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Voorwoord

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (lnv)

heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) het onderzoeksprogramma Sociale 

Staat van het Platteland ontwikkeld, waarvan deze publicatie de eerste rapportage 

is. Het programma heeft als doel te komen tot een monitor van de sociale ontwik-

kelingen op het platteland, zodat tijdig onderkend kan worden of en in welke mate 

de leefsituatie van de bewoners onder druk komt te staan, onder invloed van bijvoor-

beeld de veranderingsprocessen in de agrarische sector of algemene maatschappe-

lijke ontwikkelingen in Nederland. 

Dit eerste rapport beschrijft de huidige leefsituatie van de bewoners van het platte-

land in Nederland. Onder platteland verstaan we de weinig en niet-stedelijke gebie-

den volgens de maat van verstedelijking van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(cbs). Het is dus niet een beschrijving van de leefsituatie van de in de agrarische 

sector werkzame Nederlanders.  Aan de hand van kerncijfers komen de volgende 

thema’s aan bod: demografie, ruimtegebruik, ontwikkelingen in de landbouw, eco-

nomie en welvaart, arbeidsdeelname, onderwijs, wonen, mobiliteit, voorzieningen, 

sociale veiligheid, gezondheid en zorg, maatschappelijke participatie, tijdsbesteding 

en.vrijetijdsbesteding. Om de huidige situatie te kunnen beoordelen, bezien we de 

ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar en vergelijken we de leefsituatie van de plat-

telandsbewoners met die van de stedelingen. 

De gebruikte gegevens zijn in hoofdzaak ontleend aan periodieke onderzoeken van 

het scp, aan cbs-statistieken en aan databanken van het Ruimtelijk Planbureau 

(rpb). Wij danken het cbs en het rpb voor het beschikbaar stellen van de data.

Dit boek bevat de resultaten en de kerncijfers; veel achterliggend materiaal is per 

hoofdstuk opgenomen in bijlagen, die elektronisch zijn te raadplegen via de website 

van het scp (www.scp.nl/thuisophetplatteland).

Een groot aantal medewerkers van het scp heeft een bijdrage geleverd aan deze 

publicatie. De auteursnamen zijn bij de hoofdstukken vermeld. De coördinatie was 

in handen van ir. Anja Steenbekkers, dr. Carola Simon en dr. Vic Veldheer. Zij zijn de 

auteurs en andere betrokkenen veel dank verschuldigd voor hun medewerking aan 

dit nieuwe onderzoeksprogramma. 

De Sociale Staat van het Platteland ontvangt begeleiding van een commissie onder 

voorzitterschap van prof. dr. Th.A.M. Beckers (Telos en rlg). De leden van deze 

begeleidingscommissie zijn: dr. J.C. Dagevos (lei), drs. A.M. van der Kooij (nizw), 

prof. dr. ir. J.D. van der Ploeg (wur), dr. J.F.C.M. Thissen (UvA, namens nethur), 



10 Voorwoord

ir. J.M.W. Huijbregts (lnv, directie Landbouw), ir. E. van der Wiel (lnv, directie 

Kennis), F.O.P. de Boer (vws) en drs. D.G.W. Mol (szw). De inhoudelijke begeleiding 

namens de opdrachtgever is in handen van ir. N. Bosma (lnv, directie Platteland). 

Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inhoudelijke inbreng in het onderzoek.

Prof. dr. Paul Schnabel

Directeur scp
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1 De leefsituatie van plattelandsbewoners

Anja Steenbekkers en Carola Simon

‘Wát?! Er gebeurt niets? Er gebeurt wel wat!’ 

Op 15 april van dit jaar verjoegen twee bejaarde broers uit Drenthe twee gewa-

pende overvallers uit hun boerderij. Een dag na de overval kabbelt het leven 

weer voort alsof er nooit iets is gebeurd. Achter in de stal loeien de koeien, voor 

in de wei grazen twee glanzend bruine paarden en de kippen doen onder lei-

ding van de haan een rondje over het erf.

(Dagblad van het Noorden, 16 april 2005). 

Ondanks dat er een overval heeft plaatsgevonden, is het beeld dat uit dit citaat naar 

voren komt er een van een mooi, rustig en idyllisch leven. 

Het idyllische beeld van het platteland blijkt een tamelijk solide beeld te zijn, dat veel 

Nederlandse burgers enten op de drie-eenheid rust, ruimte en groen. Het laat nau-

welijks plaats over voor brede maatschappelijke veranderingen, die ook aan de plat-

telandssamenleving niet zijn voorbijgegaan. Wel verschijnen er met enige regelmaat 

berichten in de media zoals het bovenstaande, waaruit blijkt dat het leven op het 

platteland niet alleen rozengeur en maneschijn is. De alcoholconsumptie van jon-

geren in ‘drinkketen’ en op zogenoemde schuurfeesten zou onrustbarende vormen 

aannemen, de beleving van veiligheid zou tanende zijn, er zou in toenemende mate 

sprake zijn van armoede in agrarische gezinnen en het verenigingsleven zou te 

kampen hebben met leegloop. 

Het beeld dat we momenteel hebben van de sociale situatie van de plattelands-

bewoners, is gefragmenteerd. Er is een aantal studies verricht waarin het platteland 

en zijn bewoners centraal staan, maar hierin was de blik vooral gericht op een of 

enkele sociale thema’s, bevolkingsgroepen of gemeenten, streken of provincies 

(zie bv. Driessen 1995; Huigen en Van der Velden 1989; Janssen en Lammerts 1999). 

Wel heeft Hofstede in de jaren vijftig een mooi overzicht geschetst van het leven op 

het platteland (Hofstede 1957), maar dit werk is nooit geactualiseerd. Een recent 

landsdekkend beeld van de leefsituatie van de plattelandsbewoners is derhalve niet 

voorhanden. 

1.1 Het platteland van veranderingen

Het platteland kent vele gezichten. Niet alleen een landschappelijk of economisch 

gezicht, waar de laatste jaren veel aandacht naar uit is gegaan, maar ook een sociaal 

gezicht. Er wonen mensen, er werken mensen, er trekken mensen weg en er ver-

huizen mensen naartoe. Er wordt gesport, vrienden gemaakt, gehuild en gedanst. 

Kortom, er leven mensen, in alle soorten en maten. Met de grootschalige verande-
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ringen die zich in het economische en ruimtelijke domein op het platteland hebben 

voorgedaan, is ook de bevolking van en het leven op het platteland door de jaren 

heen veranderd. 

De tijd dat het leven op platteland nog min of meer afgescheiden was van dat in 

stedelijk gebied, stamt van vóór de industrialisatie. In die tijd zien we de kiemen 

ontstaan van de modernisering van het leefpatroon. De veranderingen bleven in 

de jaren voor de Tweede Wereldoorlog nog wel binnen de bestaande sociale orde 

en werden daarin geïncorporeerd.’ Want terwijl alles veranderde, veranderde er 

niets’, aldus Esterik (2003: 112) in zijn boek over honderd jaar Ingen, een dorp in de 

Betuwe. Na afloop van de oorlog, onder invloed van toenemende welvaart, mobiliteit 

en technologische innovaties, en tegelijkertijd ontzuiling en ontkerkelijking van 

de samenleving, nam de modernisering een hoge vlucht. Er kwamen steeds meer 

verbindingen met stedelijk gebied tot stand. Met name in de vrijetijdssfeer kreeg de 

stad zo zijn aantrekkingskracht voor plattelanders, en omgekeerd het platteland 

voor stedelingen. Reeds in de jaren zestig werd het begrip ‘mentale verstedelijking’ 

geïntroduceerd. Daarmee wordt geduid op het proces van cultuuroverdracht van 

stad naar platteland, in de zin dat waarden, normen en gedragingen die het eerst in 

steden worden waargenomen, ook daarbuiten gemeengoed worden. Onder invloed 

van de relatief grootschalige migratie van stedelingen naar het platteland vanaf de 

jaren zeventig, zou dit proces zodanig zijn versneld, dat plattelandsbewoners zich 

niet meer zouden onderscheiden in termen van gedrag en opinies. Deze tendentie 

kwam naar voren uit eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(scp), waaruit onder meer bleek dat er eind jaren tachtig geen systematische mentale 

verschillen meer waren tussen plattelanders en stedelingen (Castenmiller en Knol 

1989). De gelijkschakeling van leefpatronen heeft zich onder invloed van de infor-

matisering alleen maar voortgezet. Dat daarmee ook de van oudsher nauwe sociale 

verbanden en netwerken op het platteland zijn veranderd, is niet verwonderlijk. In de 

netwerksamenleving, zoals de huidige maatschappij ook wel wordt genoemd, zijn de 

interacties tussen individuen voor een groot deel vervangen door virtuele interactie 

en netwerken. De vraag is welke gevolgen deze ontwikkelingen meebrengen voor de 

sociale verhoudingen op het platteland.

Daar komt bij dat er op het platteland een transformatie heeft plaatsgevonden van 

het aloude ‘werkdorp’ naar het ‘woondorp’. Van Esterik (2003) beschrijft hoe tussen 

1950 en 1970 de bloeiperiode viel van het autochtone dorp, vooral teweeggebracht 

door de welvaart die leidde tot een bloeiend verenigingsleven. Voetballen en toneel-

spelen waren de voornaamste activiteiten, het café was de ziel van het dorp. Na 1970 

beginnen deze activiteiten door de komst van de televisie en de populariteit van de 

vakantie erosie te vertonen, hoewel het verenigingsleven nog steeds stand houdt. 

Wel raakt de vrije tijd gaandeweg geïndividualiseerd, een proces dat zich op velerlei 

gebied in de samenleving is gaan manifesteren. De komst van televisie en internet 

brengt de wereld dichterbij, maar vergroot tegelijk de onderlinge afstand. 

In de laatste decennia van de twintigste eeuw onderging het dorp een fundamen-

tele verandering: de groeiende aantallen stedelingen die zich permanent in het dorp 
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vestigden, veranderden de samenstelling en daardoor ook het karakter van het dorp. 

De meeste vestigers waren hoogopgeleid, verdienden hun geld in de Randstad en 

zochten de rust van het platteland op. Met hun komst werd de huizenprijs opge-

dreven. Ze brachten ook andere normen en waarden, andere leefpatronen, mee en 

verschilden soms van de dorpelingen in hun visie op het leven in het dorp. Sommi-

gen ontbeerden kennis van het leven op het platteland en waren onwillig zich aan te 

passen, hetgeen wel eens tot conflicten met de autochtone bevolking leidde. De sfeer 

in het dorp verstedelijkte, men leefde meer op zichzelf dan vroeger. Doordat vrijwel 

iedere plattelander over een eigen auto beschikte, kreeg men meer ruimtelijke keuze-

vrijheid. Men combineerde de gang naar de winkel met de rit naar werk of school in 

het centrumdorp of aan de rand van de stad. Voor de nieuwkomers was de rust in het 

dorp wellicht zelfs wel gebaat bij het sluiten van de laatste voorzieningen. Dat een 

dergelijk mobiel leefpatroon niet voor alle plattelanders is weggelegd, mag duidelijk 

zijn. De diversiteit van bewoners brengt met zich mee dat op alle fronten belangen, 

motieven en gedragingen van plattelanders uiteenlopen. Ook de identiteit van een 

dorp en daarmee de identiteit die de oorspronkelijke bewoners aan hun dorp ontle-

nen, is sterk veranderd onder invloed van nieuwkomers. Daarmee is nog niet gezegd 

dat dit een verandering in negatieve zin is. Nieuwkomers zouden immers vaak sterk 

geïnteresseerd zijn in de historie en identiteit van hun nieuwe woonomgeving, en 

nieuw elan geven aan cultuurhistorische verenigingen en dorpsbelangenvereni-

gingen. 

Vorenstaande schets van enkele maatschappelijke veranderingen in de plattelands-

samenleving dient te worden aangevuld met de veranderingen die de omwenteling 

in de landbouw mogelijk met zich meebrengt. In de nota’s Kiezen voor Landbouw (lnv
2005) en Agenda Vitaal Platteland (lnv 2004) wordt gesteld dat het platteland trans-

formeert van een productieruimte naar een multifunctionele consumptieruimte met 

een scala aan beheerders, gebruikers en belanghebbenden. Het beleid zoals in beide 

nota’s verwoord, lijkt dit proces enkel te versterken. Bovendien is er door de multi-

functionaliteit ook een grotere diversiteit aan bij het platteland betrokken actoren, 

met een diversiteit aan behoeften, wensen, beelden en visies ten aanzien van het plat-

teland. 

Het leidt geen twijfel dat deze veranderingen van grote invloed zijn (geweest) op 

de fysieke en sociale leefomgeving van de plattelandsbewoners. De vraag in hoeverre 

de leefsituatie op het platteland verandert onder invloed van algemene maatschappe-

lijke ontwikkelingen staat centraal in deze rapportage. 

1.2 Kader en vraagstellingen van het onderzoek

In het advies Voor boeren, burgers en buitenlui heeft de Raad voor het Landelijk Gebied 

(rlg 2002) geconstateerd dat het platteland in zowel ruimtelijke als sociaal-cultu-

rele zin dreigt te verdwijnen. Tegelijkertijd is gesignaleerd dat de burgers wensen 

dat het platteland met zijn verscheidenheid en identiteit behouden blijft. De rlg
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adviseert de overheid dat zij expliciet dient zorg te dragen voor het behoud van het 

platteland. Daartoe zou zij integraal beleid moeten voeren op alle overheidsniveaus, 

en naast het beleid gericht op de ruimtelijke, economische en ecologische kanten 

van het platteland ook een sociaal-culturele beleidsagenda moeten opstellen. Onder 

meer als uitvloeisel van dit advies heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (lnv) in april 2004 de Agenda Vitaal Platteland (lnv 2004) gepre-

senteerd, die het kader moet bieden voor de acties die nodig zijn om in te spelen op 

veranderingen in de (plattelands)samenleving. In de nota wordt uitgegaan van een 

integraal perspectief op de economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten 

van het platteland. Het ministerie van lnv heeft met de Agenda Vitaal Platteland en 

de onlangs uitgekomen nota Kiezen voor landbouw (lnv 2005) ingezet op de vitalise-

ring van het platteland. lnv doelt daarmee op een verbreding van de economie, een 

ecologisch beheer gericht op duurzaamheid, het bewaken van de leefbaarheid en 

de openstelling van het platteland als sociale en culturele gebruiksruimte voor alle 

circa 16,5 miljoen Nederlanders. Voor het initiëren en uitvoeren van de nodige maat-

regelen wordt een zwaar appel gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en inzet van 

de bewoners, instellingen en organisaties aldaar. De rijksoverheid wil echter wel het 

overzicht houden en sociale en culturele veranderingen monitoren zodat eventuele 

problemen tijdig kunnen worden gesignaleerd. Het ministerie van lnv heeft het scp
benaderd met het verzoek een monitorinstrument te ontwikkelen waarmee de soci-

ale en culturele ontwikkelingen op het platteland kunnen worden gevolgd.

Het scp heeft een onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland ontwik-

keld rondom vier onderzoeksvragen1, met als rode draad de ontwikkeling van een set 

van indicatoren ten behoeve van de monitor. De onderzoeksvragen die in dit eerste 

rapport in het kader van het onderzoeksprogramma centraal staan, zijn: 

1 Welke ontwikkeling heeft de plattelandsbevolking qua leefsituatie in het afgelo-

pen decennium doorgemaakt?

2 Verschilt de leefsituatie van plattelanders van die van stedelingen?

3 Hoe ziet de huidige leefsituatie van de plattelandsbevolking eruit?

Dit rapport beschrijft de leefsituatie van plattelandsbewoners in Nederland door een 

brede oriëntatie op sociale ontwikkelingen te geven. Daartoe heeft een verkenning 

van literatuur plaatsgevonden en is bestaand empirisch datamateriaal, dat in prin-

cipe bij het scp aanwezig of in gebruik is, geanalyseerd. Naast een verkennend doel 

heeft het onderzoek tevens een instrumenteel doel, namelijk zicht geven op bruik-

bare indicatoren waarmee sociale ontwikkelingen op het platteland kunnen worden 

gemeten en gevolgd. 

1.3 Definitie en af bakening

Dit onderzoek gaat over de leefsituatie op het platteland. Wat verstaan we onder leef-

situatie en hoe kunnen we het Nederlandse platteland afbakenen? 
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Wat verstaan we onder leefsituatie?

Leefsituatie is een diffuus en multidimensioneel begrip dat wordt gebruikt om de 

levensomstandigheden van de bevolking te beschrijven en te monitoren. Andere 

termen die wel worden gebruikt, zijn levensstandaard, kwaliteit van leven, welzijn 

of leefbaarheid. Het scp hanteert het leefsituatiemodel als beproefd concept om 

levensomstandigheden te schetsen, die indicatief zijn voor het sociaal en cultureel 

welzijn van individuen en huishoudens in Nederland (zie de publicaties De sociale 

staat van Nederland, scp 2001, 2003, 2005). In onderhavige publicatie is de leefsitua-

tie van individuen (en hun huishoudens) woonachtig op het platteland van Nederland 

onderwerp van studie. Het beeld van de leefsituatie is opgebouwd aan de hand van 

vragen als: Hoe woont men? Wat voor werk en inkomen heeft men ter beschikking? 

Hoe besteedt men de vrije tijd? 

Bij de beschrijving van elementen van de leefsituatie staan objectieve indicatoren 

voorop, aangezien deze geschikt zijn om vergelijkingen tussen bevolkingsgroepen 

te maken en ontwikkelingen in de tijd vast te stellen. Evengoed is er, voorzover 

beschikbaar, gebruikgemaakt van subjectieve gegevens in de zin van beleving van of 

tevredenheid met aspecten van de leefsituatie. Subjectieve informatie geeft immers 

een indicatie van de elementen die maken dat de leefsituatie op het platteland als 

goed of slecht wordt aangemerkt.

In hoofdstuk 13 (Leefsituatie-index) is een schematische weergave opgenomen van 

het leefsituatiemodel (zie figuur 13.1), waarop de statistische benadering van het 

concept leefsituatie plaatsvindt. Centraal in het model staan de individuele hulp-

bronnen: opleiding, arbeid en inkomen. Deze liggen aan de basis van de persoonlijke 

levensomstandigheden en kan men aanwenden om een sociale vooruitgang te rea-

liseren. Het opleidingsniveau, het inkomen (in relatie tot economie en welvaart) en 

de arbeidsomstandigheden bepalen dan ook sterk de leefsituatie van burgers. Waar 

eenmaal achterstanden zijn opgetreden, probeert de overheid door compenserende 

en ondersteunende maatregelen de leefsituatie tot een acceptabel peil te brengen c.q. 

te handhaven. Zo heeft zij bemoeienis met voorzieningen die cruciaal worden geacht 

voor de kwaliteit van de samenleving, zoals zorg, onderwijs, veiligheid, evenals met 

de fysieke en sociale omgeving.

Behalve via de drie hulpbronnen, behandelen we de leefsituatie van plattelands-

bewoners via een groot aantal onderwerpen: demografie en ruimte, gezondheid en 

zorg, wonen, mobiliteit, voorzieningen, sociale veiligheid, maatschappelijke par-

ticipatie en tijdsbesteding. Dit zijn in hoofdlijnen dezelfde onderwerpen waarmee 

de leefsituatie van de Nederlandse bevolking wordt beschreven (zie bijvoorbeeld De

sociale staat van Nederland 2005, scp 2005). De verschillende aspecten van de leefsitu-

atie worden in samenhang bekeken aan de hand van een leefsituatie-index (zie ook 

hoofdstuk 13 Leefsituatie-index). Dit is een meetinstrument waarin de leefsituatie 

van de plattelandsbewoners in één cijfer wordt ‘gevangen’.
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Wat verstaan we onder platteland?

Om te kunnen bepalen wie de bewoners van het platteland zijn, is het noodzakelijk 

het begrip ‘platteland’ te omschrijven. Een veelgehoorde definitie is dat plattelands-

gebieden die gebieden zijn die buiten de stad liggen en die dunbevolkt zijn. Zo wordt 

het platteland in het Van Dale woordenboek (Den Boon en Geeraerts 2005) omschre-

ven als ‘het open veld, het buiten de steden gelegen land dat minder dicht bevolkt 

is’. Elementen in deze definitie zijn: een wijds karakter (open), een ligging buiten 

de steden, een aanwezigheid van bevolking en een geringe bevolkingsdichtheid. Uit 

deze omschrijving volgt dat het platteland kan worden beschouwd als het comple-

ment van stedelijk gebied (ofwel ‘de achterkant van verstedelijkt Nederland’, Huigen 

en Van der Velden 1989). Naast de morfologische kenmerken worden ook functionele 

en sociaal-culturele kenmerken genoemd. Plattelandsgebieden zijn die gebieden 

waar de bevolking overwegend werkzaam is in de agrarische sector, waar grote 

onderlinge verbondenheid is en waar de bevolking veel waarde hecht aan tradities.

Het platteland is echter geen eenduidig begrip. De invulling van het begrip is 

afhankelijk van de betrokkenheid, de rol of de belangen die iemand heeft en de func-

tie die het platteland heeft voor deze actor. Hierdoor hanteren uiteenlopende mensen 

verschillende prioriteiten in hun aanduiding van wat platteland is. Een stedeling zal 

in zijn omschrijving bijvoorbeeld aspecten als boerderijen, weilanden, natuur en 

ruimte benadrukken; een bewoner benoemt veel eerder karakteristieken als vrijheid, 

rust en buiten (Stichting Recreatie 2005). Dat betekent dat er verschillende denkbeel-

den en opvattingen bestaan over het platteland. 

Bovendien herbergt het Nederlandse platteland vanuit cultuurhistorisch en soci-

aalgeografisch perspectief een verscheidenheid aan landschappen. Het Hollandse 

dicht bij de steden gelegen platteland, met veenweiden, koeien en brede vaarten, 

is niet te vergelijken met het betrekkelijk besloten platteland in het Achterhoekse 

coulissenlandschap. Deze oorspronkelijke variatie is er mede oorzaak van dat er 

verschillen bestaan tussen plattelandsgebieden in de aard van de veranderingen, de 

problematiek die er speelt, en de mate waarin maatschappelijke veranderingen er 

doorspelen. De druk van stedelijke uitbreiding zou bijvoorbeeld vooral in het westen 

worden gevoeld, de verschraling van het voorzieningenniveau zou vooral in het noor-

den van het land een rol spelen.

Het eerste gegeven is dus dat ieder individu er een persoonlijk beeld van het 

platteland op na houdt. Het tweede gegeven is de grote diversiteit aan landelijke 

gebieden in Nederland, waardoor het ene plattelandsgebied het andere niet is. Uit 

de combinatie van beide gegevens volgt dat er een scala aan beelden bestaat.  Het is 

derhalve onmogelijk een objectieve en eenduidige definitie van platteland te geven, 

waarin iedereen zich kan vinden. Net zoals ‘de’ plattelandsbewoner niet bestaat, 

bestaat ook ‘het’ platteland niet.

Toch ontkomen we er niet aan een eenvoudige en eenduidige invulling van het 

begrip te kiezen, om zodoende te kunnen bepalen op welk platteland en welke plat-

telandsbewoners de beschrijvingen van de leefsituatie in deze publicatie zich rich-

ten. Een praktische maar sterk richtinggevende overweging dient hieraan te worden 
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toegevoegd: het begrip moet aansluiten op de beschikbare data, op basis waarvan we 

de analyses verrichten. 

Zodoende is besloten aansluiting te zoeken bij de maat voor stedelijkheid van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Dat bepaalt de graad van stedelijkheid aan 

de hand van het aantal adressen in een straal van één kilometer rondom een adres. 

De gemiddelde dichtheid van adressen wordt per km2 berekend, wat resulteert in de 

omgevingsadressendichtheid. Deze maat zegt iets over de concentratie van mense-

lijke activiteiten in de dagelijkse leefomgeving, door de aanwezigheid van adressen 

waar wordt gewoond, gewerkt en gewinkeld (Den Dulk et al.1992). Het cbs onder-

scheidt vijf klassen van stedelijkheid: 

1 zeer sterk stedelijk (meer dan 2500 omgevingsadressen per km²)

2 sterk stedelijk (1500-2500 omgevingsadressen per km²)

3 matig stedelijk (1000-1500 omgevingsadressen per km²)

4 weinig stedelijk (500-1000 omgevingsadressen per km²)

5 niet-stedelijk (minder dan 500 omgevingsadressen per km²).

De klassen niet- en weinig stedelijk rekenen wij tot het platteland. Het platteland 

omvat op deze manier de geografische eenheden met minder dan 1000 inwoners 

per km2. De stedelijke gebieden worden gevormd door de zeer sterk, sterk en matig 

stedelijke gebieden. Ook het cbs hanteert dit onderscheid en in het visiedocument 

Agenda Vitaal Platteland (lnv 2004) wordt tevens bij deze definitie aangesloten.2 Om 

aan te geven hoe in 2004 deze klassen van stedelijkheid zich verhouden tot het beeld 

dat men heeft van een dorp of woonkern, volgen enkele aansprekende voorbeelden 

in de regio Amsterdam. Zo zijn volgens deze maat de postcodegebieden Waterland 

(gemeente Amsterdam), Den Ilp, Marken, Durgerdam en Ransdijk niet-stedelijk 

gebied. Monnickendam, Landsmeer, Zwanenburg en Ouder-Amstel , die elk een vier-

cijferig postcodegebied vormen, zijn in de klasse weinig stedelijk gebied geplaatst. 

Buiten de plattelandsdefinitie valt een gebied als Edam, zijnde matig stedelijk 

gebied.  

De figuren 1.1 en 1.2 tonen Nederland in 1993 en 2004 verdeeld naar deze stedelijk-

heidsmaat per postcodegebied. 
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zeer sterk stedelijk
Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

sterk stedelijk
matig stedelijk
weinig stedelijk
niet-stedelijk

Figuur 1.1
Stedelijkheid per postcodegebied, 1993

In dit rapport ligt de scheidslijn voor de vergelijking tussen de leefsituatie op het 

platteland en in de stad  dus tussen de niet- en weinig stedelijke en de matig, sterk 

en zeer sterk stedelijke gebieden. Er worden op deze manier geen grote contrasten 

geschetst. Dat zou wel gebeuren wanneer bijvoorbeeld de leefsituatie in de niet-ste-

delijke gebieden wordt afgezet tegen die in de (zeer) sterk stedelijk gebieden. Ook 

zou naar verwachting een groter onderscheid ontstaan, wanneer het matig stedelijke 

gebied uit de vergelijking wordt gelaten. Overigens gebruiken we de termen ‘plat-

teland’ en ‘landelijk gebied’ evenals ‘stad’ en ‘stedelijk gebied’ afwisselend, zonder 

daarmee de bedoeling te hebben een verschillende betekenis toe te kennen.3
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Figuur 1.2
Stedelijkheid per postcodegebied, 2004

zeer sterk stedelijk
Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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weinig stedelijk
niet-stedelijk

1.4 Ruimtelijke schaalniveaus

Gemeenten of postcodegebieden?

Het blijkt aanzienlijk te verschillen of het schaalniveau van de gemeente of van het 

postcodegebied wordt gebruikt bij de verdeling naar stedelijkheid. Tabel 1.1 geeft de 

verdeling van de inwoners naar stedelijkheid op gemeente- en postcodeniveau, tabel 

1.2 de verdeling van het grondoppervlak. Op gemeenteniveau behoorde in 2000 63% 

van het Nederlandse oppervlak tot het platteland, op postcodeniveau was dit 72%. 

Het zal niet verwonderen dat ook de omvang van de plattelandsbevolking varieert 

met de gekozen definitie: op gemeenteniveau vormen de plattelandsbewoners in 

2004 34% van de Nederlandse bevolking, op postcodeniveau is dat 38%.
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Tabel 1.1
Verdeling van de bevolking van Nederland naar stedelijkheid op gemeente- en op postcodeniveau, 2004 
(in absolute aantallen en procenten)

gemeenteniveau postcodeniveau

absoluut % absoluut %

zeer sterk stedelijk 2.889.579 17,8 3.018.080 18,6

sterk stedelijk 4.416.310 27,2 3.816.485 23,5

matig stedelijk 3.360.511 20,7 3.209.850 19,7

weinig stedelijk 3.450.196 21,2 3.233.055 19,9

niet-stedelijk 2.141.436 13,2 2.975.110 18,3

stad 10.666.400 65,6 10.044.415 61,8

platteland 5.591.632 34,4 6.208.165 38,2

Nederland 16.258.032 100,0 16.252.580 100,0

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek 2004) SCP-bewerking

Tabel 1.2
Verdeling van het grondoppervlak van Nederland naar stedelijkheid op gemeente- en op postcodeniveau, 
in hectaresa, 2000 (in absolute aantallen en procenten)

gemeenteniveau postcodeniveau

absoluut % absoluut %

zeer sterk stedelijk 72.245 1,7 40.563 1,0

sterk stedelijk 265.267 6,4 116.477 2,8

matig stedelijk 410.909 9,9 236.653 5,7

weinig stedelijk 1.106.007 26,6 664.487 16,0

niet-stedelijk 1.523.903 36,7 2.303.377 55,5

stad 748.421 18,0 393.693 9,5

platteland 2.629.910 63,3 2.967.864 71,5

Nederland 4.152.804 100,0 4.152.803 100,0
a Oppervlaktegegevens zijn exclusief binnen- en buitenwater, respectievelijk 357.440 ha (8,6%) en 417.032 ha (10,0%).

Bron: CBS (Bodemstatistiek 2000) SCP-bewerking

Bakenen we het platteland af op het gemeentelijk schaalniveau, dan verloopt dit niet 

zonder problemen. Gemeenten die op grond van de gemiddelde adressendichtheid 

als (zeer sterk, sterk of matig) stedelijk zijn te typeren, zijn in feite heterogeen en 

bevatten ook landelijk gebied. Zelfs de 30 grootste steden hebben land- en tuin-
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bouwgrond binnen de gemeentegrenzen, wat tekenend is voor de grote variatie in 

stedelijkheid binnen gemeenten. Vice versa zullen er ook gemeenten zijn die als niet-

stedelijk zijn getypeerd, maar toch op onderdelen enige stedelijke kenmerken bezit-

ten. Zo wordt de gemeente Harlingen als weinig stedelijk getypeerd, terwijl de stad 

Harlingen min of meer als stedelijk kan worden ervaren.

De geconstateerde heterogeniteit van stedelijkheid binnen gemeenten wordt als 

nadelig beschouwd voor de operationalisatie van het begrip ‘platteland’ en daarmee 

de plattelandspopulatie. Vanwege het voordeel dat een klein gebied meer homogeen 

zal zijn qua mate van verstedelijking, stellen we de stedelijkheid in deze publicatie 

bij voorkeur vast op het lagere schaalniveau van het viercijferig postcodegebied. Ter 

illustratie volgt de verdeling van de provincies naar stedelijkheid op het niveau van 

gemeenten (figuur 1.3) en op het niveau van postcodegebieden (figuur 1.4). Ook deze 

figuren laten zien dat het beeld van de stedelijkheid van een provincie verschilt wan-

neer zij wordt vastgesteld per gemeente of per postcodegebied. Qua gemeenten is 

Friesland de meest landelijke provincie, maar qua postcodegebieden streeft Dren-

the Friesland voorbij. Groningen en Drenthe zijn provincies die alleen landelijke of 

matig stedelijke gemeenten omvatten, dus geen sterk of zeer sterk stedelijke gemeen-

ten. Op postcodeniveau bekeken zijn er echter zelfs in de betrekkelijk landelijke 

provincies gebieden met een sterk stedelijk (Drenthe, Zeeland, Flevoland) of zeer 

sterk stedelijk (Friesland, Groningen, Overijssel, Limburg, Gelderland) karakter 

aanwezig. In alle provincies behalve Utrecht en Zuid-Holland is meer dan de helft 

van de postcodegebieden niet- of weinig stedelijk. Ondanks het feit dat Zuid-Holland 

de meest verstedelijkte provincie is, is daar nog een derde van de postcodegebieden 

als plattelandsgebied te karakteriseren. 

Figuur 1.3
Stedelijkheid van gemeenten per provincie, 2004 (in procenten)
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Figuur 1.4
Stedelijkheid van postcodegebieden per provincie, 2004 (in procenten)
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Ontwikkeling van stedelijkheid

In figuren 1.5 en 1.6 is de ontwikkeling van de stedelijkheid in de periode 1993-2004 

weergegeven, respectievelijk op het gemeenteniveau en het postcodeniveau. Figuur 

1.4 laat een duidelijke afname van het aantal gemeenten zien, met name van het 

aantal gemeenten met een landelijk karakter. De niet-stedelijke gemeenten zijn in 

aantal gehalveerd van 313 naar 156; het aantal weinig stedelijke gemeenten laat een 

geringe afname zien van 188 naar 167. Sterk en matig stedelijke gemeenten zijn in 

deze periode juist in aantal toegenomen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat 

nog steeds het merendeel van de Nederlandse gemeenten een niet- tot weinig stede-

lijk karakter heeft. 

De trend van een sterke afname van het aantal niet- en weinig stedelijke gemeenten 

in figuur 1.4 blijkt nauwelijks veroorzaakt te zijn door een feitelijke verstedelijking. 

De gemeentelijke herindelingen zijn veel bepalender. In de periode 1993-2004 is als 

gevolg van herindelingen het totale aantal gemeenten afgenomen van 646 naar 483 

en deze afname is vooral ten koste gegaan van het aantal weinig en niet-stedelijke 

gemeenten. Een voorbeeld zijn de oorspronkelijke gemeenten De Lier, ’s-Graven-

zande, Monster, Naaldwijk en Wateringen (Zuid-Holland) die in januari 2004 zijn 

samengevoegd tot de gemeente Westland. Deze nieuwe gemeente is getypeerd als 

matig stedelijk. Dit betekent dat de voormalig weinig stedelijke gemeenten De Lier 

en Monster sinds 2004 niet meer tot het platteland van Nederland worden gerekend, 

maar tot het stedelijk gebied.
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Figuur 1.4 suggereert feitelijk een grotere verandering in stedelijkheid dan op lager 

schaalniveau wordt waargenomen. Immers, op postcodeniveau blijkt de stedelijk-

heidsverdeling van Nederland niet drastisch gewijzigd (figuur 1.5). Nog steeds is het 

merendeel van de postcodegebieden niet-stedelijk te noemen: er is weinig tot geen 

verschuiving zichtbaar als gevolg van herindelingen, het verdwijnen en het opheffen 

van postcodegebieden. 

Figuur 1.5
Ontwikkeling in de stedelijkheid van gemeenten, 1993-2004 (in absolute aantallen)

zeer sterk 
stedelijk

sterk stedelijk
matig stedelijk
weinig stedelijk
niet−stedelijk

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0

50

100

150

200

250

300

350

Bron: CBS 
(SCP-bewerking)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0

500

1000

1500

2000

2500

Figuur 1.6
Ontwikkeling in de stedelijkheid van postcodegebieden, 1993-2004 (in absolute aantallen)
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Dat de stedelijkheid van de postcodegebieden in de periode 1993-2004 slechts 

beperkt blijkt te zijn veranderd, is een cruciaal gegeven voor dit onderzoek. We 

kunnen nu plattelandsgebieden die zijn gedefinieerd op postcodeniveau, veilig 

gebruiken in tijdsreeksen. We weten immers dat eventueel geconstateerde verande-

ringen in kenmerken van de plattelandspopulatie niet kunnen zijn veroorzaakt door 

een herindeling van postcodegebieden.  

1.5 Opzet en methode van data-analyse

Databronnen

De onderhavige publicatie vloeit voort uit de verkenning van empirische data die in 

principe bij het scp aanwezig c.q. in gebruik zijn (zie bijlage A). Voor het beschrij-

ven van de terreinen van de leefsituatie zijn tijdreeksen uit de eigen scp-onderzoe-

ken gebruikt, zoals het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo), het 

onderzoek naar Culturele veranderingen in Nederland (cv) en het Tijdsbesteding-

onderzoek (tbo). Daarnaast hebben we gebruikgemaakt van andere beschikbare 

databestanden, veelal cbs-statistieken zoals het Permanent onderzoek leefsituatie 

(pols), de Enquête beroepsbevolking (ebb), het Inkomenspanelonderzoek (ipo), 

het Regionale inkomensonderzoek (rio), het Woningbehoefteonderzoek (wbo) en 

het Mobiliteitsonderzoek Nederland (mon; voorheen Onderzoek verplaatsingsge-

drag (ovg)).4 Ook registraties zoals de Politiemonitor, zijn op onderdelen bruikbaar 

geweest. 

Het streven is geweest actuele gegevens te presenteren. De actualiteit varieert 

echter sterk. Zo dateren de meest recente inkomensgegevens uit 2002. In het hoofd-

stuk over de tijdsbesteding konden de laatstverzamelde data uit het najaar van 2005 

niet meer worden verwerkt; de voorlaatste meting stamt uit het milleniumjaar en 

levert dus relatief verouderde gegevens. Daarentegen hebben zeer recente gegevens 

uit bijvoorbeeld het onderzoek Mobiliteitsbeleving wel een plekje gevonden.

De meeste databronnen blijken een voldoende vertegenwoordiging van res-

pondenten in het landelijke gebied te hebben om op hoofdlijnen generaliseerbare 

uitspraken te kunnen doen voor het totale landelijke gebied in Nederland. Alleen 

met het wbo, het ovg en de ebb kan er, dankzij een zeer omvangrijke steekproef, 

worden ingezoomd op zowel sociale groepen als op landsdelen. In vrijwel alle 

databronnen zijn etnische groepen (met name niet-westerse allochtonen) onvol-

doende vertegenwoordigd in de steekproeven om op deelterreinen van de leefsituatie 

uitspraken over deze groepen te kunnen doen.

De actuele leefsituatie is, waar de data dat mogelijk maakten, tevens in het 

perspectief geplaatst van de ontwikkelingen in de tijd. Het tijdsraam voor het 

bestuderen van ontwikkelingen is grofweg het afgelopen decennium geweest. De 

jaargangen die in de tabellen zijn opgenomen, variëren naargelang de frequentie van 

dataverzameling en de tijdsintervallen tussen twee meetmomenten in elke databron. 

In principe kan een ontwikkeling in de leefsituatie worden geschetst vanaf 1992, 

omdat in dat jaar voor het eerst is gewerkt met de cbs-stedelijkheidsmaat. 
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Stedelijkheid en  geografisch schaalniveaus

Het geografische schaalniveau waarop het datamateriaal betrekking heeft en gepre-

senteerd wordt, hebben we zoveel mogelijk geüniformeerd: in principe is steeds per 

viercijferig postcodegebied de stedelijkheid vastgesteld. Als databronnen geen infor-

matie op postcodeniveau konden leveren, is de stedelijkheid per gemeente bepaald. 

In de praktijk was het echter niet altijd mogelijk data te vinden die te relateren zijn 

aan een stedelijkheidsmaat. Waar nodig zijn daarom tevens data gebruikt die op 

grotere geografische schaalniveaus betrekking hebben. Het gaat dan voornamelijk 

om registratiegegevens die op geaggregeerd niveau beschikbaar zijn, zoals politie-

registraties per politieregio, gegevens per ggd-regio, wgr-regio of corop+-gebied. 

Voor de corop+-gebieden is getracht de stedelijkheid per gebied te reproduceren 

door de stedelijkheidsscores van de gemeenten binnen het corop-gebied te midde-

len. 

Van sommige (externe) databronnen bleek het minder eenvoudig te zijn de diverse 

jaargangen van een onderzoek te stroomlijnen vanwege wisseling in de geografische 

schaalniveaus (postcodegebied of gemeente) waarop de stedelijkheid is vastgesteld. 

In een enkel geval bleek in de oudere jaargangen nog gebruik te zijn gemaakt van de 

urbanisatiegraad5, een maat die niet te verbinden is met de stedelijkheidsmaat. 

Verder dient opgemerkt te worden dat we in deze verkennende fase primair een 

‘nationaal’ beeld van het Nederlandse platteland schetsen. Om toch recht te doen 

aan de diversiteit aan landelijke gebieden en aan de regionale verscheidenheid die 

er optreedt in de leefsituatie, is in een aantal hoofdstukken ingezoomd op lagere 

schaalniveaus, zoals landsdelen, provincies of corop-gebieden. 

Sociale groepen

Het is een gegeven dat de leefsituatie sterk verschillend is voor de diverse groepen in 

de bevolking, die met sociodemografische kenmerken kunnen worden beschreven 

(scp 2001, 2003, 2005). Zo zijn vooral ouderen in het nadeel vanwege gezondheids-

problemen, die met het vorderen van de leeftijd vaak gaan spelen.  Voor veel vrouwen 

geldt nog steeds dat hun niet-participeren op de arbeidsmarkt een relatief slechte 

leefsituatie tot gevolg heeft. En hetzelfde geldt voor veel gehandicapten en eenouder-

gezinnen. Ook een groot deel van de groep jongeren is, door het niet zelfstandig zijn 

wat inkomen en mobiliteit betreft, in het nadeel. In de diverse hoofdstukken is er 

daarom speciale aandacht voor deze en andere zogenoemde kwetsbare groepen.

Referentiegegevens en toetsing van verschillen

De leefsituatie van de plattelandspopulatie is vergeleken met die van de stedelijke 

populatie en van de Nederlandse bevolking als geheel. In de tabellen worden deze 

groepen kortweg aangeduid met ‘platteland’ en ‘stad’ of ‘stedelijk gebied’. Waar 

verschillen tussen de plattelands- en stedelijke bevolking zijn gevonden, met een 

significantie van 95%, is nagegaan of deze verschillen te maken hebben met een 

verschillende demografische opbouw van beide groepen. Bekend is bijvoorbeeld 

(zie hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik) dat in de stedelijke populatie meer 
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jongvolwassenen, alleenstaanden en niet-westerse allochtonen vertegenwoordigd 

zijn dan in de plattelandsbevolking. En wanneer bijvoorbeeld wordt geconstateerd 

dat plattelandsbewoners gezonder zijn dan stedelingen, is het relevant dat men zich 

realiseert dat de plattelandspopulatie gemiddeld jonger is, aangezien gezondheid 

met leeftijd verband houdt. De betere gezondheid heeft dan niet per definitie met 

de niet- of weinig stedelijke woonplaats te maken, maar wel met de ongelijke leef-

tijdsopbouw in beide populaties. Verschillen in deze sociodemografische variabelen 

worden alleen benadrukt als er opvallende onderlinge verschillen of afwijkingen van 

het gemiddelde zijn. 

Waar mogelijk zijn de uitkomsten op dergelijke zogeheten compositieverschil-

len gecontroleerd met multivariate statistische analyses. In elk geval hebben we 

rekening gehouden met (ofwel gecontroleerd voor) verschillen in de bevolkingssa-

menstelling qua sekse, leeftijdsopbouw en opleidingsniveau. Indien ook voor andere 

achtergrondkenmerken is gecontroleerd, is dit bij de tabel of in de tekst vermeld. 

Tenzij anders vermeld, worden in de tabellen in deze publicatie de bivariate analyses 

gepresenteerd; indien multivariaat is getoetst, is dit in de tekst vermeld, de bijbeho-

rende tabellen zijn meestal alleen in de bijlagen op het internet opgenomen. 

1.6 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 handelt op macroniveau over de context van de leefsituatie door demo-

grafische kenmerken van de plattelandspopulatie en ruimtelijke kenmerken van het 

platteland te analyseren. Tevens bevat het een schets in grove pennenstreken van 

de ontwikkelingen in de landbouw. Vervolgens komen in de hoofdstukken 3, 4 en 5 

de hulpbronnen inkomen (in relatie tot economie en welvaart), arbeidsdeelname en 

onderwijs aan de orde. Daarna volgen de overige domeinen in de hoofdstukken 6 tot 

en met 12: gezondheid en zorg, wonen, mobiliteit, voorzieningen, sociale veiligheid, 

tijd en vrije tijd, en maatschappelijke participatie. 

Omdat deze studie niet het oogmerk heeft beleid te monitoren, gaat in deze 

hoofdstukken de aandacht slechts zijdelings uit naar de relevante beleidsagenda’s en 

bijbehorende beleidsdoelstellingen. 

In hoofdstuk 13 wordt een integraal beeld gegeven van de leefsituatie aan de hand 

van de leefsituatie-index. Deze index geeft geen absoluut oordeel over een goede of 

slechte leefsituatie, maar geeft aan dat de leefsituatie van de ene bevolkingsgroep 

beter of slechter is dan die van een andere groep of dat de leefsituatie van een groep 

in de loop der tijd verbeterd of verslechterd is.

De meeste hoofdstukken bevatten verwijzingen naar bijlagen. Deze bijlagen zijn niet 

aan te treffen in de gedrukte uitgave van deze publicatie, maar zijn op het internet 

beschikbaar en te vinden via de link www.scp.nl/thuisophetplatteland.
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Noten

1 Het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland is gefaseerd. Elke fase 

dient zowel een inhoudelijk als een instrumenteel doel. Het programma bestaat uit vier 

onderzoeksvragen, waarvan de eerste onderwerp van deze publicatie is:

1 Welke sociale ontwikkelingen doen zich voor op het platteland?

2 Hoe leven plattelanders, hoe percipiëren ze het platteland en de ontwikkelingen 

daar?

3 Hoe percipiëren en benutten Nederlanders het platteland en zijn ontwikkelingen, en 

welke aan het platteland gerelateerde gedragspraktijken houden ze erop na?

4 Welke sociale structuren komen voor op het platteland en wat is het belang ervan 

met het oog op de ontwikkelingen op het platteland?

2 Volgens de cbs-klassen niet-stedelijk en weinig stedelijk worden onder het platteland 

ook de grote wateren (met uitzondering van de Noordzee), de dorpen en de kleine 

steden gerekend.

3 De Raad voor het Landelijk Gebied geeft de voorkeur aan de term ‘landelijke gebieden’ 

omdat hij de term ‘platteland’ beladen vindt (rlg 2005).

4 De continuïteit van cbs-statistieken ligt als gevolg van bezuinigingen onder vuur. Een 

aantal modules uit het Periodieke onderzoek van de leefsituatie (pols) zijn gediscon-

tinueerd. Het onderdeel SLI waaruit de leefsituatie-index wordt opgebouwd, heeft 

het cbs stopgezet. Dit onderdeel is door het scp overgenomen in het kader van het 

onderzoek Culturele veranderingen in Nederland, maar het heeft door de gewijzigde 

opzet wel te lijden van een trendbreuk. Er is onduidelijkheid over de wijze waarop het 

wbo wordt gecontinueerd. Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (ovg) is inmiddels 

ondergebracht in het nieuwe Mobiliteitsonderzoek Nederland (mon), maar ook deze 

verandering heeft een discontinuïteit in de gegevens als gevolg.

5 De voorloper van de stedelijkheidsgraad was de urbanisatiegraad. Omdat deze maat 

tweedimensionaal was opgebouwd, is een vertaling van de urbanisatieklasse naar stede-

lijkheidsklasse voor de jaargangen vóór 1992 niet mogelijk. 
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2 Demografie en ruimtegebruik

Carola Simon

u Het aantal bewoners op het platteland is in de afgelopen tien jaar teruggelopen.
De ontgroening is in dezelfde periode sterker voor de groep jongvolwassenen 
(20-34-jarigen) op het platteland dan in de steden. Wel wonen er op het platteland
naar verhouding meer kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar.
De vergrijzing zal in de toekomst flink gaan toenemen op het platteland. Dit blijkt uit
de relatief sterke toename van de jongste ouderenpopulatie (55-64 jaar) aldaar.
Op het platteland wonen naar verhouding meer meerpersoonshuishoudens (met
en zonder kinderen) dan in de stad. De trend is echter wel dat, net als in Nederland 
als geheel, het aantal personen per huishouden kleiner wordt. 
De meeste niet-westerse allochtonen wonen in de stad en een relatief klein aandeel
woont op het platteland.
Het aantal mensen dat van stad naar platteland verhuist, blijft sinds 1995 nagenoeg
gelijk. Hieruit blijkt dat het platteland als woongebied niet populairder is geworden
bij stedelingen.
Het aandeel van het platteland in het totale grondgebruik is sinds 1996 afgenomen,
terwijl het aandeel stedelijk gebied toeneemt: er is een lichte verstedelijking 
opgetreden.
De agrarische bedrijven zijn in de loop der tijd steeds groter geworden als gevolg 
van schaalvergroting in de landbouw. Het aantal bedrijven nam drastisch af en deze
trend zet zich nog steeds voort.
Ondanks deze daling in het aantal bedrijven is de agrarische sector de grootste
ruimtegebruiker van het platteland. Daarmee is de land- en tuinbouw nog steeds de
voornaamste beeldbepalende drager van het platteland.

Tot in de loop van de twintigste eeuw werden de geografische grenzen tussen stad en 

platteland gezien als de afbakeningen voor het sociale leven (Van der Ziel 2003: 7). 

Deze grenzen vervagen steeds meer, bijvoorbeeld door veranderingen in het gedrag 

van mensen en in de belangen die actoren (huishoudens, bedrijven, instellingen) 

hebben met betrekking tot het platteland. Het is zelfs zo dat plattelandsgebieden 

tegenwoordig wel beschouwd worden als de overloopgebieden voor van oorsprong 

stedelijke functies, oftewel het platteland als ‘urban playground’ (Beunders en Peeters 

2004). De verwachting is dat deze veranderingen van invloed zijn op de demografi-

sche kenmerken van de plattelandsbevolking en op de ruimtelijke inrichting van het 

landelijk gebied. Het is immers mogelijk dat het platteland en de stad, inclusief de 

bewoners, sterker op elkaar zijn gaan lijken. Dit hoofdstuk gaat hierop in en zal der-

halve bestaan uit een demografische en ruimtelijke paragraaf.
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De demografische context (§ 2.1) heeft betrekking op de veranderingen in de omvang 

en samenstelling van de bevolking. De centrale vragen zijn: wie wonen er op het plat-

teland en welke ontwikkelingen treden er op in de bevolkingssamenstelling? Zijn 

vermeende bewegingen als de toenemende trek van jongeren naar de steden (ont-

groening) en de trek van stedelingen naar het platteland bijvoorbeeld herkenbaar in 

het beschikbare datamateriaal?

Van belang voor de ruimtelijke context (§ 2.2) is het idee dat het platteland van 

Nederland steeds minder een uitgesproken agrarisch productiegebied is. Hoewel 

de land- en tuinbouw nog verreweg de grootste ruimtegebruiker in Nederland is, 

associeert men het platteland steeds vaker met een veelvoud aan functies, zoals 

recreatie en toerisme, wonen, natuur- en landschapsbehoud, natuurontwikkeling, 

energieproductie en waterberging. Centrale vragen zijn: hoe ziet het platteland van 

Nederland er ruimtelijk gezien uit? Welke ontwikkelingen doen zich voor in het 

ruimtegebruik? Vervolgens komen in paragraaf 2.3 de ontwikkelingen die spelen 

in de agrarische sector, aan bod. De agrarische sector is nauw verbonden met het 

landelijk gebied en de leefsituatie van de plattelandsbevolking. Veranderingen in de 

landbouw hebben zodoende grote invloed op de leefsituatie van zowel de direct als 

de indirect betrokkenen op het platteland.

In dit hoofdstuk zijn verschillende bronnen gebruikt. Als belangrijkste bron voor 

de demografische en ruimtelijke trends zijn de regionale statistieken van het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek (cbs) gebruikt, waarmee we de ontwikkelingen in de 

stedelijkheid in de periode 1995-2004 kunnen beschrijven. Dit is gedaan op het ruim-

telijke schaalniveau van de postcodegebieden. De demografische gegevens hebben 

we ontleend aan de bevolkingsstatistieken (cbs) en de abf-monitor (abf-Research), 

en de ruimtelijke gegevens aan de bodemstatistieken (cbs). De landbouwtellingen 

(cbs) zijn gebruikt als bron voor de paragraaf over de ontwikkelingen in de land-

bouw.1

2.1 Demografie van de plattelandsbevolking

Hoeveel mensen wonen er op het platteland? Zijn dit vooral ouderen, jongeren of 

mensen van middelbare leeftijd? Hoe ziet de huishoudensopbouw eruit en hoeveel 

allochtonen wonen er? En hoeveel mensen zijn er de afgelopen tien jaar naar het plat-

teland verhuist of er juist weggetrokken? Deze vragen staan hier centraal.

Omvang van de bevolking

De bevolking van Nederland vertoont een gestage groei van 0,6% in de periode 

1993-2005. Dit komt overeen met een groei van ongeveer 90.000 personen per jaar 

(Pommer 2005). Deze groei is vooral zichtbaar bij de stedelijke bevolking. Tussen 

1993 en 2004 is deze toegenomen met ongeveer 1,4 miljoen personen, een toename 

van 4 procentpunten. De bevolking op het platteland is daarentegen afgenomen: in 

1993 woonden er nog 6,5 miljoen personen of 43% van de totale bevolking, in 2004 is 

dat 6,2 miljoen personen of 38% (tabel 2.1). Hoewel de daling in het aantal bewoners 
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over het gehele platteland zichtbaar is, is deze het sterkst in de niet-stedelijke gebie-

den. De toename van de stedelijke bevolking vindt hoofdzakelijk plaats in de sterk 

stedelijke gebieden.

Tabel 2.1 
Ontwikkeling van de bevolking naar stedelijkheid, 1993-2004 (in procenten)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
stedelijkheid:

zeer sterk stedelijk 17,5 17,1 17,7 17,8 18,0 17,9 18,3 18,3 18,3 18,4 18,5 18,6
sterk stedelijk 21,1 20,8 21,0 21,2 21,4 21,4 21,9 22,0 22,5 23,2 23,4 23,5
matig stedelijk 18,4 18,6 19,8 19,9 20,1 20,1 20,4 20,5 20,0 19,6 19,6 19,7
weinig stedelijk 21,7 22,0 20,9 20,6 20,3 20,4 19,9 19,8 19,9 20,1 20,0 19,9
niet-stedelijk 21,3 21,5 20,6 20,4 20,2 20,2 19,5 19,4 19,2 18,7 18,5 18,3

stedelijk gebied 57,0 56,5 58,5 59,0 59,5 59,4 60,6 60,8 60,9 61,2 61,5 61,8
platteland 43,0 43,5 41,5 41,0 40,5 40,6 39,4 39,2 39,1 38,8 38,5 38,2

Bron: ABF-Research (ABF-monitor ’93-’04) SCP-bewerking

Tabel 2.1 laat tevens zien dat er meer mensen in de stedelijke gebieden wonen dan op 

het platteland, 62% versus 38% in 2004. Dit is niet overal zo. Wanneer we het aantal 

inwoners naar stedelijkheid per provincie bekijken (bijlage B2.1), dan wonen er in de 

drie noordelijke provincies en Zeeland naar verhouding meer mensen op het platte-

land. In Drenthe, Friesland en Zeeland woont zelfs rond de helft van de inwoners in 

het niet-stedelijke gebied.

Ontgroening en vergrijzing

Een algemene gedachte is dat er twee demografische ontwikkelingen plaatsvinden, 

die op het platteland sterker zichtbaar zijn dan in de stad: de ontgroening en de ver-

grijzing van de bevolking. 

De sterkere ontgroening ligt vooral aan de jongvolwassenen en starters die de 

plattelandsgebieden verlaten. Veel jongeren vestigen zich in de stedelijke gebieden 

vanwege hun studie, opleiding en werk (Van der Aa en Huigen 2000). Daarnaast is er 

onder hen een groeiende behoefte om zelfstandig in een eigen huis te wonen. Omdat 

er weinig betaalbare woningen beschikbaar zouden zijn in hun eigen dorp of woonom-

geving, kiezen veel plattelandsjongeren voor een woning in de stad, aldus Maathuis en 

Peters (2004). De veronderstelling is dan ook dat het aandeel jongvolwassenen op het 

platteland, dat aan het begin staat van een zelfstandig bestaan, meer dan gemiddeld 

in Nederland afneemt. Figuur 2.1 onderbouwt deze stelling. Het aandeel 20-34-jarigen 

ligt in de stedelijke gebieden een stuk hoger dan op het platteland. Met name in het 

zeer sterk stedelijk gebied blijkt deze leeftijdsgroep in groten getale aanwezig, ten dele 

in de vorm van een grote studentenpopulatie (zie ook bijlage B2.2). Kijken we naar de 

ontwikkeling in de tijd, dan blijkt het aandeel 20-34-jarigen op het platteland afgeno-

men te zijn van 22,1% in 1995 naar 16,6% in 2004. In de stedelijke gebieden krimpt deze 
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leeftijdsgroep ook, van 26,0% in 1995 naar 21,9% in 2004, maar minder snel. Vanwege 

het vertrek van de groep jongvolwassenen is de ontgroening van het platteland in het 

afgelopen decennium inderdaad sterker zichtbaar dan die van de stedelijke gebieden.

Figuur 2.1
Ontwikkeling in de samenstelling van de stedelijke en de plattelandsbevolking, 1995 en 2004 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine) 
SCP-bewerking
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De leeftijdsgroep van 0-19-jarigen toont een geheel ander beeld. Ondanks dat er in 

absolute zin meer kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar in stedelijke gebie-

den wonen, zijn ze verhoudingsgewijs sterker vertegenwoordigd op het platteland. 

De groene druk – de indicator die het aandeel jongeren (0-19 jaar) relateert aan de 

werkzame bevolking (20-64 jaar) – ligt voor de landelijke gebieden hoger dan voor 

Nederland als totaal en voor de stedelijke gebieden: respectievelijk een gemiddelde 

van 29,9, 28,5 en 25,5 in 2001. 

In Nederland wordt de bevolking steeds ouder en het aandeel ouderen neemt toe. Er 

is als het ware sprake van een dubbele vergrijzing, en op het platteland zou de vergrij-

zing zich zelfs sneller voltrekken dan elders (Huigen en Van der Velden 1989; Janssen 

en Lammerts 1999). De trek naar het platteland van vutters en gepensioneerden zorgt 

ervoor dat het tempo waarin plattelandsgebieden vergrijzen, toeneemt. Vooral de pro-

vincies Gelderland en Drenthe hebben een grote aantrekkingskracht op migrerende 

ouderen, aldus Hoekstra en Wouda (1991). Zo is de term ‘Drenthenieren’ ontstaan.

De vergrijzingtrend is in beeld te brengen door het aandeel 55-plussers in de totale 

bevolking te schetsen. Op het platteland blijkt met name de leeftijdsgroep 55-64-jari-

gen, de zogeheten actieve ouderen, groter te zijn dan in de stedelijke gebieden. In steden 

wonen daarentegen meer 75-plussers. Op provinciaal niveau wonen er relatief gezien 

veel ouderen in Zeeland, Drenthe, Groningen, Gelderland en Limburg. Flevoland heeft 

het kleinste aandeel ouderen.
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In de tijd gezien neemt het cohort actieve ouderen, zowel in de stedelijke als in de 

landelijke gebieden, aanzienlijk toe. Het aandeel van deze leeftijdsgroep in de totale 

plattelandsbevolking is in de periode 1995-2004 gestegen met 2,7 procentpunten 

(van 9,9% naar 12,6%) terwijl het in de stedelijke gebieden met 1,8 procentpunten 

minder snel groeide (van 9,1% naar 10,9%). De ouderenpopulatie op het platteland 

is bovendien relatief jonger dan in stedelijke gebieden. Verwacht mag worden dat de 

vergrijzing in de toekomst flink zal gaan toenemen op het platteland.

Huishoudens

De ontwikkeling van het totale aantal huishoudens vertoont dezelfde trend als die 

van het aantal personen: het aantal huishoudens in de stedelijke omgeving neemt 

toe, terwijl het aantal huishoudens op het platteland afneemt. Het gemiddelde aantal 

personen per huishouden ligt op het platteland met 2,6 personen hoger dan in de 

stad, waar een huishouden gemiddeld 2,2 personen omvat (tabel 2.22). De kleinere 

gemiddelde omvang in de stedelijke gebieden is met name het gevolg van het grotere 

aandeel eenpersoonshuishoudens; in 2004 bestaat hier 40% van de huishoudens uit 

één persoon, op het platteland is dat 24%. Deze huishoudensvorm komt door de tijd 

heen steeds meer voor, op het platteland zelfs in sterkere mate dan in de stedelijke 

gebieden. Het aandeel meerpersoonshuishouden, met en zonder kinderen, ligt voor 

het platteland hoger. In de loop van de tijd neemt het aandeel meerpersoonshuishou-

den zonder kinderen hier iets toe, terwijl deze toename in het stedelijk gebied en in 

Nederland als geheel achterwege blijft. Het aandeel meerpersoonshuishoudens met 

kinderen neemt op het platteland juist naar verhouding sterker af, met meer dan 

2 procentpunten sinds 1998.

De trend naar steeds kleinere families, oftewel de verdunning van de huishoudens 

– voor Nederland als geheel in De sociale staat van Nederland 2005 (scp 2005) geconsta-

teerd – zet zich ook op het platteland voort. Naast de vergrijzing is deze huishouden-

verdunning een belangrijk maatschappelijk proces met gevolgen voor de leefsituatie 

van de bevolking.
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Tabel 2.2 
Typen huishoudens (in procenten) en gemiddelde huishoudensomvang (in absolute aantallen) naar stede-
lijkheid, 1998 en 2004

eenpersoons-
huishoudens

meerpersoons-
huishoudens 
zonder kinderen

meerpersoons-
huishoudens 
met kinderen

gemiddeld aantal 
personen per 
huishouden

1998 zeer sterk stedelijk 52,0 23,7 24,2 1,9
sterk stedelijk 36,0 29,6 34,4 2,2
matig stedelijk 27,9 31,5 40,5 2,4
weinig stedelijk 23,6 33,0 43,4 2,5
niet-stedelijk 20,8 33,5 45,7 2,7

stedelijk gebied 39,2 28,1 32,7 2,2
platteland 22,2 33,3 44,5 2,6
Nederland 33,1 30,0 37,0 2,5

2004 zeer sterk stedelijk 52,1 23,6 24,4 1,9
sterk stedelijk 36,6 29,1 34,3 2,2
matig stedelijk 28,6 31,4 40,0 2,4
weinig stedelijk 25,2 33,3 41,4 2,5
niet-stedelijk 22,9 33,9 43,2 2,6

stedelijk gebied 39,7 27,9 32,5 2,2
platteland 24,1 33,6 42,3 2,6

Nederland 34,4 29,8 35,8 2,5

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Een nadere bestudering van de samenlevingsvormen maakt duidelijk dat er vooral 

verschillen zijn in het aantal echtscheidingen (tabel 2.3). Deze vinden in de niet-

stedelijke gebieden beduidend minder plaats dan in de stedelijke. Dat is ook het 

geval voor verweduwing hoewel de verschillen iets minder groot zijn. Voor beide 

indicatoren geldt dat naarmate een gebied stedelijker wordt, het aantal verweduwden 

en gescheidenen toeneemt. Het aantal huwende mannen en vrouwen verschilt niet 

zozeer tussen minder en meer stedelijke gebieden. De enige uitschieter is het zeer 

sterk stedelijke gebied waar relatief veel minder huwelijken plaatsvinden.
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Tabel 2.3 
Samenlevingsvormen naar stedelijkheid, 2003a (in absolute aantallen per 1000)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk totaal

huwende mannen 
(per 1000 niet-gehuwde mannen) 21,8 28,6 28,8 29,3 27,1 28,2
huwende vrouwen 
(per 1000 niet-gehuwde vrouwen) 18,5 25,0 26,4 29,0 28,6 27,7

scheidende mannen 
(per 1000 gehuwde mannen) 11,1 9,5 7,8 6,2 6,0 6,9
scheidende vrouwen 
(per 1000 gehuwde vrouwen) 11,2 9,9 8,3 6,6 5,8 7,1

verweduwde mannen 
(per 1000 gehuwde mannen) 5,5 5,1 5,0 5,0 4,6 4,9
verweduwde vrouwen 
(per 1000 gehuwde vrouwen) 12,2 11,6 11,1 11,1 10,9 11,1

a Data op gemeentelijk schaalniveau, gemiddelden.

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Allochtonen op het platteland

Het aantal personen van allochtone herkomst (zowel westerse als niet-westerse) in 

Nederland is het afgelopen decennium toegenomen. Waren er in 1996 nog 2,5 miljoen 

(16,1% van de populatie), in 2004 zijn dat er 3,1 miljoen (19,0%) (Dagevos et al. 2003).

De meeste allochtonen wonen in de stedelijke gebieden, ruim 2,5 miljoen personen 

(81,4%). Een relatief klein deel woont op het platteland: ongeveer 570.000 personen 

(18,6%). In de loop van de tijd is het aandeel allochtonen toegenomen, op het platte-

land echter minder sterk dan in het stedelijke gebied (tabel 2.43). 

Tabel 2.4 
Aandeel autochtonen en allochtonen – totaal, westers en niet-westers – naar stedelijkheid, 1998 en 2004 
(in procenten)

autochtonen totaal allochtonen westers niet-westers
1998 2004 1998 2004 1998 2004 1998 2004

zeer sterk stedelijk 67,3 63,4 32,7 36,6 11,0 11,5 21,7 25,1
sterk stedelijk 79,6 77,0 20,4 23,0 10,2 10,1 10,2 12,8
matig stedelijk 84,7 83,4 15,3 16,6 9,3 9,0 6,0 7,6
weinig stedelijk 89,7 89,0 10,3 11,0 7,2 7,2 3,1 3,8
niet-stedelijk 93,3 92,7 6,7 7,3 5,4 5,5 1,3 1,8

stedelijk gebied 77,6 75,0 22,4 25,0 10,1 10,2 12,3 14,9
platteland 91,5 90,8 8,5 9,2 6,3 6,4 2,2 2,8
Nederland 83,3 81,0 16,7 19,0 8,6 8,7 8,2 10,3

Bron: CBS (StatLine); ABF-Research (ABF-monitor ’98 en ’04) SCP-bewerking
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Naar verhouding wonen er meer westerse allochtonen op het platteland dan niet-

westerse4; de stedelijke gebieden vertonen juist het tegenovergestelde beeld. Voor 

de verschillende stedelijkheidsklassen is hierin een duidelijke trend zichtbaar: naar-

mate de stedelijkheid afneemt, is het aandeel westerse allochtonen groter en het 

aandeel niet-westerse kleiner. Het aandeel niet-westerse allochtonen in de zeer sterk 

stedelijke gebieden neemt het sterkst toe. Het aandeel westerse allochtonen op het 

platteland is opvallend hoog in de provincies Zeeland en Limburg; dit zijn voorna-

melijk Duitse en Belgische migranten. Flevoland heeft naar verhouding het hoogste 

aandeel niet-westerse allochtonen op het platteland wonen (bijlagen B2.3 en B2.4). 

In het kleine aandeel niet-westerse allochtonen is niet terug te zien dat het coa
(Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) verhoudingsgewijs meer opvanglocaties 

voor asielzoekers in de landelijke gebieden vestigde dan in de steden. Dit heeft 

direct te maken met de beschikbare ruimte en lokaties, zoals voormalige militaire 

kazernes. Ook het bewuste spreidingsbeleid van de overheid droeg hieraan bij; in de 

steden en de Randstad woonden al veel meer niet-westerse allochtonen dan elders, 

aldus Kraaijeveld-Wouters, voorzitter van het coa (zie Van Reenen 2005). De laatste 

tijd sluiten veel centra de deuren vanwege het verminderde aantal asielzoekers, mede 

door het in werking treden van de Vreemdelingenwet in 2001.

Verhuizen van en naar het platteland

Op het Nederlandse platteland heeft er in de tijd gezien een aantal migratiebewegingen 

plaatsgevonden. In de periode tot eind jaren zestig van de vorige eeuw werd het plat-

teland gekenmerkt door ontvolking. Door mechanisering en modernisering nam de 

werkgelegenheid in de agrarische sector enorm af, terwijl er een concentratie van 

industriële werkgelegenheid nabij de stedelijke agglomeraties plaatsvond. Het gevolg 

was dat veel jongeren en landarbeiders naar de steden trokken voor werk. In de afge-

legen delen van Nederland leidde deze ontvolking zelfs tot een verschraling van de 

economische activiteiten en voorzieningen (Driessen et al 1995; Van Dam 1995; Van 

der Vaart 1999; Haartsen 2002).

Een ommezwaai is zichtbaar in de jaren zeventig en begin jaren tachtig. Een trek 

van mensen en activiteiten in de richting van het landelijk gebied kondigde de over-

gang aan naar wat tegenwoordig wel het verstedelijkte platteland wordt genoemd. 

Vroeger woonden mensen vooral daar waar het werk was, en werd de keuze voor de 

woonplek gemaakt op basis van economische afwegingen. Tegenwoordig speelt, 

naast redenen die betrekking hebben op de werkkring of opleiding, ook de kwaliteit 

van de woning en de woonomgeving een rol (Buckers 1999). Volgens Schmeink et 

al. (2001: 17) is het sociale klimaat een voorname beweegreden om ergens te gaan 

wonen: ’Men wil in een bepaald landschap wonen dat aantrekkelijk wordt gevon-

den, of in een dorp waar de mensen op een bepaalde manier met elkaar omgaan. 

De omgeving waar men woont is daarmee verbonden geraakt met de kwaliteit van 

het leven.’ Daarnaast zorgt de toename in welvaart en mobiliteit voor een grotere 

toestroom naar het platteland. Deze ontwikkelingen hebben invloed gehad op de 

opvattingen over het wonen, werken en recreëren in het buitengebied. Het platteland 
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is steeds meer in trek gekomen als woongebied. Ook bedrijven vestigen zich er in 

toenemende mate en recreanten en toeristen brengen steeds vaker een bezoek aan 

plattelandsgebieden. De toenemende belangstelling van natuurorganisaties voor plat-

telandsomgevingen wordt ook wel beschouwd als onderdeel van de ‘trek naar buiten’, 

zoals de trek naar het platteland ook wel wordt genoemd (Huigen 1996). Duidelijk 

moge zijn dat dit alles nieuwe groepen mensen in de plattelandssamenleving brengt, 

zoals bewoners die zich er permanent vestigen, vakantiegangers en belanghebbenden 

die niet op het platteland verblijven, zoals natuur- en landschapsorganisaties.

Met deze ontwikkelingen in gedachte is het interessant om de vraag: Hoeveel 

mensen verhuizen van en naar het platteland? nader te bekijken. Daarbij gaat het om 

de bewoners die zich er permanent vestigen. Wie dit precies zijn en welke redenen 

doorslaggevend zijn om te verhuizen, is te lezen in het hoofdstuk Wonen (§ 7.6) waar 

migratiecijfers op huishoudensniveau worden gepresenteerd. 

In de cbs-databestanden met stedelijkheid op postcodeniveau treffen we twee 

typen verhuizingen aan: binnen de gemeenten en tussen de gemeenten. Jaarlijks 

verhuizen er rond de 1,6 miljoen mensen waarvan circa 1 miljoen binnen de eigen 

gemeente en circa 600.000 naar een andere gemeente. Vanaf 1995 neemt het aantal 

binnen de gemeente verhuisde personen iets af, het aantal verhuizingen tussen de 

gemeenten neemt iets toe (tabel 2.5). Stedelingen verhuizen naar verhouding het 

meest, met name de inwoners van zeer sterk en sterk stedelijk gebied, en dit neemt 

alleen maar toe. Het aandeel plattelandsbewoners dat verhuist, neemt juist af in de 

tijd. De matig stedelijke gebieden volgen de trend van de plattelandsgebieden. Verder 

blijkt dat bewoners van het platteland naar verhouding vaker verhuizen naar een 

andere gemeente dan binnen de eigen gemeente.

Tabel 2.5a
Binnengemeentelijke verhuizingen naar stedelijkheid, 1995-2003 (in procenten)

1995 1997 1999 2001 2003
zeer sterk stedelijk 28,1 28,7 28,9 28,5 29,8
sterk stedelijk 24,3 24,7 25,2 25,7 25,9
matig stedelijk 19,2 19,8 19,7 19,3 18,2
weinig stedelijk 15,8 15,1 14,7 14,9 14,8
niet-stedelijk 12,5 11,7 11,5 11,6 11,2

stedelijk gebied 71,6 73,2 73,8 73,5 74,0
platteland 28,4 26,8 26,2 26,5 26,0

totaal aantal bewegingen
100 

(1.109.451)
100

(1.102.477)
100 

(1.057.630)
100 

(952.338)
100 

(950.062)

Bron: CBS (JINAVL’95-’03) SCP-bewerking
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Tabel 2.5b 
Tussengemeentelijke verhuizingen naar stedelijkheid, 1995-2003 (in procenten)

1995 1997 1999 2001 2003
zeer sterk stedelijk 20,2 21,0 21,9 23,1 22,2
sterk stedelijk 21,6 21,7 21,8 22,3 23,1
matig stedelijk 19,4 19,1 19,6 18,8 18,4
weinig stedelijk 19,5 18,9 18,4 17,9 18,2
niet-stedelijk 19,3 19,3 18,3 17,9 18,2

stedelijk gebied 61,2 61,8 63,3 64,2 63,6
platteland 38,8 38,2 36,7 35,8 36,4

totaal aantal bewegingen
100 

(604.540)
100 

(631.071)
100 

(636.302)
100 

(609.819)
100 

(616.027)

Bron: CBS (JINEVL’95-’03) SCP-bewerking

Er wordt onderscheid gemaakt in vier typen verhuisbewegingen: van stad naar stad, 

van stad naar platteland, van platteland naar platteland en van platteland naar stad. 

Figuur 2.2 toont deze verhuisbewegingen binnen de gemeenten. De meeste verhuizin-

gen vinden hier plaats van stedelijk naar stedelijk (postcode)gebied (bijna 70%). Er 

vinden minder verhuisbewegingen plaats van stedelijke naar plattelands(postcode)-

gebieden binnen de gemeente, en vice versa. In de tijd zijn er nauwelijks schomme-

lingen hierin waarneembaar (zie ook bijlage B2.5).

Figuur 2.2
Verhuisbewegingen binnen gemeenten naar type verhuizing, 1995-2003 (in procenten)

Bron: CBS (JINAVL’95-’03) SCP-bewerking 
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Figuur 2.3 toont de verhuisbewegingen tussen gemeenten. De verschillen tussen de 

diverse bewegingen is hier kleiner, maar nog steeds verhuizen de meeste mensen van 
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een stedelijke omgeving naar een andere stad. Deze beweging neemt toe van 40% in 

1995 naar 44% in 2003. Het aantal mensen dat van de ene plattelandsgemeente naar 

de andere verhuist, heeft daarentegen een dalende trend: in 1995 vond 18,6% van 

de verhuisbewegingen hier plaats, in 2003 was dit afgenomen naar 15,7%. Buckers 

(1999: 43) concludeert op grond van het Woningbehoefteonderzoek (wbo) van 1994 

dat er meer mensen verhuizen van de stad naar het platteland dan andersom. Ook 

Van der Aa en Huigen (2000) vinden dat vanaf midden jaren negentig het aandeel 

verhuizingen van stad naar platteland enigszins toeneemt en dat van platteland naar 

stad afneemt, alhoewel het niet gaat om forse veranderingen. Dit strookt niet met de 

bevindingen in figuur 2.3. Uit deze resultaten valt immers af te leiden dat de bevol-

king op het platteland niet toeneemt. Beide typen verhuizingen hebben nagenoeg 

een gelijk aandeel in de migratiebewegingen tussen gemeenten en het is zelfs zo dat 

het aantal mensen dat van stad naar platteland verhuist, iets afneemt (van 21,2% in 

1995 naar 20,0% in 2003). De vraag is dan ook of het platteland daadwerkelijk zo in 

trek is bij stedelingen. Het is goed mogelijk dat het vooral jongeren en starters zijn 

die van het platteland naar de stad verhuizen, zoals we feitelijk verwachten vanwege 

de betere studie- en werkvoorzieningen in de stad. Ook is het goed mogelijk dat het 

vooral de betrekkelijk rijke stedelingen zijn die naar het platteland trekken (zie voor 

deze resultaten het hoofdstuk Wonen, § 7.6). In deze zin zouden er wel degelijk grote 

veranderingen op het platteland kunnen optreden, die gevolgen hebben voor de leef-

situatie van de plattelandsbewoners.

Figuur 2.3
Verhuisbewegingen tussen gemeenten naar type verhuizing, 1995-2003 (in procenten)

Bron: CBS (JINEVL’95-’03) SCP-bewerking
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2.2 Ruimtegebruik

Naast de vraag wie er woont op het platteland, is het, voor het inzicht in de leefsituatie 

van plattelanders, interessant om een beeld te krijgen van de functieveranderingen 
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die er spelen. Een algemene aanname is dat het platteland verandert van een agrarische 

productieruimte naar een consumptieruimte (zie Driessen et al. 1995; Huigen 1996; 

Janssen en Lammerts 1999; rlg 2002). De landbouw verliest zijn dominante functie 

terwijl functies als wonen, natuurontwikkeling en recreëren in opmars zijn. Deze 

functieveranderingen zorgen niet alleen voor veranderingen in het landschap, maar 

hebben ook sociale ontwikkelingen en veranderingen in de machtsverhoudingen tot 

gevolg. De andersoortige functies brengen een grotere diversiteit aan actoren met 

zich mee, die verschillende belangen, wensen en behoeften ten aanzien van het plat-

teland hebben. 

Volgens Haartsen (2002) kunnen veranderingen in de verschillende functies van 

een gebied worden afgeleid uit het ruimtegebruik. In hoeverre er de laatste decennia 

veranderingen zijn opgetreden in het ruimtegebruik, wordt in deze paragraaf nader 

onderzocht op het niveau van postcodegebieden.

Tabel 2.6 geeft de totale oppervlakte naar stedelijkheid, exclusief het oppervlakte 

water.5 Circa 70% van de totale oppervlakte van Nederland kan tot het platteland 

worden gerekend, 10% tot het stedelijk gebied en 20% tot de overige gebieden (vooral 

binnen- en buitenwater). Het niet-stedelijke platteland neemt het grootste oppervlak 

in, 56% ofwel 2.303.000 hectare in 2000, het weinig stedelijke platteland neemt 16% 

voor zijn rekening. Het totale aandeel van het platteland is sinds 1996 afgenomen, 

terwijl dat van het stedelijk gebied toenam. Kortom, er heeft een lichte verstedelij-

king plaatsgevonden.

Tabel 2.6 
Oppervlakte naar stedelijkheid, exclusief water, 1996 en 2000 (in hectaren en procenten)

1996 2000
ha % ha %

zeer sterk stedelijk 36.632 0,9 40.563 1,0
sterk stedelijk 100.107 2,4 116.477 2,8
matig stedelijk 213.578 5,1 236.653 5,7
weinig stedelijk 625.050 15,1 664.487 16,0
niet-stedelijk 2.374.952 57,2 2.303.377 55,5

stedelijk gebied 350.317 8,4 393.693 9,5
platteland 3.000.002 72,2 2.967.864 71,5

overig (incl. binnen- en buitenwater) 802.299 19,3 791.246 19,1

Nederland 4.152.618 100,0 4.152.803 100,0

Bron: CBS (Bodemstatistieken’96 en ‘00); ABF-Research (ABF-monitor’96 en ‘00) SCP-bewerking

De cbs-bodemstatistieken categoriseren het bodemgebruik in een aantal hoofdrubrie-

ken: verkeer, bebouwd, semi-bebouwd, recreatie, land- en tuinbouw, bos en natuur, 
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binnenwater en buitenwater.6 De land- en tuinbouw neemt 69% van het oppervlak 

van Nederland in (tabel 2.7); op het platteland is dit circa 74%, in het stedelijk gebied 

iets meer dan 30%. Sinds 1996 nam het areaal landbouwgrond nauwelijks af: van 

69,9% naar 69,0%. Deze afname vindt zowel in landelijk als in stedelijk gebied 

plaats. De sterkste daling is zichtbaar in het matig stedelijke gebied, en ook de 

sterk stedelijke en weinig stedelijke gebieden vertonen een naar verhouding sterke 

afname. Dit zijn tevens de gebieden waar de meeste nieuwbouw plaatsvindt en die 

het sterkst verstedelijken: de rubrieken bebouwd (inclusief wonen) en semi-bebouwd 

nemen hier het sterkst toe. De rubriek bebouwd neemt, zoals valt te verwachten, het 

grootste deel van het oppervlak in van het stedelijke gebied: naarmate de stedelijk-

heid afneemt, neemt ook het aandeel bebouwing af. 

Tabel 2.7 
Ruimtegebruik naar stedelijkheid, exclusief water, 1996 en 2000a (in procenten)

verkeer bebouwd
semi-
bebouwd recreatie

land- en 
tuinbouw

bos en 
natuur

zeer sterk stedelijk 1996 8,3 69,9 2,4 13,5 3,6 2,2
2000 8,4 70,4 2,3 14,0 3,3 1,6

sterk stedelijk 1996 6,5 51,2 2,4 11,9 21,2 6,8
2000 6,5 52,0 3,1 11,9 19,6 6,8

matig stedelijk 1996 5,0 29,0 2,3 6,9 44,5 12,3
2000 5,0 30,2 2,9 7,2 42,3 12,3

weinig stedelijk 1996 3,7 12,9 1,2 3,2 63,7 15,2
2000 3,7 13,6 1,6 3,3 62,4 15,4

niet-stedelijk 1996 2,9 3,6 0,8 1,4 76,9 14,4
2000 2,9 3,8 1,0 1,5 76,2 14,6

stedelijk gebied 1996 5,8 39,6 2,4 9,0 33,6 9,6
2000 5,8 40,7 2,9 9,2 31,8 9,6

platteland 1996 3,0 5,5 0,9 1,8 74,1 14,6
2000 3,1 5,8 1,1 1,9 73,3 14,7

Nederland 1996 3,3 9,1 1,1 2,6 69,9 14,1
2000 3,3 9,5 1,3 2,6 69,0 14,2

a De oppervlaktegegevens naar postcode van 2000 zijn vergeleken met de stedelijkheidsgraad naar postcode uit 1996, 
zodat eventuele verstedelijking gemeten wordt.

Bron: CBS (Bodemstatistieken’96 en ’00) SCP-bewerking

De Stichting Recreatie verwacht dat het recreëren op het platteland de komende jaren 

zal toenemen (Veer et al. 2005). Toch wordt er in het landelijk gebied weinig ruimte 

ingericht voor specifieke recreatiedoeleinden: bijna 2% tegenover 9% in het stedelijk 

gebied. Klaarblijkelijk volstaat het platteland zelf als recreatiegebied, om bijvoor-

beeld in te wandelen en te fietsen. Bijna 15% ervan wordt ingenomen door bos- en 

natuurgebied, waardoor recreëren hier ook aantrekkelijk is. Door de jaren heen is 
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het aandeel bos en natuur in de landelijke gebieden iets toegenomen. In de stedelijke 

gebieden blijft dit aandeel gelijk, met zelfs een afname in de zeer sterk stedelijke 

gebieden.

In het ruimtegebruik zit dus enige verschuiving als gevolg van bebouwing van land-

bouwgrond of aanwijzing als recreatiegebied. In de stedelijke gebieden is dit logi-

scherwijs het meest zichtbaar want de verstedelijking zal daar het sterkst optreden. 

Bijna 2% van de landbouwgrond is sinds 1996 bebouwd (1,1%), semi-bebouwd (0,5%) 

of recreatiegebied (0,2%) geworden. De verschuiving op het platteland is minder 

geconcentreerd: alle categorieën snoepen iets van de landbouwgrond weg, wat een 

verandering van bijna 1% geeft.

Het ruimtegebruik per provincie bekeken (zie bijlage B2.6) laat zien dat de meeste 

landbouwgrond in Groningen, Zeeland en Friesland is te vinden (meer dan 80% 

van het grondoppervlak). Niet verwonderlijk is het grootste oppervlak bebouwing 

te vinden in de Randstedelijke provincies (rond de 15%). In deze provincies ligt ook 

het hoogste aandeel recreatiegebied, terwijl dit in de drie noordelijke provincies 

juist veel minder is. Bos en natuur is er relatief gezien veel te vinden in Gelderland, 

Noord-Brabant en Limburg. Tussen 1996 en 2000 zijn er enige veranderingen in het 

ruimtegebruik opgetreden. Zo is het areaal landbouwgrond in alle provincies afge-

nomen, met de provincie Limburg als koploper (een afname met 3 procentpunten). 

Ook het areaal bos en natuur neemt in deze provincie af, terwijl het areaal bebou-

wing en recreatiegebied hier vooral is toegenomen. 

2.3 Ontwikkelingen in de landbouw

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de land- en tuinbouw nog meer dan twee derde 

van het grondoppervlak in gebruik heeft. De agrarische sector kan dus nog steeds 

worden beschouwd als de voornaamste beeldbepalende drager van het platteland. 

Desondanks is de agrarische sector sinds de Tweede Wereldoorlog aan grote veran-

deringen onderhevig geweest, en is dit nog steeds. Omdat de agrarische sector nauw 

verbonden is met de leefsituatie van de plattelandsbevolking, zijn deze veranderingen 

ook hierop van invloed. Zo vormden de ontwikkelingen die zich tot aan de jaren 

zeventig en tachtig in de agrarische sector afspeelden, een cruciale oorzaak voor de 

leegloop van grote delen van het platteland. Deze paragraaf geeft een korte beschou-

wing van de belangrijkste ontwikkelingen sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, 

daarna zoomen we met behulp van empirische data in op de laatste tien jaar.

Een halve eeuw geleden speelde het grootste deel van het leven op het platteland 

zich af binnen de grenzen van het dorp. De meeste bewoners waren er geboren en 

getogen, vonden er werk en deden er hun boodschappen. Ook waren de meeste 

voorzieningen er nog voorradig (Hazeu 2004). In deze periode (1945-1960) heerste er 

in Nederland een klassieke opvatting over de verhouding stad-landelijk gebied. Het 

landelijk gebied werd beschouwd als agrarisch land en agrarische productieruimte. 
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Dit kleurde en verbond de plattelandssamenleving waardoor er een duidelijk onder-

scheid was met de samenleving in de steden. De stad werd beschouwd als basis voor 

industriële en tertiaire activiteiten (Driessen et al. 1995: 11). 

De productie van voedsel was de belangrijkste activiteit op het platteland en er 

werd van alles aan gedaan om deze zo efficiënt mogelijk te maken, met in het ach-

terhoofd de voedselcrisis en de armoede uit de Tweede Wereldoorlog. Het Europese 

landbouwbeleid – dankzij de Nederlander Sicco Mansholt op poten gezet – had 

dan ook de doelstelling om voorgoed af te rekenen met voedselarmoede. Miljarden 

aan landbouwsubsidies zorgden voor marktbescherming, een schaalvergroting 

van de agrarische sector en een algehele herstructurering van het platteland. Door 

grootschalige ruilverkavelingen ontstonden steeds grotere bedrijven met groeiende 

productieomzetten. Ook werden de productiemethoden moderner en specialisti-

scher door mechanisering en de introductie van kunstmest. Een omschakeling van 

traditioneel naar intensief boeren was in die tijd niet vreemd: grote varkensschuren, 

ligboxenstallen en legbatterijen kwamen in de plaats van het traditionele gemengde 

bedrijf. Deze ontwikkelingen zette zich voort tot zeker in de jaren zestig (Van der 

Vaart 1999; Daalhuizen 2004). 

Desgewenst zorgde de modernisering van de landbouw voor voldoende beschik-

baarheid van voedsel, maar ook minder positieve ontwikkelingen waren het gevolg. 

Door de betere productiemethoden en mechanisering kon een boer het werk alleen 

doen waar hij eerst veel werknemers voor nodig had. Dit zorgde voor het zoge-

noemde ‘kleine boeren vraagstuk’: er was niet meer genoeg werk voor iedereen (zie 

Hazeu 2004: 218). De vraag naar landarbeiders nam af en er vond een uitstoot plaats 

van de in de landbouw meewerkende gezinnen (Driessen et al. 1995). In toenemende 

mate trokken landarbeiders en jongeren weg om op zoek te gaan naar werk en 

nieuwe bestaansbronnen in de steden. Zeker in de jaren zestig zorgde dit voor een 

ontvolking van het platteland. 

Tegelijk leidde de modernisering van de landbouw tot een toename in de pro-

ductie en zelfs tot overproductie. Boterbergen, melkplassen en mestoverschotten 

zorgden voor veel maatschappelijke kritiek en een negatief imago van agrariërs. De 

komst van het quotumsysteem in de jaren tachtig, bedoeld om de bulkproductie van 

bijvoorbeeld melk en graan aan banden te leggen, betekende een enorme investe-

ringspost. Agrariërs mochten niet meer produceren dan de quota die ze toegewezen 

hadden gekregen. Tegenwoordig zijn de quota, net als grond, verhandelbare pro-

ducten geworden en een grote kostenpost bij eventuele overnames (zie Janssen en 

Lammerts 1999). Dat betekent ook dat agrariërs nog meer kapitaal nodig hadden om 

op te starten of te overleven.

Een andere ontwikkeling die speelde, was de aandacht voor natuur en milieu. ’Je 

zou kunnen zeggen dat met de natuurbeweging de eerste strijd om de ruimte werd 

gevoerd’, schrijven Van Dijk et al. (1999). Vooral in de loop van de jaren zeventig 

en tachtig groeide de bezorgdheid om milieuvervuiling en de rol van de landbouw 

daarbij. Met name de uitstoot van ammoniak en fosfaat uit de mestoverschotten 

van de bio-industrie en de negatieve gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor het 
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milieu trokken de aandacht en zorgden voor veel maatschappelijke onrust. Agrariërs 

werden verplicht investeringen te doen voor een schonere productie en minder uit-

stoot van schadelijke stoffen. De laatste jaren roepen bovendien ziektes als varkens-

pest, bse, mond- en klauwzeer en vogelpest, vragen op omtrent de voedselveiligheid, 

de vorm van bedrijfsvoering als zodanig en de gepastheid daarvan in een druk en vol 

land als Nederland. 

De aandacht voor milieu en landschap, de invoering van het quotumsysteem en de 

toenemende marktoriëntatie in het Europese landbouwbeleid hebben ertoe geleid 

dat de winstmarges binnen de agrarische sector afnamen. Daardoor vonden er veel 

bedrijfsbeëindigingen plaats, hetzij vrijwillig hetzij gedwongen. Deze trend zet 

zich nog steeds voort. In de periode 1993-2003 zijn drie op de tien boerenbedrijven 

gestopt met het uitoefenen van agrarische activiteiten. Waren er in 1993 nog bijna 

120.000, anno 2003 zijn dat er iets meer dan 85.000 (figuur 2.4). In deze periode zijn 

gemiddeld 2500 bedrijven per jaar gestopt, en is het aantal beëindigingen in de loop 

der jaren toegenomen. Het aantal agrariërs dat stopt, ligt de afgelopen vijf jaar zelfs 

tussen de 3% en 5% per jaar.

Figuur 2.4
Aantal agrarische bedrijven (x 1000) naar stedelijkheid, 1993-2003 (absolute aantallen, gemeenteniveau)
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Het zijn vaak de relatief kleine ondernemingen die onvoldoende gezinsinkomen uit 

agrarische inkomsten halen. Wanneer ook neveninkomsten geen soelaas bieden, 

is de verkoop aan een buurman die nog wel het hoofd boven water houdt, een uit-

komst. Het aantal agrarische bedrijven kleiner dan 30 hectare loopt sinds 1993 sterk 

terug, terwijl dat van de (betrekkelijk) grote bedrijven juist toeneemt (tabel 2.8). Met 

name de bedrijven in de grootte van 50-100 hectare en groter dan 100 hectare groeien 

enorm in aantal. De laatste categorie is sinds 1993 bijna verdubbeld. Agrariërs 

hebben duidelijk meer grond nodig om te kunnen overleven. Bijlage B2.7 geeft deze 

veranderingen naar de verschillende bedrijfstypen.



49Demograf ie en ruimtegebruik

Tabel 2.8
Ontwikkeling in het aantal agrarische bedrijven naar oppervlakte van de cultuurgrond, 1993 en 2003
(in absolute aantallen en procenten) 

1993 2003
toe- of afname 
(absoluut) toe- of afname (%)

zonder cultuurgrond 2.420 1.697 –723 –29,9
0,01 tot 1 ha 9.410 5.256 –4.154 –44,1
1 tot 5 ha 29.180 18.696 –10.484 –35,9
5 tot 10 ha 19.290 12.056 –7.234 –37,5
10 tot 15 ha 12.422 7.732 –4.690 –37,8
15 tot 20 ha 9.942 5.773 –4.169 –41,9
20 tot 30 ha 15.801 9.955 –5.846 –37,0
30 tot 50 ha 14.481 13.996 –485 –3,4
50 tot 100 ha 5.868 8.196 2.328 39,7
100 ha en meer 814 1.515 701 86,1
totaal 119.628 84.872 –34.756 –29,1

Bron: CBS (Landbouwtellingen’93 en ’03) SCP-bewerking

Steeds vaker vinden er bedrijfsbeëindigingen plaats om financiële en economische 

redenen, zoals het niet kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen. Het gaat dan 

om de zogeheten voortijdige of gedwongen bedrijfsopheffingen. Hiermee worden 

die opheffingen bedoeld die betrekking hebben op agrariërs jonger dan 55 jaar (lei
1998: 110; Van der Ploeg 2001: 309).

Niet alleen besluiten veel agrariërs te stoppen omdat ze het financieel niet meer 

kunnen bolwerken, maar vaak maakt het gebrek aan een opvolger het onmogelijk 

om het bedrijf voort te zetten (bijlage B2.8). Deze, als het ware vrijwillige bedrijfs-

beëindiging doet zich vooral daar voor waar boerenbedrijven niet worden overge-

nomen. De term is eufemistisch van geur, schrijft Van der Ploeg (2001: 306), want 

een bedrijfsbeëindiging vanwege leeftijd en gebrek aan opvolging is feitelijk ook 

gedwongen. Demografische en economische veranderingen spelen hier een rol. 

Veel boerenkinderen worden zelf geen boer meer, veelal omdat ze een ander beroep 

kiezen (Schnabel 2001). Ook laat de financiële armslag dat vaak niet toe. Door de 

sterke waardestijging van met name grond en quota is het overnamebedrag enorm 

gestegen (zie voor een uitgebreide beschrijving Van der Ploeg 2001: 307). Zo geeft 

van het totale aantal bedrijven in 2000 (97.483 bedrijven) slechts circa 18% (of 17.967 

bedrijven) aan een opvolger te hebben. Meer dan 80% heeft geen opvolging of het 

is nog niet bekend of er opvolging is. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er een 

vergrijzing in de agrarische beroepsgroep zichtbaar is: het aandeel 40-55-jarigen en 

55-plussers neemt toe, het aandeel dat jonger dan 40 jaar is, neemt juist af (tabel 2.9).
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Tabel 2.9 
Aantal bedrijfshoofden naar leeftijd, geslacht en lengte van de werkweek, 1993-2003 (in procenten)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
leeftijd bedrijfshoofd

< 40 jaar 19,0 18,9 18,7 17,8 16,3 17,2 16,9 16,2 15,8 15,6 14,2
40-55 jaar 36,8 36,6 36,4 36,2 36,2 36,2 36,5 37,1 37,5 38,1 38,9
> 55 jaar 44,2 44,4 44,9 45,9 47,5 46,6 46,6 46,7 46,7 46,3 46,9

geslacht bedrijfshoofd
man 89,6 87,9 86,4 85,1 83,5 82,2 81,0 80,4 79,6 78,0 77,8
vrouw 10,4 12,1 13,6 14,9 16,5 17,8 19,0 19,6 20,4 22,0 22,2

werkweek bedrijfshoofd
man C 20 uur per week 76,1 74,6 72,5 70,5 69,4 68,4 67,1 66,9 65,5 64,0 64,9
man 1-20 uur per week 13,6 13,3 14,0 14,6 14,1 13,8 13,9 13,4 14,1 14,0 12,9
vrouw C 20 uur per week 7,1 8,5 9,2 10,2 11,6 12,9 13,2 14,2 14,7 15,8 15,9
vrouw 1-20 uur per week 3,3 3,6 4,4 4,6 5,0 4,9 5,8 5,4 5,7 6,3 6,3

Bron: CBS (Landbouwtellingen’93-’03) SCP-bewerking

Mannen domineren de agrarische beroepsgroep. Van oudsher was de gehuwde 

boerenvrouw de meewerkende echtgenote. Tot 1957 konden vrouwen zelfs geen 

zelfstandig bedrijfshoofd zijn. De arbeidswetgeving van 1889 en 1911, die de arbeid 

van gehuwde vrouwen en kinderen aan banden legde, werd pas in 1956 tot de agrari-

sche sector uitgebreid (Pott-Buter en Tijdens 1998). Tegenwoordig neemt het aantal 

vrouwelijke bedrijfshoofden toe: sinds 1993 is een verdubbeling opgetreden van 10% 

(15.612 vrouwen) naar 22% (27.481 vrouwen). Dit komt doordat steeds meer vrouwen 

samen met hun partner een maatschap oprichten en medeondernemer worden. De 

rol van de vrouw is daarmee prominenter geworden (zie ook Pott-Buter en Tijdens 

1998; Schnabel 2001). Dit is ook zichtbaar in het aantal uren dat er wordt gewerkt: 

steeds meer vrouwelijke bedrijfshoofden werken langer dan twintig uur per week. 

Zoals gezegd zijn het vooral vrouwen die als echtgenote meewerken (tabel 2.10). 

Opmerkelijk is dat in de loop der jaren het aantal uren dat zij meehelpen op het 

bedrijf, minder wordt. In 1993 werkte nog meer dan de helft van de vrouwelijke 

partners meer dan twintig uur per week mee, in 2003 was dat 36%. Het aandeel dat 

tussen één en twintig uur meehelpt, neemt iets toe. Dit heeft waarschijnlijk te maken 

met de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen buitenshuis (Hazeu 2004; zie 

ook hoofdstuk 4 Arbeidsdeelname).
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Tabel 2.10 
Meewerkende gezinsleden en arbeidskrachten op het boerenbedrijf, naar geslacht en arbeidsduur 
per week, 1993-2003 (in procenten)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
partner:

vrouw, C 20 uur per week 51,5 52,1 47,5 46,0 49,0 51,0 46,3 . . 43,9 36,1
vrouw, 1 tot 20 uur per week 46,4 45,6 49,3 46,4 44,9 43,9 49,3 . . 49,7 57,6
man, C 20 uur per week 0,9 1,0 1,4 5,0 3,5 2,8 2,2 . . 3,3 3,6
man, 1 tot 20 uur per week 1,2 1,3 1,8 2,5 2,5 2,2 2,2 . . 3,0 2,7

kinderen: 
zoon, C 20 uur per week 43,4 42,6 42,5 31,2 32,8 31,7 30,5 27,7 26,3 22,5 20,0
zoon, 1 tot 20 uur per week 39,8 40,4 40,2 42,6 43,0 44,2 45,5 47,2 48,1 51,9 54,0
dochter, C 20 uur per week 4,1 4,5 4,1 5,3 5,1 5,0 4,4 4,4 3,8 4,2 3,4
dochter, 1 tot 20 uur per week 12,7 12,5 13,2 20,8 19,1 19,2 19,6 20,8 21,8 21,4 22,6

arbeidskrachten: 
(regelmatig meewerkend)

man, C 20 uur per week 63,3 62,6 61,8 56,1 46,6 46,7 49,3 47,4 48,2 46,3 44,9
man, 1 tot 20 uur per week 9,9 10,3 10,9 13,5 20,5 18,9 16,9 18,2 18,1 18,0 19,7
vrouw, C 20 uur per week 18,0 18,1 18,0 18,1 15,5 16,8 17,5 17,1 17,3 18,0 17,1
vrouw, 1 tot 20 uur per week 8,8 9,0 9,3 12,3 17,4 17,6 16,3 17,4 16,4 17,8 18,3

arbeidskrachten: 
(niet regelmatig meewerkend)

man 68,4 67,7 64,2 62,4 57,5 56,2 52,2 55,1 56,4 60,0 59,3
vrouw 31,6 32,3 35,8 37,6 42,5 43,8 47,8 44,9 43,6 40,0 40,7

. : geen data beschikbaar.

Bron: CBS (Landbouwtellingen’93-’03) SCP-bewerking

Van de kinderen werken vooral de zonen mee op het bedrijf, dochters doen dit veel 

minder alhoewel in stijgende mate. Ook draaien zonen per week gemiddeld meer 

uren mee. Het aantal zonen dat langer dan twintig uur per week meehelpt, daalt 

evenwel sinds 1993 duidelijk (van 43% naar 20%).

In 2003 zijn er in totaal 118.652 arbeidskrachten in dienst bij agrariërs. Daarvan 

werkt twee derde regelmatig en een derde niet regelmatig. De arbeidskrachten niet 

behorende bij het gezin vertonen dezelfde trend als de gezinsarbeiders: het zijn 

vooral mannen die in deze bedrijfstak werkzaam zijn, maar sinds 1993 verdub-

belt het aantal werkzame vrouwen. De meeste mannelijke arbeiders die regelmatig 

werken bij de boer, werken meer dan twintig uur per week. Sinds 1993 neemt dit aan-

deel sterk af. Het aandeel vrouwelijke arbeiders dat meer dan twintig uur per week 

werkt, blijft nagenoeg gelijk. Zowel bij de mannelijke als de vrouwelijke arbeiders 

neemt het aandeel dat tussen een en twintig uur werkt per week, sterk toe; kortom, 

meer parttime werkers.
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Nieuwe activiteiten

Om meer financiële armslag te krijgen, zoeken veel boeren naar nevenactiviteiten en 

neveninkomsten. In het algemeen zijn het vaak de vrouwen (als echtgenote of bedrijfs-

hoofd) die verantwoordelijk zijn voor nieuwe economische activiteiten (Bock 2002). 

Enerzijds zoekt men naar nieuwe activiteiten die gerelateerd zijn aan de landbouw. 

Voorbeelden zijn het telen van andere voedselgewassen, het houden van exotische 

producten als struisvogels, en het integreren van activiteiten die hoger in de produc-

tiekolom staan, zoals het zelf maken van kaas en boter. Dit wordt ook wel agrarische 

diversificatie genoemd (Driessen et al. 1995). Ook zoeken steeds meer agrariërs aan-

sluiting bij de vraag van de consument. Deze hecht steeds meer waarde aan kwaliteit 

met het gevolg dat het belang van de productiemethode toeneemt. Een groeiend aantal 

agrariërs maakt de overstap naar een extensieve vorm van landbouwbeoefening en 

zelfs naar een volledig biologische vorm. In 1991 deden 438 bedrijven aan biologische 

landbouw, in 2003 zijn dit er bijna 1200. Naar verhouding is dit niet veel want de bio-

logische landbouwbedrijven nemen nog geen 1,5% in van het totale aantal agrarische 

bedrijven en nog geen 2% van het totale oppervlak cultuurgrond.

Anderzijds is men op zoek naar niet-agrarisch gerelateerde activiteiten, veelal in 

een vorm van zogeheten verbrede landbouw. Agrariërs spelen steeds vaker in op de 

vraag van burgers die meer betrokken willen zijn bij de landbouw, of het platteland 

in het algemeen. Het gaat dan bijvoorbeeld om activiteiten gericht op recreatie en 

toerisme, zorgtaken, stalling, wateropslag en agrarisch natuurbeheer. Uit de publi-

catie Duurzame landbouw in beeld van het Landbouw Economisch Instituut (Brouwer et 

al. 2004) blijkt dat in 2003 14.500 bedrijven (of 17%) zich met een vorm van verbrede 

landbouw bezighielden. Het bedrijfstype met agrarisch natuurbeheer is in aantal het 

grootst (tabel 2.11). 

Tabel 2.11 
Omvang en economische betekenis van verbrede landbouw, 2003 (in absolute aantallen en euro’s)

aantal omzet (x mln. euro) inkomen (x mln. euro)
agrarisch natuurbeheer 9.580 30 12
recreatie en zorg 2.730 36 9
stalling 3.840 10 4
windenergie 430 43 17

totaal 14.520 119 42

Bron: CBS (Landbouwtelling’03); Berkhout en Van Bruchem (2004) (uit Brouwer et al. 2004)

Het agrarische bedrijf met een recreatieve component – het zogeheten agrotoerisme 

zoals kamperen bij de boer – is een wat oudere variant. Relatief nieuw zijn de zorg-

boerderijen, agrarische bedrijven waar mensen uit de intramurale zorg opgevangen 

en begeleid worden en zo sociale vaardigheden opdoen (Janssen en Lammerts 1999). 

In 2003 doen bijna 3000 bedrijven aan een vorm van recreatie en/of zorg. De omzet 
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van de verbrede landbouw is voor 2003 geraamd op 119 miljoen euro, minder dan 1% 

van de productiewaarde van de primaire land- en tuinbouw. Het inkomen dat hieruit 

ontrokken wordt, is geschat op 42 miljoen, of 1,5% van het totale inkomen van de 

primaire land- en tuinbouw. 

Dit ondernemerschap kan worden gezien als een uiting van flexibel omgaan met 

toekomstige ontwikkelingen. De keerzijde van modernisering vormt zo een impuls 

voor vernieuwing en het benutten van kansen: de opkomst van een nieuw modern 

platteland (Janssen en Lammerts 1999).

2.4 Slotbeschouwing

De veranderingen die spelen op het platteland in demografische en ruimtelijke zin, 

hebben invloed op ontwikkelingen in de leefsituatie van de plattelandsbewoners, die 

weer van invloed zijn op de vitaliteit van het platteland. Vanuit dit perspectief belichten 

we een aantal opmerkelijke ontwikkelingen en verschillen.

Het platteland ontgroent

Er is sprake van een ontgroening van de plattelandsbevolking in Nederland. De ont-

groening doet zich vooralsnog alleen voor bij de groep jongvolwassenen (20-34-jarigen). 

In de afgelopen jaren daalde het aandeel van deze leeftijdsgroep zowel op het platte-

land als in de stedelijke gebieden; op het platteland is de afname alleen veel sterker. Dit 

illustreert dat de ontgroening op het platteland sterker is dan in de steden. Wel wonen 

er naar verhouding meer kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar op het plat-

teland. Omdat in de landelijke gebieden de mogelijkheid tot het volgen van vervolgop-

leidingen ontbreekt, en omdat banen voor hoogopgeleiden vaker in de stad te vinden 

zijn, zullen ook in de toekomst adolescenten en jongvolwassenen naar de stad trekken 

om te studeren en te werken. De trend van ontgroening blijft zo in stand. Als men dit 

proces wil tegengaan, zal men het wonen en werken voor jongvolwassenen en jonge 

gezinnen op het platteland sterk moeten stimuleren. 

De vergrijzing is sterker op het platteland dan in de stad

De ouderenpopulatie op het platteland is jonger dan in de stedelijke gebieden, gezien 

een groter aandeel 55-64-jarigen in de plattelandsbevolking. In de loop van de tijd is dit 

cohort actieve ouderen sterker toegenomen op het platteland dan in de stad, respec-

tievelijk met 2,3 en 1,8 procentpunten. Op grond van deze cijfers en ontwikkelingen 

mag verwacht worden dat de vergrijzing in de toekomst flink zal gaan toenemen op het 

platteland. In De sociale staat van Nederland 2005 (scp 2005) is geconstateerd dat een ver-

grijzing van de bevolking een negatieve invloed uitoefent op de ontwikkelingen in haar 

leefsituatie. De verwachte vergrijzing van de plattelandsbevolking zal dan ook conse-

quenties hebben voor de leefsituatie en de vitaliteit van de plattelandssamenleving. 
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Verdunning en verkleuring minder op het platteland

Uit De sociale staat van Nederland 2005 (scp 2005) blijkt dat een groeiend aandeel 

alleenstaanden, eenoudergezinnen en niet-westerlingen op demografische gronden 

leidt tot een verslechtering van de leefsituatie van de bevolking: hun leefsituatie blijft 

gemiddeld gezien achter op die van andere bevolkingsgroepen. Vanwege de relatieve 

afwezigheid van deze groepen op het platteland is de leefsituatie daar op demogra-

fische gronden beter dan in de stad. Op het platteland wonen immers minder een-

persoonshuishoudens en meer meerpersoonshuishoudens (met en zonder kinderen) 

dan in de stad. Wel worden op het platteland de gezinnen steeds kleiner, dus net als 

in de rest van Nederland, treedt hier een verdunning van de huishoudens op.

De meeste allochtonen wonen in de stad, slechts een relatief klein aandeel woont op 

het platteland: ongeveer 570.000 personen (18,6%). Het zijn vooral westerse allochto-

nen die zich er vestigen, het aandeel niet-westerlingen is klein, nog geen 6% van het 

totale aantal allochtonen. Er vestigen zich door de tijd heen wel iets meer niet-westerse 

allochtonen op het platteland, maar in vergelijking tot de steden is dit verwaarloos-

baar. De problematiek rondom etnische minderheden is en blijft vooral een grote-

stedenproblematiek. Zeker ook omdat steeds meer asielzoekerscentra, die voorheen 

voornamelijk in plattelandsgebieden werden gevestigd, ontmanteld worden.

Het wonen op het platteland blijkt minder populair

Het aantal mensen dat van stad naar platteland en van platteland naar stad verhuist, 

heeft sinds 1995 een nagenoeg gelijk aandeel in de migratiebewegingen tussen gemeen-

ten. Sinds 1995 neemt het aantal mensen dat van een stedelijke naar een plattelands-

gemeente verhuist, zelfs iets af van 21,2% naar 20,0% in 2003. Hieruit blijkt dat het 

platteland als woongebied niet populairder wordt bij stedelingen: er is geen sprake van 

leegloop van de steden en een grote trek naar het platteland, zoals wel wordt beweerd. 

Het gaat er dus feitelijk om wie er verhuizen. Zijn het vooral de relatief rijken onder de 

stedelingen die naar het platteland trekken? Afhankelijk van het antwoord op deze 

vraag zouden er wel degelijk veranderingen kunnen optreden, die gevolgen hebben 

voor de leefsituatie van de plattelandsbewoners (zie hoofdstuk 7 Wonen).

Aanzien van het platteland blijft agrarisch gedomineerd

Het totale aandeel platteland is sinds 1996 afgenomen terwijl het aandeel stedelijk 

gebied toeneemt: er vindt een lichte verstedelijking plaats. Het is met name land-

bouwgrond dat een andere functie krijgt: op het platteland gaat het om 1%, in het 

stedelijk gebied om 2%. Al met al blijft de agrarische sector nog duidelijk de grootste 

ruimtegebruiker van Nederland, en is hij de doorslaggevende beeldbepaler van het 

platteland. Het aantal agrarische bedrijven neemt echter wel enorm af: in 1993 waren 

er nog bijna 120.000, in 2003 zijn dat er iets meer dan 85.000. De verwachting is dat 

deze trend zich blijft voortzetten door onder meer de toenemende schaalvergroting 

van bedrijven, het gebrek aan opvolging en de vergrijzing van de agrarische beroeps-

groep. Om een aanvulling op het inkomen te creëren, als het ware om te overleven, 

doen meer en meer boeren aan een verbreding van hun activiteiten.
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Heeft de afname van het aantal boerenbedrijven ook gevolgen voor de leefsituatie van 

de plattelandsbewoners? Sinds 1993 hebben rond de 35.000 boerderijen een andere 

functie gekregen. Zo’n 80% van de vrijgekomen boerderijen krijgt een woonfunctie, 

ongeveer 5% valt ten prooi aan de slopershamer en 10% tot 20% krijgt een nieuwe 

bedrijfsbestemming (zie Daalhuizen 2004: 73). Het is niet precies bekend hoeveel 

boerderijen vrijkomen voor nieuwe bewoners, maar dit zal aanzienlijk zijn. Nieuwe 

bewoners hebben veelal andere sociale omgangsvormen, netwerken en culturele 

interesses. Dit kan in de lokale plattelandsgemeenschappen voor ingrijpende ver-

anderingen zorgen in de onderlinge sociale verhoudingen. Ondanks dat empirische 

ondersteuning nagenoeg ontbreekt, zou de komst van nieuwe bewoners zowel 

positieve als negatieve kanten hebben. Positief in de zin dat er geen leegstand van 

woningen ontstaat en het platteland levendig blijft, alhoewel op een andere manier 

dan voorheen. Negatief in de zin dat nieuwe bewoners minder zouden investeren 

en minder betrokken zouden zijn bij het gemeenschapsleven en de reeds bestaande 

verenigingen. Ook heerst het beeld dat nieuwe bewoners minder tolerant zijn ten 

opzichte van de agrarische sector en de activiteiten daaromheen, wat zorgt voor 

spanningen (Schmeink et al. 2001). Voorheen was het platteland een plek waar men 

geboren en getogen was. Tegenwoordig is het een woonmilieu waarvoor men kiest 

en dat aansluit bij de individuele omstandigheden en mogelijkheden. 
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Noten

1 Alle datamateriaal is verzameld op het ruimtelijk schaalniveau van de postcodegebieden, 

met uitzondering van de Landbouwtellingen. Deze betreffen data op het gemeentelijke 

niveau.

2 Gegevens van de jaren vóór 1998 zijn niet beschikbaar op postcodeniveau.

3 Idem.

4 Tot de categorie ‘westers’ behoren allochtonen uit Europa, Noord-Amerika, Oceanië, 

Indonesië en Japan. Tot de categorie ‘niet-westers’ behoren allochtonen uit Turkije, 

Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. Op grond 

van hun sociaal-economische en culturele positie worden personen uit de laatste twee 

landen tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voor-

malig Nederlands Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun 

gezinnen.

5 De oppervlaktegegevens zijn berekend vanuit de viercijferige postcodegebieden (met 

dank aan het Ruimtelijk Planbureau voor het verkrijgen van de data). Op basis hiervan 

is niet het gehele Nederlandse oppervlakte bekend. Ten eerste blijkt dit te wijten aan 

het binnen- en buitenwater, deze hebben veelal geen postcodes. De berekeningen 

zijn exclusief het oppervlak water. Naar schatting neemt het binnenwater 8,6% en het 

buitenwater 10,0% van het totale oppervlakte van Nederland in beslag. Ten tweede zijn 

de postcodegebieden uit 2004 gebruikt waardoor voor de postcodes die in de jaren 1996 

en 2000 nog niet bestonden, enige gegevens onbekend zijn: voor 1996 zijn dat 87 post-

codes (23.958 hectare, 0,6%), voor 2000 zijn dat 41 postcodes (9610 hectare, 0,2%).

6 De categorie verkeer omvat: spoorwegen, hoofdwegen, vliegvelden. Bebouwd: 

woongebied, detailhandel en horeca, openbare voorzieningen, sociaal-culturele voor-

zieningen, bedrijfsterreinen. Semi-bebouwd: stortplaatsen, wrakkenopslagplaatsen, 

begraafplaatsen, delfstoffenwinplaatsen, bouwterrein, semi-verhard overig terrein. 

Recreatie: parken en plantsoenen, sportterreinen, volkstuinen, dagrecreatief terrein, 

verblijfsrecreatief terrein. Landbouw: glastuinbouw, overig agrarisch gebruik. Bos en 

natuur: bossen, droog en nat natuurlijk terrein. Binnenwater: IJsselmeer/Markermeer, 

afgesloten zeearm, Rijn en Maas, Randmeer, Spaarbekken, water met recreatieve en 

delfstofwinfunctie, vloei/slibvelden, overig. Buitenwater: Waddenzee, Eems, Dollard, 

Oosterschelde, Westerschelde, Noordzee.
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3 Economie en welvaart

Evert Pommer en Jean Marie Wildeboer Schut

– Terwijl in 2002 bijna 26% van de bevolking in de meer landelijke gebieden woon-
achtig was, vond ruim 21% van de economische bedrijvigheid hier plaats en was ruim
22% van het in loondienst werkzame arbeidsvolume hier gelokaliseerd.

– De productie in de landbouw, visserij en nijverheid is in de periode 1995-2002 met
slechts 5% gestegen, tegenover een stijging van de productie in de dienstverlening 
met bijna 30%.

– Omdat de meer landelijke gebieden vooral sterk zijn vertegenwoordigd in de 
voedselproductie en de nijverheid, en deze gebieden de landelijke groei in de 
dienstverlenende sectoren nauwelijks hebben kunnen bijbenen, is de economische 
bedrijvigheid daar achtergebleven; de productie in de landelijke gebieden is in de 
periode 1995-2002 met 17% gestegen en in de stedelijke gebieden met 23%.

– In de meer landelijke gebieden is de economische bedrijvigheid vooral toegenomen
in gebieden waar het niveau van de productie laag was, en is gestokt in gebieden
waar dit niveau hoog was.

– Er is slechts een zwak verband tussen de economische bedrijvigheid in een regio
en het genoten inkomen van de huishoudens aldaar.

– In de matig en weinig stedelijke gebieden hebben de huishoudens gemiddeld het
meest te besteden: circa 4% meer dan het landelijk gemiddelde.

– De inkomensongelijkheid op het platteland is laag, die in de grote stad hoog. Hoe
stedelijker het gebied, des te groter de inkomensongelijkheid.

– Op het platteland wonen relatief weinig armen, maar ook weinig rijken. In de matig
stedelijke gebieden wonen relatief de meeste rijke huishoudens.

– Het profijt van overheidsvoorzieningen komt op het platteland uit op het landelijk
gemiddelde (4800 euro). In de grote steden is het profijt het laagst (4000 euro per 
huishouden) en in de matig stedelijke gebieden het hoogst (5100 euro). 

– Wanneer rekening wordt gehouden met de doelgroepen van beleid, worden de
verschillen minder groot, en blijken de bewoners van het platteland iets minder dan 
bedoeld (–3%) te profiteren en de inwoners van de grote steden iets meer dan 
bedoeld (+5%).

– Er zijn nauwelijks voorzieningen waarvan de bewoners van het platteland meer 
profiteren dan bedoeld. Stedelingen profiteren met name meer van het openbaar 
vervoer en de culturele voorzieningen.

Economische omstandigheden bepalen een groot deel van de ruimte waarbinnen de 

leefsituatie van burgers in de stad en op het platteland zich ontwikkelt. De econo-
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mische omstandigheden worden in belangrijke mate bepaald door de economische 

productie in stad en platteland en door het inkomen dat daaruit wordt genoten. De 

ruimtelijke samenhang tussen productie en inkomen is uiteraard beperkt, al was het 

alleen maar omdat het inkomen lang niet altijd in dezelfde ruimte wordt genoten als 

het wordt verdiend. Bovendien vinden er overdrachten plaats aan huishoudens, die 

niet (meer) direct met de productie te maken hebben, waaronder pensioenuitkerin-

gen. Voorts vertelt het genoten inkomen maar één deel van het verhaal. Er zijn tal van 

subsidies en voorzieningen van de overheid waar huishoudens profijt van hebben. Zij 

dragen ook bij aan hun welvaart, en ook hierin kunnen regionale verschillen optre-

den.

Economie en welvaart worden in dit hoofdstuk in drie thema’s ondergebracht. De 

economische omgeving bezien we als eerste thema vanuit het perspectief stad-platte-

land, maar niet volgens de strakke indeling in stedelijkheid die elders in dit rapport 

plaatsvindt. Dit is omdat de gegevens over economische prestaties en economische 

ontwikkeling betrekking hebben op gebieden die in zekere zin als economische 

eenheid kunnen worden gezien. Deze gebieden omvatten ook min of meer stedelijke 

kernen die deel uitmaken van de economische structuur. Het inkomen van huishou-

dens, het tweede thema, wordt wel geanalyseerd op hetzelfde indelingsniveau van 

stad en platteland als in de andere hoofdstukken. We besteden niet alleen aandacht 

aan inkomensniveaus maar ook aan verschillen in inkomensongelijkheid tussen 

stad en platteland. Het derde thema tenslotte, het profijt van de overheid van huis-

houdens, wordt eveneens bezien vanuit het perspectief stad-platteland en sluit aan 

op de vrij besteedbare inkomens van huishoudens. We beschrijven niet alleen de 

waargenomen verdeling van overheidsuitgaven aan huishoudens, maar bezien ook of 

de waargenomen verdelingen sporen met de beoogde doelgroepen en of de verde-

ling van doelgroepen over stad en platteland een verklaring bieden voor regionale 

verschillen in het profijt van de overheid. 

3.1  Economische bedrijvigheid

Op de ontwikkeling van de ruimtelijke economische bedrijvigheid in de tweede helft 

van de vorige eeuw zijn twee historische ontwikkelingen van grote invloed geweest: 

de deconcentratie van de stedelijke economie naar de suburbane en rurale omtrek en 

de algemene transformatie van een industriële naar een dienstverlenende economie. 

De trek van bedrijven uit de stad vormt het saldo van pull-factoren – steden vormen 

knooppunten van arbeid, handel en transport – en push-factoren – de vestigingskos-

ten in steden zijn erg hoog. De laatste jaren zouden de push-factoren overheersen, 

maar zouden vooral leiden tot een beweging naar de suburbane omgeving en minder 

naar verder gelegen landelijke gebieden (Van de Wouden en De Bruine 2001). Deze 

ontwikkelingen kunnen van grote invloed zijn op de verdeling van economische 

bedrijvigheid naar stedelijkheid van de betrokken gebieden. De eerste beweging van 

een deconcentrerende stedelijke economie zou ten gunste kunnen komen van de 

landelijke gebieden, hoewel de stedelijke omtrek meer profijt zou hebben. De tweede 
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beweging daarentegen, van industriële naar dienstverlenende productie, zou juist 

niet ten gunste komen van de landelijke gebieden, omdat de dienstverlening zich in 

stedelijke gebieden concentreert en de nijverheid in de minder stedelijke gebieden. 

Een dergelijke ontwikkeling zou ook gelden voor kennisintensieve diensten, die zich 

met name manifesteren in de meer stedelijke agglomeraties (Dolfsma et al. 2005).

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen presenteerde het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (lnv) begin 2004 een agenda voor een vitaal 

platteland, waarmee het inspeelde op het veranderende karakter van het landelijk 

gebied. De economische betekenis zou moeten verschuiven van voedselproductie 

(primaire sector) naar recreatie en natuurbehoud (quartaire sector). De opgave voor 

het platteland zou – in de woorden van het kabinet – moeten zijn ‘het op samenhan-

gende wijze combineren van een duurzame en concurrerende landbouw, een vitale 

natuur, een vertrouwd platteland en een duurzaam beheer en gebruik van water met 

de wensen van de burger op het gebied van wonen, werken en vrije tijd’ (lnv 2004). 

Dit betekent niet alleen een verschuiving maar vooral een toenemende diversiteit 

van economische bedrijvigheid op het platteland. Deze diversificatie zou niet alleen 

betrekking hebben op de dienstverlenende en recreatieve activiteiten maar ook op 

de traditionele voedselproducerende activiteiten. Zo zoeken landbouwbedrijven ver-

breding in hun bedrijfsvoering door combinaties te maken met bijvoorbeeld natuur-

beheer of zorgfuncties, of richten ze hun bedrijfsvoering op meer onderdelen van de 

voedselproductie (lnv 2004).

Stad en platteland

Om de economische bedrijvigheid in beeld te brengen naar de mate waarin deze in 

de meer stedelijke of de meer landelijke gebieden plaatsvindt, maken we gebruik 

van het laagste aggregatieniveau waarop de regionale economische productie zinvol 

gemeten kan worden, dat van het corop-gebied.1 De corop-indeling is gebaseerd 

op het uitgangspunt dat er bepaalde economische centra zijn, waaraan omliggende 

verzorgingsgebieden zijn gekoppeld. Deze regionale centra kunnen als economische 

eenheden worden aangemerkt, die kunnen worden onderscheiden van omliggende 

regio’s. Standaard worden 40 van deze samenhangende gebieden van economische 

bedrijvigheid onderscheiden, maar hier maken we gebruik van een iets fijnere indeling 

van 52 om een beter onderscheid te kunnen maken tussen meer stedelijke en meer 

landelijke corop-gebieden.2

De stedelijkheidsgraad van corop-gebieden is niet bekend en wordt hier afgeleid van 

de stedelijkheid van de betrokken gemeenten. Door de stedelijkheid van de gemeen-

ten die deel uitmaken van een corop-gebied, te wegen met de inwoneraantallen 

van deze gemeenten kunnen we een indicatie geven van de stedelijkheid van een 

corop-gebied. In de navolgende tabellen zijn de corop-gebieden ingedeeld in drie 

stedelijkheidsklassen: 13 sterk stedelijke gebieden (score tot 2,5 op de schaal van 1-5), 

19 licht stedelijke gebieden (score tussen 2,5 en 3,5) en 20 meer landelijke gebieden 

(score vanaf 3,5). Figuur 3.1 brengt deze indeling in beeld.3
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Figuur 3.1
Indeling van de COROP-gebieden naar de mate van stedelijkheid, 2004

meer landelijk
licht stedelijk
sterk stedelijk

Toelichting: In het kaartje zijn om technische redenen 
geen COROP-gebieden, maar gemeenten afgebakend.

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Regionale productie en werkgelegenheid

Terwijl in 2002 bijna 26% van de bevolking op basis van de corop-indeling in de meer 

landelijke gebieden woonachtig was, vond ruim 21% van de economische bedrijvigheid 

hier plaats en was ruim 22% van het in loondienst werkzame arbeidsvolume hier gelo-

kaliseerd (tabel 3.1).4 In 1995 waren deze verhoudingen in economische zin gunstiger, 

met een bevolkingsaandeel van 25%, een productieaandeel van 22% en een arbeids-

aandeel van 23%. De economische bedrijvigheid heeft zich dus in de betrokken periode 

minder gunstig ontwikkeld in de meer landelijke dan in de stedelijke gebieden. Deze 

ontwikkeling is in strijd met de eerder geformuleerde hypothese betreffende de decon-

centratie van de stedelijke economie naar de suburbane of rurale omtrek. Ook wanneer 

naar de stedelijke gebieden wordt gekeken, blijken grote steden als Utrecht, Den Haag 
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en Amsterdam nauwelijks uit de pas te lopen met de hen omsluitende gebieden of 

lopen hierop zelfs uit. De enige uitzondering vormt Rotterdam, maar die stad is sterk 

afhankelijk van traditionele sectoren met minder groeipotentieel. Later in dit hoofd-

stuk zal blijken dat de verschuiving van economische bedrijvigheid in de richting van 

dienstverlenende sectoren een verklaring kan bieden voor de afgenomen economische 

bedrijvigheid in de meer landelijke gebieden. 

Tabel 3.1 
Aandeel en groei van bevolking, productie en werkgelegenheid naar stedelijkheid van de COROP-gebieden, 
1995 en 2002 (in procenten)

sterk stede-
lijke gebieden 
(n = 13)

licht stedelijke 
gebieden 
(n = 19)

meer lande-
lijke gebieden 
(n = 20) Nederland

bevolking
1995 31,7 43,0 25,3 100,0
2002 30,9 43,3 25,8 100,0
groei ’95-’02 5 8 10 8

productiea

1995 36,0 41,9 22,2 100,0
2002 36,4 42,2 21,4 100,0
groei ’95-’02 23 22 17 21

werkgelegenheidb

1995 34,8 42,5 22,7 100,0
2002 35,2 42,6 22,3 100,0
groei ’95-’02 18 17 15 17

a In termen van toegevoegde waarde (en in constante prijzen).
b Arbeidsvolume werknemers.

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

De waargenomen ontwikkeling is echter wel in lijn met een conclusie die al eerder 

is getrokken: met name de grootstedelijke gebieden, die vooral in de Randstad zijn 

gelokaliseerd, hebben in de tweede helft van de jaren negentig een sterke economische 

groei doorgemaakt, die boven het Nederlandse gemiddelde uitkwam (Van de Wouden 

en De Bruijne 2001: 81). De cijfers over de economische groei, het gegenereerde bruto 

binnenlandse product, de totale productie en de werkgelegenheid bevestigen dit beeld 

(tabel 3.2). Terwijl in 1997 in de stedelijke gebieden een economische groei van ruim 

4% werd gerealiseerd, kwamen de meer landelijke gebieden nauwelijks boven de 3% 

uit. Ook in 2003 bleef dit groeiverschil bestaan, zij het op een aanzienlijk lager niveau. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat de totale brutoproductie in de meer landelijke gebieden 

tussen 1995 en 2002 met 17% is gestegen en in de sterk stedelijke met 23%. De licht 

stedelijke gebieden komen met een stijging van 22% dicht in de buurt van de sterk ste-

delijke. Ook op het terrein van de werkgelegenheid presteren de meer landelijke gebie-

den iets minder (15%) dan de stedelijke (18%), maar deze verschillen zijn minder groot. 
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Tabel 3.2
Economische groei, 1997-2003,  BBP per hoofd, productie en werkgelegenheid naar stedelijkheid van de 
COROP-gebieden, 1995 en 2002 

sterk stede-
lijke gebieden 
(n = 13)

licht stedelijke 
gebieden 
(n = 19)

meer lande-
lijke gebieden 
(n = 20) Nederland

economische groei (%)
1997 4,2 4,0 2,9 4,1
2003 0,1 –0,8 –0,9 –0,5

BBP per hoofd (x 1000) 
1995 27,6 23,6 21,3 23,6
2002 32,5 26,8 22,8 26,2

productiea (x mld euro)
1995 120,3 140,2 74,2 334,7
2002 147,8 171,4 86,8 406,0

werkgelegenheidb (x 1000)
1995 1708 2086 1114 4908
2002 2019 2445 1279 5744

a Toegevoegde waarde, in prijzen van 2002.
b Arbeidsvolume werknemers.

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Een mogelijke verklaring is te vinden in de diversiteit van de productie. In een model 

ter verklaring van de werkgelegenheidsgroei en de productiviteitsgroei vinden 

Frenken et al. (2005) dat stedelijkheid geen rol meer speelt in de verklaring van eco-

nomische groei als rekening wordt gehouden met bepaalde vormen van regionale 

diversiteit in productie en werkgelegenheid. Wanneer zij kijken naar de variatie van 

bedrijfsklassen (niveau 5) binnen de verschillende bedrijfsafdelingen (niveau 2, ook 

wel bedrijfssecties genoemd), blijkt dat een grotere variatie van bedrijven bijdraagt 

aan de economische groei.5 Blijkbaar gaan er positieve economische effecten uit 

van clustering van bedrijfsactiviteiten op het specialistische niveau van een bepaalde 

bedrijfsafdeling. Zo zou een regio zich bijvoorbeeld niet moeten richten op een 

intensivering in brede zin op het niveau van bedrijfsafdelingen als horeca, chemische 

industrie, zakelijke dienstverlening en dergelijke, maar op intensivering van allerlei 

vormen van bedrijvigheid binnen een bedrijfsafdeling, waarin een regio al een sterke 

positie inneemt (bv. allerlei vormen van zakelijke dienstverlening). Deze clustering 

van bedrijfstakken binnen bedrijfsafdelingen blijkt groter te zijn in de stedelijke 

gebieden. Ook voor bijvoorbeeld kennisintensieve diensten wordt een dergelijk ver-

schijnsel waargenomen; in gebieden met relatief veel en diverse medium hightech 

bedrijven vindt meer economische bedrijvigheid plaats dan in gebieden met een 

beperkt aantal grote hightech bedrijven (Dolfsma et al. 2005). 

Deze bevinding zou tot enige nuancering moeten leiden van de recente gebieds-

gerichte economische agenda van het kabinet ter versterking van het nationale 

groeivermogen (ez 2004). Daarin stelt het dat men de relatieve voordelen van regio’s 
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(‘pieken’) moet benutten in plaats van alleen maar achterstanden egaliseren, wil 

men het economisch groeivermogen ‘in de delta’ versterken. Deze relatieve voorde-

len zouden alleen kunnen worden behaald als specialisatie plaatsvindt op het hoge 

niveau van de bedrijfsafdelingen, maar dat op het lage niveau van de bedrijfsklassen 

juist moet worden gestreefd naar meer variatie. Hierdoor wordt op een specialisti-

sche gebied een breed assortiment van producten aangeboden, waardoor spin-offs 

ontstaan en een sterke marktpositie kan worden behaald. Deze conclusie is in lijn 

met de bevinding van de Stichting voor Economisch Onderzoek (seo 2004) op 

basis van literatuuronderzoek, dat beleid succesvoller is als wordt aangesloten bij 

bestaande regionale specialisaties en competenties.

Hoewel de genoemde conclusies over economische productie in algemene zin opgaan, 

laat figuur 3.2 zien dat er binnen de meer landelijke gebieden grote verschillen zijn.

Figuur 3.2
Productie per inwoner in de meer landelijke COROP-gebieden, 2002

hoog (>10%)
gemiddeld
laag (<10%)
licht en sterk stedelijk
gebiedBron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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De economische bedrijvigheid per inwoner is in gebieden als Zeeuws-Vlaanderen, 

de Achterhoek en Noord-Overijssel relatief hoog en in gebieden als Oost-Groningen, 

de zuidelijke Rijnmond (rond Korendijk) en Zuidwest-Friesland relatief laag. Opmer-

kelijk is dat zij in de periode 1995-2002 vooral is toegenomen in de meer landelijke 

gebieden waar het niveau van bedrijvigheid laag was, en is gestokt in gebieden waar 

het niveau van bedrijvigheid hoog was (een correlatie van liefst –0,8, zie figuur 3.3). 

Zo blijkt dat de economische bedrijvigheid sterk is toegenomen in Zuidwest-Friesland, 

de zuidelijke Rijnmond en Noord-Drenthe en juist is afgenomen in Zeeuws-Vlaan-

deren, Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe. Deze ontwikkeling heeft van doen 

met de teloorgang van industriële en de opkomst van dienstverlenende activiteiten. 

Met name Zeeuws-Vlaanderen en Zuidwest-Drenthe hebben te maken gehad met 

een forse krimp in de industriële sector, die nauwelijks is gecompenseerd door een 

uitbreiding van de dienstverlenende sector. Zeeuws-Vlaanderen, dat de meest uit-

gesproken positie inneemt in figuur 3.3, heeft zich bijvoorbeeld in de periode 1997-

2000 geconfronteerd gezien met een forse krimp van de petrochemische industrie, 

die zeer belangrijk is voor deze regio, en een dalend kooptoerisme vanuit België; 

deze ontwikkelingen zijn onvoldoende gecompenseerd in andere sectoren door een 

achterblijvende ontwikkeling in de zakelijke en niet-commerciële dienstverlening en 

de sectoren vervoer en communicatie (Terneuzen 2005). Opmerkelijk is dat er drie 

regio’s zijn, die zowel een versterking van de industriële als een versterking van de 

dienstverlenende sector hebben ondergaan: Zuidoost-Friesland, de kop van Noord-

Holland en Zuidwest-Friesland. 
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Figuur 3.3
Indeling van de meer landelijke COROP-gebieden naar economische productie in 1995 (horizontaal) en 
productiegroei in 1995-2002 (verticaal)

Bron: CBS (StatLine) 
SCP-bewerking
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Zoals verwacht mocht worden, is er een sterke relatie tussen productie en werkge-

legenheid.6 Relatief kapitaalintensieve productie vindt plaats in de regio Delfzijl en 

in Zeeuws-Vlaanderen en relatief arbeidsintensieve productie in Noord-Limburg 

en de Achterhoek. Maar ook hier betreft het kleine afwijkingen van de centrale ten-

dens. Door de sterke relatie tussen productie en werkgelegenheid (in termen van 

arbeidsvolume werknemers) komt de negatieve relatie tussen niveau en groei bij de 

productie ook terug bij de werkgelegenheid, al is die iets minder scherp (figuur 3.4). 

Er zijn weinig landelijke gebieden die zich in het dubbelpositieve kwadrant bevinden 

met een relatief hoog niveau van werkgelegenheid in 1995 en een relatief hoge groei 

in de periode 1995-2002 (rechtsboven). Weliswaar bevindt overig Noordoost-Noord-

Brabant (omgeving Mill en Sint Hubert) zich in dit gunstige kwadrant, maar wel met 

een positie die betrekkelijk dicht ligt bij de nulas. Opmerkelijk is dat er zich geen 

enkel gebied in het dubbelnegatieve kwadrant van lage productie en negatieve groei 

bevindt (linksonder). 

De negatieve relatie tussen niveau en groei heeft tot gevolg dat de verschillen in 

productie en werkgelegenheid per hoofd aanzienlijk zijn afgenomen. De ongelijk-
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heid van de productie per hoofd in de meer landelijke regio’s is in de periode 1995-

2002 met 47% gedaald en de ongelijkheid van de werkgelegenheid per hoofd met 

37%.7 De meer landelijke gebieden groeien in dit opzicht naar elkaar toe, hetgeen 

ook lange tijd een van de doelen is geweest van het regionale economische beleid: het 

verminderen van regionale achterstanden (ibo 2004). 

Figuur 3.4
Indeling van de meer landelijke COROP-gebieden naar werkgelegenheid in 1995 (horizontaal) en 
productiegroei in 1995-2002 (verticaal)
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De verschillen in productie en groei van de productie hangen slechts in beperkte 

mate samen met stedelijkheid. De verschillen in productie per hoofd zijn voor bijna 

20% te verklaren uit verschillen tussen de drie niveaus.8 Dit betekent echter dat voor 

nog ruim 80% van de verschillen tussen de regio’s binnen de drie onderscheiden 

niveaus van stedelijkheid een verklaring moet worden gevonden. De groei van de 

productie laat zich nog minder onderscheiden naar de mate van stedelijkheid, het-

geen in lijn is met de uitkomsten van het onderzoek van Frenken et al. (2005). Slechts 

zo’n 10% van de groeiverschillen tussen de 52 onderscheiden regio’s kan worden toe-

geschreven aan de mate van stedelijkheid.9 Dit betekent dat er nog zeer aanzienlijke 

groeiverschillen tussen de onderscheiden regio’s zijn, die weinig van doen hebben 

met de hier onderscheiden stedelijkheidsgraden. 
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Detaillering naar sectoren van bedrijvigheid

Een andere belangrijke economische ontwikkeling is de verschuiving van econo-

mische productie van primaire en secundaire sectoren (grondstoffen en hun ver-

werking) naar tertiaire en quartaire sectoren (commerciële en niet-commerciële 

dienstverlening). Terwijl in de periode 1995-2002 de totale productie (in constante 

prijzen) steeg met 21%, is de productie in de land- en bosbouw en de visserij gedaald 

met 16% (tabel 3.3). Ook de ontwikkeling van de nijverheid bleef met 8% achter op 

de gemiddelde productiestijging, terwijl de commerciële dienstverlening (met 30%) 

en de niet-commerciële dienstverlening (met 26%) daar duidelijk bovenuit kwamen. 

Nemen we beide productiesectoren en beide dienstverlenende sectoren samen, dan 

komen we uit op een groei van 5% respectievelijk 29%.

Tabel 3.3 
Groei van de economische productie van sectoren naar stedelijkheid van de COROP-gebieden, 1995 en 
2002 (toegevoegde waarde in mld. euro en prijzen van 2002) 

sterk stede-
lijke gebieden 
(n = 13)

licht stede-
lijke gebieden 
(n = 19)

meer lande-
lijke gebieden 
(n = 20) Nederland

land/bosbouw en visserij (primaire sector)
1995 2,6 4,0 5,4 11,9
2002 2,4 3,2 4,4 10,1

nijverheid (secundaire sector)
1995 23,7 43,4 24,3 91,4
2002 25,5 46,7 26,1 98,3

commerciële diensten (tertiaire sector)
1995 64,5 60,8 27,8 153,0
2002 82,2 81,0 36,0 199,2

niet-commerciële diensten (quartaire sector)
1995 29,6 32,0 16,6 78,3
2002 37,6 40,5 20,3 98,4

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Door deze ontwikkelingen is het aandeel van de beide industriële sectoren gedaald 

van 31% in 1995 naar 27% in 2002, ten gunste van de beide dienstverlenende sectoren 

(tabel 3.4). Aangezien de industriële sectoren sterker in de meer landelijke gebieden 

zijn vertegenwoordigd en de dienstverlenende in de stedelijke gebieden, zou dit een 

verklaring kunnen bieden voor de iets achterblijvende economische bedrijvigheid in 

de meer landelijke gebieden. 
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Tabel 3.4 
Aandeel van de sectoren in de economische productie naar stedelijkheid van de COROP-gebieden, 
1995 en 2002 (in procenten) 

sterk stedelijke 
gebieden 
(n = 13)

licht stedelijke 
gebieden 
(n = 19)

meer landelijke 
gebieden 
(n = 20) Nederland

land/bosbouw en visserij
(primaire sector)

1995 2,1 2,8 7,3 3,6
2002 1,6 1,9 5,1 2,5

nijverheid (secundaire sector)
1995 19,7 31,0 32,8 27,3
2002 17,3 27,2 30,0 24,2

commerciële diensten 
(tertiaire sector)

1995 53,6 43,4 37,5 45,7
2002 55,6 47,3 41,5 49,1

niet-commerciële diensten 
(quartaire sector)

1995 24,6 22,8 22,4 23,4
2002 25,5 23,6 23,4 24,2

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Dit blijkt, zoals tabel 3.4 laat zien, inderdaad het geval te zijn, aangezien de meer 

landelijke gebieden iets minder dan de stedelijke hebben geprofiteerd van de groei 

van de commerciële (+29%) en de niet-commerciële dienstverlening (+22%). Dit 

heeft ertoe geleidt dat in de periode 1995-2002 de verschillen tussen de stedelijke en 

landelijke gebieden zijn toegenomen. Terwijl de totale verschillen in productie per 

hoofd in de 52 corop-gebieden nauwelijks zijn toegenomen, zijn de verschillen in 

de productie van commerciële diensten tussen de stedelijke en de meer landelijke 

gebieden gestegen van 26% in 1995 naar 30% in 2002 en de verschillen in de productie 

van niet-commerciële diensten zelfs van 15% in 1995 naar 25% in 2002.10 Door de 

concentratie van dienstverlenende activiteiten in de meer stedelijke gebieden wordt 

stedelijkheid een steeds zwaarwegender verklaring voor regionale verschillen in de 

dienstverlenende productie.
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Figuur 3.5
Aandeel van de landbouw, bosbouw en visserij in de totale economische productie in de meer landelijke 
COROP-gebieden, 1995

hoog (> 10%)
gemiddeld
laag (< 5% )
licht en sterk stedelijk gebie d

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Er zijn binnen de meer landelijke gebieden wel enige verschillen tussen het niveau 

van de productie in de land-, bosbouw en visserij (figuur 3.5) en de daling van deze 

productie (figuur 3.6) als aandeel van de totale productie. Zeer hoog is het aandeel 

van het productieniveau in de Noordoostpolder, die op grote afstand wordt gevolgd 

door Zuidwest-Friesland en de kop van Noord-Holland. Betrekkelijk groot is de 

daling van dit aandeel in Zuidwest-Drenthe, Noordoost-Noord-Brabant, Noord-

Overijssel en de Achterhoek, met meer dan 40% in 1995-2002. Overigens is er in deze 

sector geen verband aanwezig tussen het niveau en de groei van de productie.

De landbouw concentreert zich uiteraard in de landelijke gebieden, maar ook 

in de meer stedelijke en zelfs de zeer stedelijke gebieden is de landbouw actief (zie 

hiervoor ook hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebrek). Naarmate de stedelijkheid 
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toeneemt, neemt echter ook de grondintensiteit van de landbouw toe in de vorm van 

intensieve veehouderij en (vooral) tuinbouw. Zo bestaat meer dan de helft van de 

landbouwbedrijven in de meer stedelijke gebieden uit tuinbouwbedrijven (lei 2005).

Figuur 3.6
Krimp van de landbouw, bosbouw en visserij in de totale economische productie in de meer landelijke 
COROP-gebieden, 1995-2002

hoog (> 25%)
gemiddeld
laag (< 10%)
licht en sterk stedelijk gebied

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Eerder is vermeld dat de overheid in het kader van de vitalisering van het platteland 

minder economische aandacht wil voor voedselproductie en meer voor recreatie en 

natuurbehoud. Plattelandsondernemers, zo lezen wij in de desbetreffende nota, 

‘kunnen naast voedselproductie ook andere diensten aan de maatschappij leveren, 

zoals zorgboerderijen, kinderopvang op de boerderij, boerencampings of educatie-

bedrijven (…). Er zijn ook diensten waarvoor (nog) geen markt bestaat, maar die 

in hoge mate bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen (…). Het gaat dan om 
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zogeheten groene diensten, zoals natuur- en landschapsbeheer (ook voor wat betreft 

cultuurhistorie), recreatief medegebruik (vergroting toegankelijkheid) van gronden 

en vormen van waterbeheer’ (lnv 2004).

Over de mate waarin een dergelijke verschuiving van economische bedrijvigheid 

reeds gaande is, is slechts beperkte informatie beschikbaar. Voor de periode 1995-

2001 is wel bekend welke prestaties de horeca in de verschillende regio’s levert en 

hoeveel er wordt omgezet in de sector cultuur, sport en recreatie (tabel 3.5). Uit deze 

gegevens blijkt dat de horeca aan de winnende hand is in de meer landelijke gebie-

den, maar dat dit niet opgaat voor culturele, sportieve en recreatieve activiteiten. Zo 

is het aandeel van de landelijke gebieden in de omzet van de horeca gestegen van 

21,6% in 1995 naar 22,9% in 2001, terwijl het aandeel in de omzet van cultuur, sport 

en recreatie is gedaald van 16,6% in 1995 naar 16,1% in 2001. Helaas is niet bekend 

welk van deze drie deelactiviteiten hiervoor verantwoordelijk is. Dit is van belang 

omdat in de vitaliteitsdoelstelling vooral de recreatieve functie een rol is toebedacht 

en de culturele functie – met uitzondering van de cultuurhistorische aspecten van 

het platteland – meer aan de steden wordt toevertrouwd. Opmerkelijk is dat het 

zojuist geschetste beeld in de productieve sfeer niet terug te vinden is in de werkge-

legenheid. Daar leveren de meer landelijke gebieden in beide recreatieve sectoren in. 

De mogelijkheid blijft evenwel open dat er meer werkgelegenheid in de sfeer van de 

zelfstandige beroepsuitoefening is gecreëerd (de werkgelegenheidscijfers hebben 

betrekking op werknemers), maar daarover zijn geen gegevens beschikbaar. 

Tabel 3.5
Groei van de aandelen van recreatieve sectoren naar stedelijkheid van de COROP-gebieden, 1995-2001 (in 
procenten) 

sterk stede-
lijke gebieden 
(n = 13)

licht stedelijke 
gebieden 
(n = 19)

meer lande-
lijke gebieden 
(n = 20) Nederland

productie (toegevoegde waarde)
horeca

1995 36,8 41,6 21,6 100,0
2001 36,4 40,7 22,9 100,0

cultuur, sport, recreatie
1995 35,9 47,5 16,6 100,0
2001 38,7 45,3 16,1 100,0

werkgelegenheid 
(arbeidsjaren werknemers)
horeca

1995 35,5 40,2 24,3 100,0
2001 35,6 41,4 23,0 100,0

cultuur, sport, recreatie
1995 34,5 48,4 17,1 100,0
2001 37,6 46,2 16,2 100,0

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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Geconcludeerd kan worden dat er verschillen in economische bedrijvigheid bestaan 

tussen meer stedelijke en meer landelijke gebieden. De productie per hoofd ligt in de 

sterk stedelijke gebieden ruim 40% hoger en in de licht stedelijke gebieden bijna 20% 

hoger dan in de landelijke. De verschillen in productie per hoofd zijn voor 15% à 20% 

te verklaren uit verschillen tussen deze drie niveaus en verschillen in groei van de pro-

ductie laten zich voor ruim 10% verklaren uit de mate van stedelijkheid. Stedelijkheid 

is daarmee wel een relevante maar zeker geen dominante factor voor economische 

bedrijvigheid. 

Zwakke relatie tussen de productie van bedrijven en het inkomen van huishoudens

De plek waar iemand werkt, hoeft niet dezelfde plek te zijn waar hij of zij woont. De 

productie op het niveau van corop-gebieden wordt afgeleid van de vestigingsplaats 

van een bedrijf of bedrijfseenheid en het inkomen dat daaruit wordt genoten, wordt 

afgeleid van de woonplaats van het betrokken huishouden. Voor veel corop-gebie-

den zal gelden dat huishoudens er hun inkomen verdienen maar in een ander gebied 

woonachtig zijn. Zo wordt er veel economische waarde geproduceerd in de Haarlem-

mermeer (met Schiphol), maar het inkomen dat hiermee wordt verdiend, zal in hoge 

mate toevloeien naar huishoudens in omliggende gebieden. Over de interregionale 

inkomensstromen zijn helaas geen gegevens beschikbaar. Wel kunnen we nagaan of 

er in gebieden waarin per inwoner veel wordt geproduceerd, per huishouden ook veel 

wordt verdiend, en omgekeerd. Daarbij gaan we uit van het gestandaardiseerde inko-

men van huishoudens, waarvan de kostwinners behoren tot de potentiële beroepsbe-

volking van 18-64-jarigen. Het gestandaardiseerde inkomen geeft een goed beeld van 

de koopkracht van huishoudens, omdat verschillen in de omvang en samenstelling 

van huishoudens erin betrokken zijn.

De relatie tussen productie per inwoner en koopkracht per huishouden blijkt wel-

iswaar significant maar betrekkelijk zwak te zijn op het niveau van de 52 corop-

gebieden (figuur 3.7). Ook tussen de groei van de productie per inwoner in 1995-2002 

en de groei van de koopkracht per huishouden in dezelfde periode blijkt nauwelijks 

enig verband te bestaan. Naast de eerdergenoemde reden, dat het inkomen lang niet 

altijd wordt verdiend door huishoudens die in het desbetreffende gebied woonachtig 

zijn, kan hier ook een rol spelen dat slechts een deel van het inkomen uit productie 

bij de huishoudens terechtkomt. Het deel dat bij huishoudens terechtkomt, kan per 

corop-gebied verschillen.



77Economie en welvaart

Figuur 3.7
Relatie tussen de productie per inwoner (horizontaal) en de koopkracht per huishoude na (verticaal) in
alle COROP -gebieden, 2002

Bron: CBS (StatLine en RIO’02) SCP-bewerking; 
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a Selectie huishoudens: kostwinner is 18-64 jaar.

Opmerkelijk is dat de Haarlemmermeer (gebied #27) nagenoeg op de lijn ligt die het 

verband tussen productie en inkomen weergeeft. Dit gebied voldoet dus wel aan de 

verwachting dat een hoge productie per inwoner leidt tot een hoog inkomen per huis-

houden. Interessant zijn uiteraard die gebieden waarin de relatie tussen productie en 

inkomen afwijkt van het algemene beeld. Gebieden met een gemiddelde productie 

maar een hoog inkomen zijn de Gooi- en Vechtstreek (#14), Utrecht-West met plaatsen 

als Abcoude, Breukelen, Woerden en Oudewater (#39) en tot op zekere hoogte ook de 

omgeving van Amsterdam, met plaatsen als Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel 

(#13). In deze gebieden wonen veel forensen voor de stad Amsterdam (#1) en het stads-

gewest Utrecht (#6), die op de ranglijst van de productie per inwoner na de Haarlem-

mermeer de tweede respectievelijk derde positie innemen. Het stadsgewest Groningen 

(#16) en de stad Amsterdam (#1) nemen eveneens afwijkende posities in met een hoge 

productie per inwoner maar een geringe koopkracht per huishouden. 

Wanneer we ook uitkeringsafhankelijkheid in de analyse betrekken, verandert het 

beeld nauwelijks. Samen met laag inkomen is uitkeringsafhankelijkheid indicatief 
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voor de welvaart van huishoudens of, negatief uitgedrukt, voor de sociale achter-

stand in een bepaald gebied. Op het niveau van de 52 corop-gebieden is er geen 

verband aanwezig tussen economische productie en sociale achterstand onder de 

inwoners. Dat geldt ook voor de meer landelijke gebieden (figuur 3.8). 

Figuur 3.8
Indeling van meer landelijke COROP-gebieden naar productie per inwonera (horizontaal) en sociale 
achterstand (verticaal), 2002
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Bron: CBS (StatLine en RIO’02) SCP-bewerking; 

a Selectie huishoudens: kostwinner is 18-64 jaar.

De sociale achterstand is bepaald als de ongewogen optelling van het percentage 

uitkeringsafhankelijke huishoudens en het percentage huishoudens met een laag 

inkomen van de potentiële beroepsbevolking (18-64 jaar). Wanneer Zeeuws-Vlaan-

deren buiten beeld blijft, ontstaat er wel een significant verband binnen de meer 

landelijke gebieden, hoewel dit verband nog steeds zwak is. Zeeuws-Vlaanderen 

behoort blijkbaar tot de bijzondere gebieden waar een hoge productie zich niet 

vertaalt in een hoog inkomen per inwoner. Gebieden met een relatief lage produc-

tie per inwoner (met name Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe) hebben een hoge 

score op de achterstandsindex en gebieden met een relatief hoge productie per 

inwoner (met name overig Noordoost-Noord-Brabant en Noord-Limburg) hebben 

een lage score. Het verband is echter zwak en het algemene beeld wijst toch op een 
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betrekkelijk losse relatie tussen de productie per inwoner in een bepaald gebied en 

het inkomen dat de inwoners daaraan ontlenen. Dit roept de vraag op of er wel een 

relatie bestaat tussen stedelijkheid en inkomen. 

3.2  Inkomen

Anno 2003, het meetpunt van de gegevens in deze paragraaf11, bevond de Neder-

landse economie zich op een hellend vlak. Onder invloed hiervan zijn de inkomens, 

gecorrigeerd voor inflatie, voor de meeste huishoudens na 2001 afgenomen (zie ook 

scp 2005). In hoeverre mensen die in de stad of op het platteland wonen, een ver-

schillend welvaartsniveau bezitten, komt in deze paragraaf aan de orde. 

Tabel 3.6 geeft voor de gehele bevolking en voor verschillende sociaal-economi-

sche groepen het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen uitgesplitst naar ste-

delijke en landelijke gebieden12. De cijfers zijn geïndexeerd, het totale gemiddelde 

per groep is op 100 gezet. Dit betekent dat de cijfers binnen een rij van de tabel met 

elkaar vergeleken kunnen worden (de niet-geïndexeerde bedragen zijn te vinden 

in bijlage B3.1). Er is overigens niet gecorrigeerd voor mogelijke samenstellingsef-

fecten, hoewel deze waarschijnlijk wel een grote rol spelen. Een voorbeeld: twee-

verdieners in de stad zijn veelal relatief jonge en goed betaalde werknemers in de 

dienstensector, terwijl het op het platteland veeleer om oudere agrariërs gaat.

Er komt een beeld naar voren dat het relatief welvarende bevolkingsdeel van 

Nederland noch op het echte platteland noch in de grote stad te vinden is. De 

mensen die in de matig en weinig stedelijke gebieden wonen, hebben gemiddeld het 

meeste te besteden. In de zeer sterk verstedelijkte gebieden blijft het gemiddelde 

inkomen achter. De verschillen tussen stad en platteland zijn echter niet bijzonder 

groot, ook niet wanneer naar enkele achtergrondkenmerken van huishoudens wordt 

gekeken. Enkele feiten die opvallen:

– De alleenstaande 65-plussers in de niet-stedelijke gebieden zijn aanmerkelijk 

slechter af dan in de rest van Nederland. Het ligt voor de hand dat onder deze 

groep zich (gewezen) agrariërs bevinden met geen of een gering aanvullend pen-

sioen (vergelijk de koopkracht van de pensioengerechtigden).

– De gemiddelde koopkracht van eenoudergezinnen is overal min of meer het-

zelfde. Deze groep is zeer afhankelijk van een bijstandsuitkering. Het grootste 

deel hiervan is landelijk genormeerd.

– In de relatieve inkomenspositie van de tweeverdieners (met en zonder kinderen) 

in de zeer sterk stedelijke gebieden zijn de welvarende yuppies te herkennen. De 

naar verhouding welvarende eenverdieners wonen in de weinig en matig stedelijke 

gebieden. 

– Uitkeringsgerechtigden in de grote stad blijven qua koopkracht duidelijk achter 

bij de rest. Hier treedt een samenstellingseffect op. In de grote stad gaat het 

vooral om mensen met een bijstandsuitkering.

– Er is weinig verschil in de gemiddelde koopkracht bij de verschillende etnische 

groepen. Bij de autochtone en westerse allochtonen wordt het beeld voor de gehele 
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Nederlandse bevolking min of meer gerepliceerd. Bij de niet-westerse allochto-

nen is het koopkrachtprofiel wat vlakker. Deze groep bevindt zich, meer dan de 

andere, overal gemiddeld op of rond het minimum.

Tabel 3.6
Geïndexeerde inkomensprofielena van enkele maatschappelijke groepen naar stedelijkheid, 
2003 (index, Nederland = 100)

zeer 
sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk stad 

platte-
land

samenstelling huishouden
alleenstaande, < 65 98 96 102 107 107 98 107
alleenstaande, C 65 101 102 106 97 91 102 94
eenoudergezinb 98 100 103 103 99 100 101
paar zonder kind, eenverdienerc 88 97 103 108 99 97 105
paar zonder kind, tweeverdienerc 103 100 100 100 96 101 98
paar met kind, eenverdienerb,c 91 100 107 102 96 100 100
paar met kind, tweeverdienerb,c 104 100 102 99 95 101 98

voornaamste inkomensbron
loon 98 99 102 102 98 100 100
winst 97 99 105 100 99 100 100
uitkering 91 99 104 108 111 97 109
pensioen < 65d 98 98 101 104 99 99 102
pensioen C 65 99 102 103 99 94 101 97

etnische herkomst
autochtoon 97 99 103 102 98 100 101
allochtoon,  westers 99 98 102 104 100 99 103
allochtoon, niet-westers 99 101 101 100 103 100 101

alle huishoudens 94 99 104 104 101 99 103

a Exclusief huishoudens in tehuizen en inrichtingen; exclusief woonsubsidies en tegemoetkoming studiekosten.
b Met uitsluitend minderjarige kinderen.
c Hoofd is jonger dan 65 jaar.
d Inclusief ANW en VUT/prepensioen.

Bron: CBS (IPO’03, voorlopige cijfers) SCP-bewerking

De verschillen in gemiddelde koopkracht tussen de gebieden zijn tamelijk klein. Zij 

verklaren maar een gering gedeelte van de ongelijkheid in heel Nederland.13 Het is 

vooral de grote stad waarin de ongelijkheid relatief groot is, veel groter dan in de 

andere soorten gebieden en ook dan in de rest van Nederland. Het niet-stedelijke 

gebied kent daarentegen een vlakke inkomensverdeling (tabel 3.7).
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Tabel 3.7 
Koopkrachtongelijkheida naar stedelijkheidsgraad, 2003

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet 
stedelijk Nederland

gemiddelde log-afwijking 0,178 0,134 0,127 0,120 0,111 0,137
Theil-coëfficiënt 0,163 0,125 0,125 0,121 0,113 0,131

a Bij volledige gelijkheid is de waarde van de ongelijkheidsmaatstaf 0; naarmate de waarde toeneemt, neemt ook de 
ongelijkheid toe. 

Bron: CBS (IPO’03)

Het beeld van de grote stad met zijn relatief forse ongelijkheid en een tamelijk gelijk 

platteland komt ook enigszins naar voren in de verdeling van arme en rijke huishou-

dens (tabel 3.8). In de grote stad wonen relatief de meeste huishoudens met een laag 

inkomen (ruim 14%). Dit geldt ook voor de onderzochte subgroepen. In het niet-

stedelijke gebied zijn naar verhouding weinig huishoudens met een hoog inkomen 

te vinden. Opvallend is hoeveel kinderen deel uitmaken van een gezin met een laag 

inkomen (21,9%, ruim een vijfde van het aantal kinderen in de grote stad). Ook hier 

treedt er weer een samenstellingseffect op en gaat het voor een groot gedeelte om 

kinderen uit allochtone gezinnen met een (beneden)minimaal inkomen. De grote 

stad kent verder relatief veel rijke tweeverdieners, maar ook het grootste aandeel 

arme uitkeringsgerechtigden.

Tabel 3.8 
Arme en rijkea huishoudens naar stedelijkheidsgraad, 2003 (in procenten)

zeer 
sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk stad

platte-
land

Neder-
land

met een laag inkomen 14,5 9,8 8,7 7,6 7,9 10,9 7,7 9,8
alleenstaande 65+ 15,1 11,0 8,7 9,0 10,8 11,7 9,6 11,1
eenoudergezinb 40,6 35,7 35,8 35,1 32,4 37,6 34,1 36,9
niet-westerse allochtoon 29,5 26,7 30,2 30,0 28,2 28,7 29,6 28,3
uitkeringsontvangerc 57,9 49,8 44,4 37,9 35,8 51,6 37,1 48,1
kind (0-17 jaar)d 21,9 12,1 10,3 9,8 10,7 13,9 10,2 12,5

met een hoog inkomen 11,9 11,0 12,4 12,0 9,8 11,7 11,2 11,5
werknemer 14,5 12,3 13,0 12,1 9,4 13,1 11,1 12,5
tweeverdiener 22,0 16,7 16,6 15,7 13,2 17,9 14,7 16,8
kind (0-17 jaar)d 6,9 5,7 7,1 6,4 4,8 6,4 5,8 6,2

a Arme huishoudens zijn huishoudens met een laag (gestandaardiseerd) inkomen: 10.287 euro voor een alleenstaande 
in prijzen van 2004; rijke huishoudens zijn huishoudens met een hoog inkomen: driemaal het bedrag van het lage inkomen.

b Met uitsluitend minderjarige kinderen.
c Exclusief pensioenen.
d Ten opzichte van alle kinderen 0-17 jaar.

Bron: CBS (IPO’03)
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De verdeling van de huishoudens met een laag inkomen naar stedelijkheidsgraad 

correspondeert enigszins met de percentages huishoudens die zeggen (zeer) moeilijk 

met het inkomen te kunnen rondkomen (tabel 3.9). De minste moeite om de eindjes 

aan elkaar te knopen heeft men op het platteland (resp. 13% en 12% in de weinig en 

niet-stedelijke gebieden). Het moeilijkst vindt men dat in de grote stad (22%). Enigs-

zins opvallend is het relatief hoge percentage in de matig stedelijke gebieden (16%) 

dat het inkomen als laag beoordeelt, ondanks het feit dat het gemiddelde inkomen er 

hoog is. 

In de subjectieve beoordeling van het inkomen kan, naast de hoogte ervan, een 

aantal andere factoren meespelen, die verschillen vertonen tussen stad en platteland. 

Een hiervan is de mate van zelfvoorziening. Het ligt voor de hand dat op het plat-

teland de zelfvoorziening wat groter is dan in de grote stad (bv. door het verbouwen 

van groenten en fruit).

Tabel 3.9 
Subjectieve beoordeling van het inkomen door huishoudens (in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

kan (zeer) moeilijk rondkomen 22 16 16 13 12 16

Bron: SCP (AVO’03)

Uit de cijfers in deze paragraaf komt naar voren dat op het (landelijke) platteland de 

inkomens tamelijk gelijkmatig verdeeld zijn. Er zijn relatief weinig armen en relatief 

weinig rijken. Ook gemiddeld is de koopkracht hoog noch laag te noemen. Boven-

dien kan men er, meer dan in de rest van Nederland, relatief goed rondkomen.

Het welvarendste deel van Nederland lijkt in de matig en weinig stedelijke gebie-

den te wonen. Gemiddeld hebben de mensen er veel te besteden. Het is ook het domi-

cilie van relatief veel rijken. 

De grote stad kent een lage gemiddelde koopkracht, veel armen en een grote 

ongelijkheid. Echter, ook het rijke tweeverdienershuishouden blijkt een grotestads-

verschijnsel te zijn. 

3.3  Profijt van de overheid

De welvaart van burgers wordt niet alleen bepaald door het inkomen waarover zij vrij 

kunnen beschikken, maar ook door voorzieningen die de overheid gratis of ver bene-

den de kostprijs aan burgers beschikbaar stelt.14 Dat de overheid dit doet, volgt mede 

uit haar taak bepaalde grondrechten te garanderen, waaronder het recht op veilig-

heid, bestaanszekerheid, onderwijs, zorg, huisvesting en mobiliteit. Een deel van de 

voorzieningen komt de gemeenschap als geheel ten goede, zoals defensie, openbaar 

bestuur, openbare veiligheid en de bescherming tegen het water, maar een ander 

deel komt individuele huishoudens ten goede, zoals huursubsidie, onderwijs, kinder-
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opvang en uitvoerende kunsten. Met het individuele gebruik van de laatste zijn aan-

zienlijke overheidsuitgaven gemoeid. De betrokken uitgaven kunnen als ‘profijt van 

de overheid’ aan individuele huishoudens worden toegerekend (Pommer en Jonker 

2003:16). In 2003 werd ruim 10% van het nationale inkomen, en ruim 13% van het 

door huishoudens verdiende inkomen, via algemene heffingen van de overheid weer 

aan huishoudens als ‘profijt van de overheid’ teruggegeven. De toerekening van het 

profijt geschiedt door gebruik te maken van een indicator die het beslag van het huis-

houden op de betrokken voorziening en daarmee op de betrokken overheidsuitgaven 

weergeeft, zoals het aantal uren thuiszorg, het aantal bezoeken aan het museum en 

de deelname aan het onderwijs. 

De voorzieningen die leiden tot profijt van de overheid voor de burger, kunnen in zes 

sectoren worden ingedeeld: volkshuisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, cultuur 

en recreatie, dienstverlening en zorg. 

De grootste uitgaven voor de volkshuisvesting betreffen de individuele huursub-

sidie en het huurwaardevoordeel. Het huurwaardevoordeel ontstaat doordat eigen-

woningbezitters voor de inkomstenbelasting een lagere forfaitaire waarde bijtellen 

voor de netto-opbrengsten uit de eigen woning – het zogenoemde eigenwoningfor-

fait – dan economische verantwoord is. De overheid gunt de eigenwoningbezitter dit 

voordeel omdat zij het eigenwoningbezit wil bevorderen.15

De uitgaven voor het onderwijs zijn gesplitst in uitgaven voor onderwijs aan 

minderjarigen en aan meerderjarigen enerzijds en exploitatie-uitgaven en inkomens-

ondersteunende voorzieningen anderzijds. Tot de exploitatie-uitgaven behoren de 

overheidsuitgaven voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het doelgroe-

penonderwijs (voor kinderen in achterstand of van allochtone herkomst) en het par-

tieel onderwijs. Voorzover relevant worden deze onderscheiden naar de leeftijd van 

leerlingen tot en vanaf 18 jaar. Dit laatste is van belang omdat we in dit hoofdstuk 

een betrekkelijk beperkte definitie van het huishouden volgen: alle thuiswonende 

kinderen van 18 jaar en ouder tellen als afzonderlijk huishouden. De inkomensonder-

steunende voorzieningen omvatten de kinderbijslag voor 16-17-jarigen (deze wordt 

wegens het ontbreken van de leerplicht als een onderwijsvoorziening beschouwd), 

de tegemoetkoming in de studiekosten, het belastingvoordeel van de aftrekbaarheid 

van studiekosten en de studiefinanciering. In de toerekening van alle onderwijs-

uitgaven zijn de ouders van de studerende 18-plussers beschouwd als degenen die 

profiteren van de overheidsvoorziening, omdat de ouders verantwoordelijk zouden 

zijn voor de studiekosten van hun kinderen als de overheid verstek zou laten gaan. 

De overheidsuitgaven voor het openbaar vervoer bestaan uit de subsidies van het 

rijk voor lokaal en interlokaal openbaar vervoer onder verantwoordelijkheid van de 

zogenoemde ov-autoriteiten (7 grootstedelijke samenwerkingsverbanden, 16 middel-

grootstedelijke en 12 provinciale), alsmede de subsidie die het rijk via het Infrastruc-

tuurfonds en vervolgens Prorail verstrekt aan ns-personenvervoer en daarmee aan 

de treinreizigers. Deze subsidie komt tot uitdrukking in een verlaagde vergoeding 

van de ns voor het gebruik van de railinfrastructuur.



84 Economie en welvaart

De overheidsuitgaven voor cultuur en recreatie hebben betrekking op sociaal-cultu-

reel werk, sportaccommodaties, openluchtrecreatie, openbare bibliotheken, kunst-

zinnige vorming, uitvoerende kunst en musea. Het profijt vloeit voort uit het gebruik 

van accommodaties, het lenen van media, het volgen van cursussen en het bezoeken 

van voorstellingen of tentoonstellingen.

De voornaamste dienstverlenende voorziening is de thuiszorg, die ook de ouder- 

en kindzorg omvat. Voor de thuiszorg is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage 

verschuldigd. Daarmee hebben we bij de berekening van het profijt rekening 

gehouden. Inkomensafhankelijke eigen bijdragen zijn overigens zeer gangbaar in 

de dienstverlenende sector. Zo gelden ze ook voor de kinderopvang en de rechtsbij-

stand. De voorzieningen voor thuiswonende gehandicapten betreffen vervoersaan-

passingen en woningaanpassingen, waarvoor deels ook inkomensafhankelijke eigen 

bijdragen gelden. Deze voorzieningen worden zowel in geld als in natura verstrekt. 

De financiële bemoeienis van de overheid met de zorg speelt zich vooral af in 

de verzekeringssfeer, waar de ziekenfondsverzekering (die straks overgaat in de 

zorgverzekering) en de wettelijke bijdragen (die straks worden afgeschaft) het 

optreden van de overheid tot uitdrukking brengen. Door dat optreden wijkt de door 

de ziekenfondsverzekerde betaalde premie immers af van een marktconforme 

verzekeringspremie. Het verschil tussen de marktconforme en de ziekenfondspre-

mie representeert het profijt dat de verzekerde heeft van de overheid. In beginsel zijn 

met de zorgverzekering geen overheidsuitgaven gemoeid. Het profijt voor het ene 

huishouden correspondeert met een last voor een ander huishouden. Toch is er een 

positief saldo, dat ontstaat doordat de overheid jaarlijks een bijdrage stort in de kas 

van de ziekenfondsverzekering.

Het totale profijt van de overheid lijkt iets meer ten gunste te komen van de matig 

en weinig stedelijke gebieden en duidelijk minder van de zeer stedelijke (tabel 3.10). 

Een gemiddeld huishouden in een zeer stedelijk gebied streek in 2003 ongeveer 4000 

euro op aan overheidsmiddelen, tegenover 5100 euro voor een gemiddeld huishouden 

in een matig stedelijk en 4800 euro in een landelijk gebied. Deze verdeling loopt 

vrijwel parallel aan die van de koopkracht in de voorgaande paragraaf. 

De verschillen zijn echter aanzienlijk groter als we naar afzonderlijke sectoren 

kijken. De huishoudens in de stedelijke gebieden profiteren vooral van het openbaar 

vervoer, die in de matig stedelijke gebieden van de betrokkenheid van de overheid bij 

de volkshuisvesting en de dienstverlening, en die in de weinig stedelijke gebieden 

van het onderwijs en de zorgverzekering. 
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Tabel 3.10
Profijt van de overheid naar stedelijkheid, 2003 (bedrag in euro per huishouden)

uitgaven 
(x mln.)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

Neder-
land

volkshuisvesting 4.960 522 639 682 657 600 623
huursubsidie 1.600 267 241 191 140 125 201
objectsubsidie huur 80 13 11 9 7 7 10
huurwaardevoordeel 3.240 239 381 478 504 461 407
premie koopwoning 40 2 5 5 7 7 5

onderwijs 20.830 1.783 2.470 2.680 2.873 2.786 2.521
primair onderwijs algemeen 6.980 701 735 922 974 930 844
primair onderwijs doelgroepen 260 22 26 29 41 42 31
onderwijs 12-17-jarigen 6.240 437 815 787 813 893 755
tegemoetkoming studiekosten 360 49 42 45 43 50 45
kinderbijslag 16-17-jarigen 380 30 49 45 54 49 46
onderwijs C 18 jaar 4.030 307 472 522 603 518 487
partieel onderwijs 720 74 90 86 96 86 87
studiefinanciering 1.760 151 223 228 239 210 213
fiscale aftrek studiekosten 100 17 14 11 10 8 13

openbaar vervoer 2.150 454 323 278 254 228 317
trein 760 134 138 112 80 64 112
bus, tram, metro 1.390 320 185 166 174 165 205

cultuur en recreatie 3.280 421 386 401 387 395 397
sociaal-cultureel werk 600 64 70 63 74 97 73
sportaccommodaties 720 77 80 96 96 87 87
openluchtrecreatie 600 79 80 72 64 64 73
openbare bibliotheek 400 40 43 54 52 55 48
kunstzinnige vorming 170 14 21 23 23 22 21
uitvoerende kunst 490 96 56 57 47 42 59
musea 300 49 36 36 31 28 36

dienstverlening 4.490 616 628 705 553 507 606
thuis-, ouder- en kindzorg 2.350 281 267 364 282 220 284
voorzieningen gehandicapten 840 123 109 104 85 82 102
ambulante geestelijke gezond-
heidszorg 540 84 87 69 38 37 65
kinderopvang 470 47 67 65 41 64 57
fiscale aftrek ziektekosten 500 43 59 68 73 76 63
rechtshulp 170 21 21 22 20 17 21
maatschappelijk werk 120 16 17 14 14 11 15
zorgverzekering 2.650 217 285 361 408 331 320
ziekenfonds 2.650 223 296 342 405 331 320
wettelijke bijdragen 0 –6 –12 19 3 0 0

totaal profijt 39.260 4.013 4.731 5.107 5.133 4.849 4.784
index (totaal gemiddelde = 100) 84 99 107 107 101 100

Bron: SCP



86 Economie en welvaart

Het valt op dat er nogal wat voorzieningen zijn waar de plattelandsbevolking dui-

delijk minder van profiteert en er slechts enkele zijn waar zij duidelijk meer van 

profiteert. Beperken we ons tot de niet-stedelijke gebieden en afwijkingen van meer 

dan 25% ten opzichte van het landelijke gemiddelde bij de betrekkelijk grote voor-

zieningen, dan blijken de landelijke gebieden duidelijk minder te profiteren van de 

huursubsidie, het hoger onderwijs, het vervoer per spoor, de uitvoerende kunst en de 

ambulante geestelijke gezondheidszorg. Daar staat alleen een echt hoger profijt van 

het sociaal-culturele werk tegenover. Per saldo komen de huishoudens in de weinig 

stedelijke (met 7%) en niet-stedelijke gebieden (met 1%) nauwelijks boven het lande-

lijke gemiddelde uit, terwijl die in de zeer sterk stedelijke gebieden (met –16%) daar 

duidelijk onder blijven. 

Is er hier sprake van een probleem? Het antwoord op deze vraag hangt natuurlijk 

af van de bedoelingen die de overheid heeft met al deze voorzieningen. Zo is de 

huursubsidie bedoeld voor huishoudens met lage inkomens en hoge huren, basis- 

en voortgezet onderwijs voor kinderen in de leerplichtige leeftijd, hoger onder-

wijs voor jongvolwassenen, thuiszorg voor personen met verzorgingsproblemen, 

kinder-opvang voor huishoudens met jonge kinderen, enzovoort. Op basis van in 

overheidsdocumenten genoemde doelstellingen kunnen doelgroepen worden gede-

finieerd. Zo is de kinderdagopvang bedoeld voor 0-4-jarigen en de buitenschoolse 

opvang voor 5-11-jarigen. Aan de hand daarvan kunnen we een nieuwe verdeling 

opstellen, de zogenoemde referentieverdeling, waarbij de uitgaven voor bijvoorbeeld 

kinderopvang over alle leden van de doelgroep worden verdeeld (zowel gebruikers 

als niet-gebruikers). Deze gesimuleerde verdeling van de overheidsuitgaven op basis 

van doelgroepen kunnen we dan vergelijken met de waargenomen verdeling op basis 

van gebruik (zie voor details Pommer en Jonker 2003:16). Deze vergelijking – de norm-

verdeling – geeft inzicht in de mate waarin de betrokken overheidsuitgaven de doel-

groepen bereiken. Niet voor alle overheidsuitgaven konden we referentieverdelingen 

opstellen. Dit betreft met name de zorgverzekering. Hiervoor is de referentieverde-

ling gelijkgesteld aan de waargenomen verdeling.

De normverdeling blijkt gelijkmatiger te zijn dan de waargenomen verdeling 

(tabel 3.11 en figuur 3.9). Nu blijken de zeer stedelijke gebieden bepaald niet tekort 

te komen, maar eerder iets te veel te ontvangen. Dat komt door het meer dan gemid-

delde gebruik door specifieke doelgroepen van openbaar vervoer en culturele voor-

zieningen (vooral uitvoerende kunst maar ook musea). De stedelijke bevolking blijft 

alleen achter in het profijt van de volkshuisvesting, zij het in geringe mate. Op het 

platteland slaat na normering het iets meer dan proportionele profijt om in een licht 

nadeel, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door het achterblijvende profijt van doel-

groepen van het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is een onmisbare vorm van 

vervoer voor grote groepen mensen in dichtbevolkte gebieden (v&w en vrom 2004). 

Hiermee is in de referentieverdeling geen rekening gehouden. Over de mate waarin 

de scheefheid van de verdeling van het profijt van openbaar vervoer gerechtvaardigd 
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is, kunnen we echter geen definitieve conclusies trekken.15 Het openbaar vervoer 

heeft immers ook een belangrijke functie voor bewoners in het landelijke gebied 

zonder eigen vervoer. Zo moet het voorzieningen waar mensen niet omheen kunnen, 

zoals ziekenhuizen of onderwijsinstellingen, bereikbaar maken of houden. In de 

landelijke gebieden is onder meer door schaalvergroting de afstand tot de voorzie-

ningen toegenomen. Voorts speelt het regionale openbaar vervoer ook een cruciale 

rol in het vitaal houden van het platteland (v&w en vrom 2004).

Tabel 3.11
Waargenomen en normverdeling van het prof ijt van de overheid naar stedelijkheid, 2003 

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

waargenomen verdelinga

volkshuisvesting 84 103 109 105 96 100
onderwijs 71 98 106 114 111 100
openbaar vervoer 143 102 88 80 72 100
cultuur en recreatie 106 97 101 97 99 100
dienstverlening 102 104 116 91 84 100
zorgverzekering 68 89 113 128 103 100
totaal profijt 84 99 107 107 101 100

normverdelingb

volkshuisvesting 94 101 106 103 95 100
onderwijs 99 99 101 100 101 100
openbaar vervoer 167 104 84 74 66 100
cultuur en recreatie 119 99 98 94 94 100
dienstverlening 107 108 101 89 91 100
zorgverzekering 100 100 100 100 100 100
totaal profijt 105 101 101 98 97 100

a Index ten opzichte van het gemiddelde (= 100).
b Verhouding feitelijke verdeling ten opzichte van referentieverdeling x 100.

Bron: SCP

Er zijn nauwelijks voorzieningen waarvan de plattelandsbewoner meer dan gemid-

deld profiteert als rekening wordt gehouden met de doelgroepen van het overheids-

beleid. Ook het aanvankelijke voordeel van onderwijsvoorzieningen verdwijnt omdat 

het platteland nu eenmaal meer kinderen herbergt in de leerplichtige leeftijd.

In de sector cultuur en recreatie zijn er nog wel enige opmerkelijke verschillen 

tussen stad en platteland (niet in de tabel). Zo komt de normverdeling voor sociaal-

cultureel werk op het platteland ongeveer 10% uit boven het landelijke gemiddelde 

maar de normverdelingen voor openluchtrecreatie (–15%), musea (–20%) en uit-

voerende kunst (–30%) geven aanzienlijke tekorten te zien. Voor een deel is dat te ver-

klaren omdat het aanbod van culturele voorzieningen en de receptiviteit van vragers 

vooral in de stedelijke gebieden zijn gelokaliseerd. Opmerkelijk is evenwel, maar 
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tevens begrijpelijk, dat dit ook geldt voor de openluchtrecreatie, waarvan het aanbod 

juist op het platteland is gelokaliseerd. Het betreft hier het bezoek aan natuurgebie-

den, stadsparken en speciale gebieden voor openluchtrecreatie. Hiervoor is de ste-

delijke belangstelling mogelijk groter dan die vanuit het platteland, maar evengoed 

kan een interpretatieverschil tussen stedelingen en plattelanders een rol spelen. 

We kunnen concluderen dat het profijt van de overheid betrekkelijk gelijkmatig over 

stad en platteland is verdeeld, als we rekening houden met de doelgroepen van de 

betrokken overheidsvoorzieningen. Wel profiteren stedelingen iets meer van het 

openbaar vervoer, de culturele voorzieningen en enkele voorzieningen in de sfeer van 

de dienstverlening (met name de ggz). Deze bevinding kan echter nauwelijks als pro-

blematisch worden aangemerkt omdat het openbaar vervoer in de stad een belang-

rijke ontsluitende functie heeft en de steden traditioneel de motor zijn van allerlei 

culturele uitingen en ontwikkelingen, die vaak ook een regionale uitstraling hebben. 

Figuur 3.9
Waargenomen verdeling en normverdeling van het profijt van de overheid naar stedelijkheid, 2003 
(in eur o per huishouden)

Bron: SCP
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3.4  Slotbeschouwing

De economische bedrijvigheid in de meer landelijke gebieden is lager dan in de ste-

delijke gebieden. Zo bleef de productie per inwoner in de meer landelijke gebieden 

in 2002 ongeveer 30% achter op die in de meer stedelijke. Op zichzelf is dit geen zor-

gelijke waarneming omdat het inkomen lang niet altijd wordt verdiend in het gebied 

waarin het wordt genoten. Dit blijkt ook uit het geringe verband dat er op regioniveau 

bestaat tussen de productie per inwoner en de koopkracht per huishouden. Meer 

aandacht vraagt het feit dat de economische groei in de landelijke gebieden de laatste 
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jaren is achtergebleven op die in de stedelijke. Hiervoor lijkt de samenstelling van de 

economische productie een belangrijke verklarende factor. In de landelijke gebieden 

treffen we meer dan elders economische activiteiten aan die in de West-Europese 

landen aan de verliezende hand zijn, waaronder de voedselproducerende industrie 

en de nijverheid in het algemeen, terwijl zij minder dan de stedelijke gebieden in 

staat zijn te profiteren van economische activiteiten die kansrijk zijn en in de dienst-

verlening zijn gelokaliseerd. De keer ten goede kan gemaakt worden als op het lage 

niveau van de bedrijfstak wordt ingezet op clustering van gevarieerde economische 

activiteiten waarin een regio al gespecialiseerd en competent is. Voor de vitalisering 

van het platteland biedt de gelijknamige beleidsnota goede aanknopingspunten, 

wanneer bij de beperking van voedselproducerende activiteiten en de intensivering 

van ‘groene diensten’ in de recreatieve, educatieve en sociale sfeer rekening wordt 

gehouden met dit uitgangspunt, waarin regionale relatieve voordelen dienen te 

worden uitgebuit. Ook in zijn recente gebiedsgerichte economische agenda ter ver-

sterking van het nationale groeivermogen zet het kabinet in op het benutten van rela-

tieve voordelen (pieken in de delta) in plaats van op het weinig succesvol gebleken 

egaliseren van achterstanden. Uit de gegevens voor de periode 1995-2001 zijn echter 

nog geen ontwikkelingen waar te nemen die in de gewenste richting gaan.

Opmerkelijk is dat meer landelijke gebieden die het voorheen economisch goed 

ging, het de laatste jaren minder goed zijn gaan doen en dat, omgekeerd, landelijke 

gebieden die het voorheen economisch slecht ging, het de laatste jaren beter zijn 

gaan doen. Een eenduidige verklaring is hiervoor niet te vinden. Er zijn wel aanwij-

zingen dat de meer landelijke gebieden die het voorheen goed ging, vooral aange-

wezen waren op primaire en secundaire industriële productie en de slag naar meer 

dienstverlenende activiteiten niet goed hebben kunnen maken. Gezien de sterk nega-

tieve samenhang tussen productieniveau en economische groei ligt hier een terrein 

open voor nader onderzoek. De genoemde negatieve samenhang heeft er overigens 

wel toe geleid dat de ongelijkheid van de productie per inwoner in de meer landelijke 

gebieden in de periode 1995-2002 is gehalveerd.

De welvaart van huishoudens blijkt uit de koopkracht van het inkomen waarover ze 

vrij kunnen beschikken, en het profijt van de overheid dat resulteert uit het gebruik 

van subsidieregelingen en overheidsvoorzieningen. Zowel in termen van koopkracht 

als in termen van profijt blijkt de bewoner van de matige stedelijke gebieden het beste 

af te zijn, op de voet gevold door de plattelandsbewoner en de echte stedeling. De ver-

schillen tussen de grote stad en het platteland zijn echter niet bijzonder groot. Zo is 

de koopkracht van het inkomen van de echte plattelander gemiddeld 7 procentpunten 

hoger dan die van de echte stedeling en is het profijt van de overheid 17 procentpunten 

hoger. In de beschouwing van het profijt van de overheid moet men echter rekening 

houden met de doelgroepen van de betrokken voorzieningen. En dan kantelt het beeld: 

de stedeling blijkt nu 8 procentpunten beter af te zijn dan de plattelander. Stedelingen 

blijken met name meer te profiteren van het openbaar vervoer en de culturele voorzie-

ningen, maar deze bevinding is nauwelijks als problematisch aan te merken omdat het 
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openbaar vervoer in de stad een belangrijke ontsluitende functie heeft (in beleidsnota’s 

wordt zelfs gesteld dat de auto bij uitstek op het platteland zijn nut bewijst)16 en de 

steden traditioneel een culturele functie hebben.

De overheid voert zowel op landelijk als regionaal niveau geen algemeen inkomens-

beleid. Er is wel specifiek beleid, gericht op de bescherming van de zwakste groepen, 

met name groepen zonder of met een beperkt arbeidsmarktperspectief. Dit zijn door-

gaans mensen met gezondheidsbeperkingen, eenoudergezinnen met jonge kinderen 

en ouderen. In dit opzicht onderscheidt het platteland zich niet in ongunstige zin van 

de (grote) stad. De enige uitzondering betreft alleenstaande 65-plussers, die zich op 

het echte platteland in ongunstige zin onderscheiden. Mogelijk bevinden zich in deze 

groep (gewezen) agrariërs met beperkte pensioenvoorzieningen. 
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Noten

1 In principe geven de Nederlandse Regionale rekeningen van het cbs op basis van 

bedrijfseenheden een beschrijving van het productieproces van een regio. Dit betekent 

dat voor de regionalisering van het voortbrengingsproces de residentie (vestiging) van 

de producerende eenheid uitgangspunt is en niet de plaats van gebruik. De corop-

indeling is ontworpen door de coördinatieCommissie Regionaal OnderzoeksPro-

gramma.

2 De onderscheiden corop-gebieden zijn naar afnemende stedelijkheid: (1) Amsterdam 

(2) Agglomeratie’s-Gravenhage (3) Rijnmond (4) Agglomeratie Haarlem (5) Agglome-

ratie Leiden en Bollenstreek (6) Stadsgewest Utrecht (7) Zoetermeer (8) Almere (9) Delft 

en Westland (10) Zaanstreek (11) Drechtsteden (12) IJmond (13) Overig Agglomeratie 

Amsterdam (14) Het Gooi en Vechtstreek (15) Stadsgewest Amersfoort (16) Overig 

Groningen (17) Edam-Volendam en omgeving (18) Zuidwest-Overijssel (19) Alkmaar en 

omgeving (20) Arnhem/Nijmegen (21) West-Noord-Brabant (22) Midden-Noord-Bra-

bant (23) Zuidoost-Utrecht (24) Zuid-Limburg (25) Stadsgewest’s-Hertogenbosch 

(26) Twente (27) Haarlemmermeer en omgeving (28) Oost-Zuid-Holland (29) Zuidoost-

Noord-Brabant (30) Veluwe (31) Flevoland-Midden (32) Overig Zuidoost-Zuid-Holland 

(33) Noord-Overijssel (34) Kop van Noord-Holland (35) Zuidwest-Drenthe 

(36) Overig Zeeland (37) Achterhoek (38) Zuidoost-Friesland (39) Utrecht-West 

(40) Overig Noordoost-Noord-Brabant (41) Zuidelijk Groot-Rijnmond (42) Noord-

Limburg (43) Noordoostpolder en Urk (44) Midden-Limburg (45) Noord-Friesland 

(46) Noord-Drenthe (47) Zuidwest-Friesland (48) Zuidwest-Gelderland (49) Delfzijl en 

omgeving (50) Oost-Groningen (51) Zuidoost-Drenthe (52) Zeeuws-Vlaanderen. 

3 Bij de beschrijving van de economische bedrijvigheid gaan we uit van het meest recente 

jaar waarvoor op het moment van rapporteren gegevens beschikbaar waren (doorgaans 

2002) en bij de beschrijving van ontwikkelingen in de economische bedrijvigheid gaan 

we – voorzover de gegevens dat toelaten – uit van de periode 1995-2003 of een periode 

die dit zoveel mogelijk benadert.

4 Wanner een recent jaar wordt genoemd, betreft dit het laatste jaar waarvoor op het 

moment van rapportage regionale cijfers beschikbaar waren.

5 De analyse van Frenken et al. (2005) is gebaseerd op de variëteit van subklassen 

(5-digit-niveau) binnen bedrijfsgroepen (2-digit-niveau). De classificatie van bedrijfs-

activiteiten (SBI) wordt in Nederland uitgevoerd door het cbs. Daarbij worden de 

bedrijfsactiviteiten onderverdeeld in 5 niveaus: sectoren (1-digit), afdelingen (2-digit), 

groepen (3-digit), klassen (4-digit) en subklassen (5-digit). 

6 De correlatiecoëfficiënt bedraagt 0,8, hetgeen als hoog kan worden aangemerkt.

7 De afname verschilt per gekozen maat; hier is gekozen voor het gemiddelde van de 

meestgebruikte ongelijkheidsmaatstaven: de Theilcoëfficiënt, de gemiddelde log-afwij-

king, de Ginicoëfficiënt en de variatiecoëfficiënt.

8 Op basis van een decompositie van de gemiddelde log-afwijking: totale variantie is 

0,0374, waarvan 0,0072 tussen en 0,0302 binnen de drie stedelijkheidsgebieden.

9 Op basis van een decompositie van de gemiddelde log-afwijking: totale variantie is 

0,0043, waarvan 0,0005 tussen en 0,0038 binnen de drie stedelijkheidsgebieden.

10 Op basis van een decompositie van de gemiddelde log-afwijking.
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11 In deze paragraaf is grotendeels gebruikgemaakt van het Inkomenspanelonderzoek 

(ipo). De variabele die de stedelijkheidsgraad meet in dat bestand, is gebaseerd op de 

stedelijkheidsgraad van gemeenten. Deze is door de tijd heen niet goed vergelijkbaar. 

Vandaar dat hier is afgezien van het presenteren van tijdreeksen.

12 Door het inkomen te standaardiseren wordt zoveel mogelijk gecorrigeerd voor verschil-

len in de samenstelling van de verschillende huishoudens. Inkomens van alleenstaan-

den worden op deze manier vergelijkbaar gemaakt met die van bijvoorbeeld gezinnen 

met kinderen.

13 Zo’n een procent; gemeten met zowel de Theil-coëfficiënt als de gemiddelde log-

afwijking (Bron: Inkomenspanelonderzoek 2003).

14 Naast voorzieningen die de overheid beschikbaar stelt, zijn er heffingen op voorzienin-

gen als accijnzen, onroerendzaakbelasting, omzetbelasting en dergelijke. De verdeling 

van deze inkomsten van de overheid komt in een nog te verschijnen publicatie aan de 

orde.

15 Hier wordt conform de fiscale wetgeving de eigen woning gezien als bron van inkomen, 

waarvan alle op de bron drukkende kosten, waaronder de hypotheekrente, aftrekbaar 

zijn.

16 De door het beleid bedoelde grotere afhankelijkheid van plattelandbewoners van de 

auto neemt niet weg dat de overheid openbaar vervoer beschikbaar dient te stellen voor 

bevolkingsgroepen op het platteland die specifiek zijn aangewezen op het openbaar 

vervoer. 
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4 Arbeidsdeelname

Maurice Gesthuizen

4.1  Een korte blik terug

De arbeidsmarktpositie die men bekleedt, hangt niet enkel af van persoonlijke ken-

merken als opleidingsniveau, leeftijd of geslacht. Ook de omgeving waarin iemand 

– Op het platteland werkt een groter aandeel mensen in een betaalde baan van twaalf 
uur of meer dan in de stad. Het aantal mensen dat als belangrijkste bezigheid aan-
geeft voor het huishouden te zorgen, is relatief hoog, het aantal scholieren/
studenten relatief laag. 

– Op het platteland is het werkloosheidspercentage lager dan in de stad, maar tussen
1992 en 2003 daalde dit percentage in de stad sneller dan op het platteland.

– De nettoparticipatiegraad van vrouwen ligt op het platteland lager dan in de stad.
De verschillen zijn tussen 1992 en 2003 wel aanzienlijk verminderd.

– De arbeidsdeelname van laagopgeleiden op het platteland is hoog in vergelijking
met die in de stad.

– Het aandeel werkenden op het platteland nam af, het aandeel werkenden in de stad 
nam toe.

– Gemiddeld stijgt het percentage hoogopgeleiden minder snel onder de op het 
platteland werkzame personen, dan onder de werkenden in de stad. Het aandeel 
middelbaar opgeleiden stijgt en het aandeel laagopgeleiden daalt er bovengemiddeld.

– Het belang van de landbouw is afgenomen op het platteland, beroepen als zelfstandig
land- en tuinbouwer en agrarisch arbeider komen er steeds minder voor. De meeste 
mensen op het platteland werken in de industrie en de handel. Steeds meer mensen
zijn er werkzaam in de zakelijke dienstverlening, de bouwnijverheid, de horeca en
het onderwijs.

– Mensen die op het platteland werken en wonen, bezetten banen van een gemiddeld
lager beroepsniveau dan mensen in de stad. Het gemiddelde beroepsniveau stijgt op
het platteland ook minder snel dan in de stad. 

– Zelfstandig ondernemersschap komt vaker voor op het platteland, maar omdat in de 
stad zelfstandigheid aan populariteit wint, neemt het verschil af.

– Kleine deeltijdbanen komen steeds meer voor op het platteland. In de stad werken
mensen juist steeds vaker in grote deeltijdbanen. 

– Plattelandsbewoners hebben relatief vaak lichamelijk zwaar werk, maar ervaren 
minder werkdruk. Ook zijn ze vaker tevreden over hun beloning dan de gemiddelde
stadsbewoner.
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woont en werkt, bepaalt voor een deel zijn of haar mogelijkheden. Dit hoofdstuk 

brengt de verschillen in kaart tussen de arbeidssituatie van bewoners van het platte-

land en van de stad, en schetst de ontwikkelingen die zich tussen 1992 en 2003 

hebben voorgedaan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt 

zich tot doel het platteland sociaal en economisch te vitaliseren (lnv 2004). Bevin-

dingen uit dit hoofdstuk werpen mogelijk licht op de vraag welke terreinen van de 

arbeidsmarkt specifieke aandacht vragen.

Een aantal maatschappelijke veranderingen is van invloed geweest op de arbeids-

markt van het platteland. Ten eerste veranderde de werkgelegenheidsstructuur door 

het afnemende belang van de agrarische sector (Van Dam 1995; Hazeu 2004; Terluin 

et al. 2005). De groeiende werkgelegenheid in de toeristenbranche (Caalders 2003) 

en de voortdurende overname van voormalige boerderijen door andere bedrijfsty-

pen (Daalhuizen 2004) zijn aansprekende voorbeelden van de verschuivingen die 

plaatsvonden in de sectoren waarbinnen men werkt. Het ministerie van lnv zet in 

op deze verschuiving en toenemende diversiteit van economische bedrijvigheid (lnv
2004). In de tweede plaats nam in Nederland de vraag naar hoogopgeleid personeel 

toe als gevolg van investeringen en innovatie in de kenniseconomie. Technologische 

ontwikkelingen waren met andere woorden skill biased (De Grip 2001; Theeuwes 2001; 

De Grip en Dijksman 2004). Bevindingen uit hoofdstuk 3, Economie en welvaart, van 

dit rapport wijzen op een verplaatsing van economische bedrijvigheid van landelijke 

naar stedelijke gebieden. Als deze verplaatsing gepaard is gegaan met een selectieve 

groei van hooggekwalificeerd werk in de steden, dan nemen de verschillen in het 

niveau van werk toe tussen het platteland en de stad.  

Naast deze ontwikkelingen in de vraag, veranderde de afgelopen decennia ook 

het aanbod van (potentiële) werknemers op het platteland. Jonge, veelal hoogopge-

leide mensen trokken van het platteland naar de stad, zo bleek reeds uit hoofdstuk 2 

(Demografie en ruimtegebruik) van dit rapport (zie ook Van der Aa en Huigen, 2000). 

Dit vertrek impliceert een verschraling van het kennisaanbod op het platteland, met 

wellicht ongunstige gevolgen voor het functioneren van zijn arbeidsmarkt. Tegelij-

kertijd vestigden vele (vroegtijdig) gepensioneerden zich in de landelijke gebieden 

(Hoekstra en Wouda 1991; Hazeu 2004). Enerzijds zou de komst van deze relatief 

welvarende groep een impuls voor de consumptie op het platteland kunnen hebben 

betekend. Maar anderzijds nam hierdoor de ratio werkenden/niet-werkenden af, 

waardoor het voor bedrijven mogelijk minder interessant is geworden zich te vesti-

gen op het platteland. Verder veranderde de rol van vrouwen in het arbeidsproces. 

Het is voor hen tegenwoordig meer vanzelfsprekend om buitenshuis te werken of te 

kiezen voor een eigen carrière in plaats van te werken in het familiebedrijf (Overbeek 

2001; Hazeu 2004). Wellicht heeft ook de bovengemiddelde toename op het plat-

teland van het bezit van een tweede auto (zie hiervoor hoofdstuk 8 Mobiliteit) de 

drempel voor arbeidsparticipatie verlaagd.
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Deze korte uiteenzetting maakt duidelijk dat veel processen de arbeidssituatie van 

het platteland hebben beïnvloed. Sommige ontwikkelingen betekenden wellicht een 

positieve impuls, terwijl andere juist negatieve gevolgen met zich meebrachten. In dit 

hoofdstuk kunnen deze invloeden niet worden geïsoleerd, maar dienen ze als kader 

waarbinnen de resultaten kunnen worden geïnterpreteerd. We presenteren een brede 

beschrijving van (ontwikkelingen in) verschillen tussen platteland en stad, om tot een 

eerste indruk te komen van de stand van zaken op de arbeidsmarkt van het platteland. 

Nettoparticipatie- en werkloosheidscijfers komen aan de orde. Ook de sector waarin 

men werkt, het type baan, beroepsniveau, type contract en aantal gewerkte uren 

behandelen we, alsmede het oordeel van werkenden over de kwaliteit van hun werk. 

De gebruikte data – diverse jaren van de Enquête beroepsbevolking (ebb) van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) – maken het onmogelijk om diep in te gaan 

op enkele zeer relevante aspecten van de arbeidsmarkt van het platteland. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om een diepgaande analyse van de agrarische beroepsbevolking, 

maar ook om zaken als illegale arbeid (Renooy et al. 2004), seizoensgebonden werk 

en de rol van etnische minderheden. 

4.2  Werken en niet werken

Arbeidsparticipatie

De economische conjunctuur draagt sterk bij aan de omvang van de werkende popu-

latie in de bevolking van 15 tot 65 jaar (Dagevos en Gesthuizen 2005). Dit blijkt uit 

tabel 4.1a en tabel 4.1b, waarin de maatschappelijke positie van de gehele bevolking 

van 15 tot en met 64 jaar is gepresenteerd. 1992 was het jaar voor een economische 

dieptepunt in 1993 en 1994, en 2003 was het eerste recessiejaar na tijden van hoog-

conjunctuur. In 2003 ligt het percentage werkenden met 60% 5 procentpunten hoger 

dan in 1992. 

Een vergelijking tussen bewoners van de stad en het platteland wijst uit dat onder 

laatstgenoemden een groter aandeel werkzaam is en een kleiner aandeel werkloos. 

In 2003 zijn de verschillen in werkzaamheid nog enkel zichtbaar tussen de niet-ste-

delijke en zeer sterk stedelijke gebieden. Wat werkloosheid betreft, is in beide jaren 

het onderscheid tussen platteland (weinig en niet-stedelijk) en stad (zeer sterk, sterk 

en matig stedelijk) duidelijk zichtbaar. In 2003 komt bovendien arbeidsongeschikt-

heid vaker voor onder de stadsbewoners dan onder de plattelanders. 

Op het platteland geven meer mensen aan zich hoofdzakelijk met onbetaalde 

huishoudelijke taken bezig te houden. Tegelijkertijd blijkt een groter deel van de ste-

delijke bevolking te studeren dan het geval is onder de bewoners van het platteland. 

Dit is logisch omdat veel jongeren gaan wonen in de stad waarin zij hun opleiding 

volgen.
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Tabel 4.1a 
Maatschappelijke positie naar stedelijkheidsgraad, bevolking van 15-64 jaar, 1992 (in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

werkend 53 55 56 56 57 55
werkloos 5 3 2 2 1 3
arbeidsongeschikt 3 3 3 3 3 3
schoolgaand/studerend 16 14 12 12 11 13
huishouden 17 21 23 24 24 22
VUT 2 3 2 2 2 2
anders 3 2 2 2 2 2

Bron: CBS (EBB’92) SCP-bewerking

Tabel 4.1b
Maatschappelijke positie naar stedelijkheidsgraad, bevolking van 15-64 jaar, 2003 (in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

werkend 59 61 60 60 61 60
werkloos 4 3 2 2 1 2
arbeidsongeschikt 6 5 4 4 4 5
schoolgaand/studerend 14 11 11 10 9 11
huishouden 10 13 15 16 17 14
VUT 2 2 2 3 2 2
anders 6 6 6 6 6 6

Bron: CBS (EBB‘03) SCP-bewerking

De nettoparticipatiegraad (tabel 4.2) geeft aan hoe groot de werkzame beroepsbevol-

king is, afgezet tegen alle 15-64-jarigen. Dit deel is iets groter onder de bevolking van 

niet-stedelijke gebieden. In 1992 was de nettoparticipatiegraad daar 58%; 3 procent-

punten hoger dan in zeer sterk stedelijke gebieden. In 2003 lag de participatiegraad 

in alle gebieden beduidend hoger, maar bleef het verschil tussen niet-stedelijke en 

zeer sterk stedelijke gebieden intact. Een duidelijk onderscheid tussen platteland en 

stad is in 1992 nog wel zichtbaar, in 2003 verschillen enkel nog de niet-stedelijke en 

zeer sterk stedelijke gebieden van elkaar.

Vrouwen op het platteland nemen minder deel aan het arbeidsproces dan vrouwen in 

de stad, maar de verschillen werden tussen 1992 en 2003 wel kleiner. In 2003 werkte 

in de weinig en niet-stedelijke gebieden 53% van alle vrouwen tussen 15 en 65 jaar 

in banen van twaalf uur of meer. In de stedelijke gebieden lagen deze percentages 

hoger. Voor jongeren ligt de nettoparticipatie het laagst in de zeer sterk stedelijke 

gebieden. Dit komt waarschijnlijk doordat een hoog percentage studenten daar de 

nettoparticipatiegraad drukt. In 2003 zijn de verschillen tussen de overige stedelijk-
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heidscategorieën verwaarloosbaar. Ook aan de hand van de deelname van ouderen 

aan de arbeidsmarkt ontvouwen zich geen opzienbarende verschillen tussen stad en 

platteland. Verschillen in de deelname van laagopgeleiden komen enkel naar voren 

in een vergelijking tussen de twee uiterste categorieën: in de meest stedelijke gebie-

den is de participatiegraad het laagst. Een vergelijking tussen landelijke en stedelijke 

gebieden laat echter geen scherpe scheidslijn zien. Hetzelfde geldt voor de bevindin-

gen voor niet-westerse allochtonen: het onderscheid tussen stad en platteland is dif-

fuus, maar de participatiegraad in de zeer sterk stedelijke gebieden is wel het laagst.1

Voorzichtigheid is overigens geboden bij de interpretatie van de cijfers voor (niet-

westerse) allochtonen: deze groep is op het platteland naar verhouding erg klein.  

Tabel 4.2 
Nettoparticipatie en werkloosheid naar stedelijkheidsgraad en achtergrondkenmerken, bevolking van 
15-64 jaar, 1992 en 2003 (in procenten)

jaar
zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

Neder-
land

nettoparticipatiea algemeen 1992 55 56 58 57 58 57
2003 64 66 65 65 66 65

vrouwen 1992 46 43 41 39 38 41
2003 56 57 54 53 53 55

leeftijd 15-24 jaar 1992 37 41 43 42 47 42
2003 38 45 44 42 44 43

leeftijd 55-64 jaar 1992 25 24 25 24 28 25
2003 40 39 37 38 40 39

laagopgeleiden 1992 41 42 42 42 44 42
2003 44 49 47 46 49 47

niet-westerse allochtonen 2003 46 53 50 47 49 49

werkloosheidb algemeen 1992 10 7 6 6 5 7
2003 8 6 5 4 4 5

vrouwen 1992 10 6 4 3 2 5
2003 8 6 6 5 5 6

leeftijd 15-24 jaar 1992 13 11 8 9 7 10
2003 15 11 9 10 8 11

leeftijd 55-64 jaar 1992 4 4 4 3 2 3
2003 5 5 4 3 3 4

laagopgeleiden 1992 14 10 9 8 6 9
2003 12 9 8 7 5 8

niet-westerse allochtonen 2003 16 12 14 17 11 14

a Werkzame beroepsbevolking als percentage van de totale bevolking van 15-64 jaar. 
b Werkloze beroepsbevolking als percentage van de gehele beroepsbevolking.

Bron: CBS (EBB’92 en ’03) SCP-bewerking
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Werkloosheid

Op het platteland ligt het werkloosheidspercentage beduidend lager dan in de stad 

(tabel 4.2). En de bevindingen wijken voor geen enkele sociale groep af van dit 

algemene beeld: voor vrouwen, jongeren, ouderen en laagopgeleiden zijn op het 

platteland de werkloosheidspercentages lager dan in de stad. Deze lagere percen-

tages kunnen overigens ook (deels) het gevolg zijn van selectie-effecten. Dit is het 

geval wanneer de kansrijke jongeren die van het platteland zijn vertrokken naar de 

stad, later weer op het platteland gaan wonen, terwijl de minder succesvolle groep 

(de werklozen) voornamelijk in de stad blijven wonen. Deze dynamiek is met de 

gebruikte data niet te achterhalen. 

Een opvallende uitkomst komt naar voren uit de vergelijking van de werkloos-

heidspercentages in 2003 met het algemene cijfer van dat jaar. Onder de laagopge-

leide bewoners van niet-stedelijke gebieden ligt het werkloosheidspercentage 25% 

hoger dan het algemeen gemiddelde. In de zeer sterk stedelijke gebieden ligt het per-

centage voor deze groep 50% hoger.2 Laagopgeleide plattelanders vinden klaarblij-

kelijk gemakkelijker werk dan laagopgeleide stedelingen. Mogelijk komt dit doordat 

de vraag naar laagopgeleid personeel op het platteland hoger is dan in de stad.

Het blijkt dat (na controle voor diverse kenmerken van personen en voor de regio 

waar men woont; zie bijlagen B4.1 en B4.2) tussen 1992 en 2003 het aandeel werk-

lozen in alle stedelijkheidsklassen afnam, maar in de stad sneller dan op het plat-

teland. De verschillen tussen stad en platteland zijn dus wat kleiner geworden. Dit 

is overigens niet zo verwonderlijk. Globaal genomen verbeterde in deze periode het 

economisch klimaat. Omdat op het platteland de werkloosheid al laag was, was het 

daar kennelijk moeilijker om een nog verdere daling te realiseren (was er dus sprake 

van een bodemeffect). In de stad daarentegen, waar de werkloosheid structureel 

hoger ligt, leidt economische groei gemakkelijker tot een daling ervan. 

Deze paragraaf bracht een aantal verschillen tussen stad en platteland naar voren. 

Allereerst werkt een groter deel van de bevolking van het platteland en is de werk-

loosheid er structureel lager dan in de stedelijke gebieden. In de stad daalde de 

werkloosheid echter sneller dan op het platteland. Ten tweede blijken vrouwen op 

het platteland iets minder deel te nemen aan het arbeidsproces. Tussen 1992 en 2003 

nam het verschil in nettoparticipatie echter wel behoorlijk af. Op het platteland wijkt 

in 2003, ten slotte, het werkloosheidscijfer van laagopgeleiden maar weinig af van 

het algemene werkloosheidspercentage. Voor laagopgeleide stedelingen is dit verschil 

groter.
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4.3  Kenmerken van de werkenden

Wonen en werken

Omdat nu de werkende beroepsbevolking centraal komt te staan, combineren we de 

stedelijkheidsgraad van de plaats waar iemand woont (op basis van postcodegebied) 

met die van zijn of haar werkplaats (op basis van gemeentecode).3

Tabel 4.3 
Werkenden op het platteland en in de stad, 1992 en 2003 (in absolute aantallen en procenten, gewogen 
gegevens, n (ongewogen) = 236.317)

woont en werkt 
stedelijk

woont landelijk, 
werkt stedelijk

woont stedelijk, 
werkt landelijk

woont en 
werkt landelijk totaal

1992 N 2.548.782 1.003.425 314.346 1.119.092 4.985.645
% 51 20 6 23 100

2003 N 3.456.689 1.166.438 470.754 1.135.573 6.229.454
% 55 19 8 18 100

Bron: CBS (EBB’92 en ’03) SCP-bewerking

Het aandeel mensen dat in de stad woont en werkt, is toegenomen van 51% naar 

55%, het aandeel dat woont en werkt op het platteland, is afgenomen van 23% naar 

18% (tabel 4.3). Het percentage personen dat landelijk woont maar in de stad werkt, 

is relatief stabiel en ligt rond de 20%. De kleinste groep woont stedelijk en werkt 

landelijk: 8% van de werkende beroepsbevolking in 2003. 

Het aantal op het platteland werkende personen steeg tussen 1992 en 2003 met 

14%, in de stad ging het om een stijging van 31%. Van alle werkende personen werkt 

in 1992 29% en in 2003 26% op het platteland. De werkgelegenheid op het platteland 

is dus afgenomen, het verlies aan marktaandeel is 10% ((29-26)/29). 

Gezamenlijk werkt een kwart van de beroepsbevolking op een plaats met een 

andere stedelijkheidsklasse dan waar men woont (dit kan overigens wel in dezelfde 

gemeente zijn. De stedelijkheidsklasse van het postcodegebied waarin men woont, 

verschilt dan van de stedelijkheidsklasse van de gemeente waarin men werkt, maar 

de betreffende postcode ligt dan wel in de betreffende gemeente.) Dit betekent niet 

dat de overige 75% in hetzelfde gebied werkt als waar men woont. Personen die 

forensen tussen twee steden, begeven zich bijvoorbeeld niet op de lokale arbeids-

markt, maar vallen wel in de groep van stedelijk werkende en wonende personen. 
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Tabel 4.4
De stedelijk/landelijk wonenden/werkenden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleiding, 1992 en 
2003 (in procenten, gewogen gegevens)

woont en 
werkt stedelijk

woont landelijk, 
werkt stedelijk

woont stedelijk, 
werkt landelijk

woont en 
werkt landelijk totaal

man 1992 60 66 68 65 63
2003 55 58 63 58 57

vrouw 1992 40 34 32 35 37
2003 45 42 37 42 43

15-24 jaar 1992 14 13 17 17 15
2003 11 9 13 12 11

25-34 jaar 1992 33 32 37 29 33
2003 28 24 30 23 26

35-54 jaar 1992 47 50 42 46 47
2003 51 56 50 55 53

55-64 jaar 1992 6 5 5 8 6
2003 10 11 8 11 10

lage opleiding 1992 32 28 36 40 33
2003 24 21 27 30 25

middelbare opleiding 1992 40 47 41 46 43
2003 42 47 46 51 46

hoge opleiding 1992 28 26 23 14 24
2003 34 32 27 18 30

Bron: CBS (EBB’92 en ’03) SCP-bewerking

In hoeverre veranderde de samenstelling van de vier combinaties? Twee uitkomsten 

zijn relevant (tabel 4.4). Binnen iedere combinatie blijkt de werkende bevolking te 

zijn vergrijsd. Het aandeel jonger dan 35 jaar nam af, het aandeel van 35 jaar en ouder 

nam toe. Onder de op het platteland werkenden nam echter vooral het percentage 

35-54-jarigen toe (onafhankelijk van de landelijke of stedelijke woonplaats), terwijl 

onder de bevolking die in de stad werkt, de 55-64-jarigen juist de sterkste stijging 

lieten zien. Ten tweede nam het opleidingsniveau van de gehele werkende bevolking 

toe, maar steeg het aandeel hoogopgeleiden onder stedelijk werkenden iets sneller 

dan onder landelijk werkenden. Dit geldt ook voor de groep hoogopgeleiden die lan-

delijk wonen. Het aanbod van hooggekwalificeerd personeel is dus steeds meer in 

de stad te vinden. Wel daalde het percentage laagopgeleide werkenden sneller op het 

platteland dan in de stad, en nam het aandeel middelbaar opgeleiden er sneller toe. 
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De bedrijfssector waarin men werkt

Uit hoofdstuk 3 (Economie en welvaart) van dit rapport en uit onderzoek van Terluin et 

al. (2005) blijkt dat de economische groei in de stad sterker toenam dan op het plat-

teland. De hiervoor gebleken afname in het percentage mensen dat landelijk werkt, 

sluit aan bij deze conclusie. We gaan nu na of er verschuivingen hebben plaatsgevonden

in de sector waarin men aangeeft te werken (voor alle sectoren zie bijlage B4.3).4

Tabel 4.5
Aandeel werkenden per bedrijfssector naar stedelijkheid van de woon- en werkplaats, 1995 en 2003 
(in procenten, gewogen gegevens) 

woont en werkt 
stedelijk

woont landelijk, 
werkt stedelijk

woont stedelijk, 
werkt landelijk

woont en 
werkt landelijk totaal

landbouw (incl. visserij, 
delfstoffenwinning)a 1995 1 2 4 13 4

2003 3 4 4 12 5
industrie 1995 15 19 25 21 17

2003 12 16 23 19 15
bouwnijverheid 1995 3 5 4 7 4

2003 3 5 5 8 4
handel 1995 16 15 19 18 16

2003 13 13 15 16 14
horeca 1995 3 1 3 3 3

2003 3 2 4 4 3
zakelijke dienstverlening 1995 12 10 8 6 10

2003 15 12 10 8 13
openbaar bestuur 1995 10 10 7 6 9

2003 9 9 7 5 8
onderwijs 1995 8 8 5 5 7

2003 8 8 7 6 7
gezondheids- en 
welzijnszorg 1995 15 14 13 11 14

2003 16 17 13 12 15

a De percentages voor visserij en delfstoffenwinning zijn zo laag, dat de geobserveerde veranderingen volledig 
kunnen worden toegeschreven aan de landbouwsector.

Bron: CBS (EBB’95 en ’03) SCP-bewerking

In 2003 werkt men op het platteland vooral in de landbouwsector, de industrie, 

handel, zakelijke dienstverlening en gezondheids- en welzijnszorg (tabel 4.5)5. De 

in de stad werkende bevolking is hoofdzakelijk binnen dezelfde sectoren bezig. Dit 

geldt echter, logischerwijs, niet voor de landbouw. Op het platteland is het aandeel 

personen werkzaam in de industriële sector of de bouwnijverheid, groter dan in de 

stad. In de stad werkt daarentegen een groter deel binnen financiële instellingen, de 

zakelijke dienstverlening, het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg. 

Stedelijk wonende maar landelijk werkende personen werken slechts sporadisch 
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in de landbouw. Zij zijn hoofdzakelijk te vinden in de industrie, handel, zakelijke 

dienstverlening en zorg. 

Tussen 1995 en 2003 zijn er maar weinig grote veranderingen waarneembaar. Qua 

werkgelegenheid overal krimpende sectoren zijn de industrie en de handel, en een 

groeiend aandeel personen op beide arbeidsmarkten is werkzaam in de zakelijke 

dienstverlening. Op het platteland groeide het aandeel werkenden in de bouwnijver-

heid, de horeca en het onderwijs. In de stad is een steeds hoger percentage mensen 

werkzaam in de gezondheids- en welzijnssector.

Typische beroepen van personen die op het platteland werken

In de Enquête beroepsbevolking geven respondenten onder meer een omschrijving 

van het type beroep dat zij uitoefenen. Deze informatie is omgezet naar een aantal 

beroepsgroepen. De tien die het meest op het platteland voorkomen (van zowel de op 

het platteland als de in de stad wonende personen) staan in tabel 4.6.6  De volledige 

lijst van beroepsgroepen staat in bijlage B4.4.7

In 1992 stonden agrarische beroepsgroepen als zelfstandig land- en tuinbouwer 

en agrarisch arbeider op de eerste en derde plaats, in 2003 op plaats 3 en 10. Dit is 

illustratief voor de afname van het belang van agrarische beroepen op het platte-

land. Dit geldt overigens alleen voor de landelijk wonende groep. Onder stedelingen 

die landelijk werken, staan de agrarische beroepsgroepen in geen enkel jaar in de 

toptien. In deze groep staan de leerkrachten opvallend hoog. Hoog in de ranglijst 

staan voorts de administratieve beroepen en de boekhouders/kassiers. Dit geldt voor 

zowel de landelijk werkende en wonende mensen, als voor de personen die in de stad 

wonen, maar aan de arbeidsmarkt van het platteland deelnemen. Tot slot komen 

industriële beroepen in 2003 ook vaak voor op het platteland (in vergelijking met de 

niet-gepresenteerde toptien voor de stad). Het gaat dan om machinebankwerkers, 

grondwerk- en kraanmachinisten, ambachts- en industrieberoepen. Deze beroepen 

worden dan wel het vaakst beoefend door mensen die stedelijk wonen maar landelijk 

werken. 



105Arbeidsdeelname

Tabel 4.6 
De tien meest voorkomende beroepsgroepen op het platteland, werkende beroepsbevolking van 15-64 jaar, 
1992 en 2003

1992 2003 1992 2003
woont stedelijk, werkt 
landelijk

woont stedelijk, werkt 
landelijk

woont landelijk, werkt 
landelijk

woont landelijk, werkt 
landelijk

1 administratieve
functies

administratieve 
functies

zelfstandige land- 
en tuinbouwers

administratieve 
functies

2 boekhouders, kassiers leerkrachten boekhouders, kassiers boekhouders, kassiers
3 leerkrachten boekhouders, kassiers agrarisch arbeiders zelfstandige land- 

en tuinbouwers
4 genees- en tandheel-

kundigen
hoger leidinggevenden administratieve func-

ties
genees- en tandheel-
kundigen

5 winkelbedienden, 
verkopers

genees- en tandheel-
kundigen

hoger leidinggevenden hoger leidinggevenden

6 hoger leidinggevenden laders, lossers, inpak-
kers, grondwerk- en 
kraanmachinisten

leerkrachten leerkrachten

7 machinebankwerkers ingenieurs, tekenaars winkelbedienden, 
verkopers

winkelbedienden, 
verkopers

8 ingenieurs, tekenaars winkelbedienden, 
verkopers

chauffeurs, matrozen laders, lossers, inpak-
kers, grondwerk- en 
kraanmachinisten

9 laders, lossers, inpak-
kers, grondwerk- en 
kraanmachinisten

vakspecialisten genees- en tandheel-
kundigen

chauffeurs, matrozen

10 ambachts- en indu-
strieberoepen

chauffeurs, matrozen machinebankwerkers agrarisch arbeiders

Bron: CBS (EBB’92 en ’03) SCP-bewerking 

Verschillen in beroepsniveau tussen stad en platteland

Algemene ontwikkelingen laten een stijgend beroepsniveau8 van banen zien 

(Dagevos 2004). Skill biased technological change – een toenemende vraag naar werk van 

hoog niveau als gevolg van technologische ontwikkelingen (De Grip 2001) – en toe-

nemende verantwoordelijkheden tijdens het werk (Zuboff 1988; Trommel 1999; Van 

Hoof en Glebbeek 2001) worden verondersteld deze verandering te dragen. De vraag 

is of de stijging in dezelfde mate geldt voor het platteland als voor de stad. 

Vooral beroepen van lager niveau – er is weinig opleiding, inwerktijd en vakspecia-

listische kennis nodig, zoals bijvoorbeeld het geval is bij (agrarisch) arbeiders – worden 

meer dan gemiddeld vervuld door mensen die in het landelijk gebied wonen en werken, 

en door mensen die stedelijk wonen en landelijk werken (tabel 4.7). Elementaire beroe-

pen komen bovengemiddeld vaak voor onder stedelijk wonende, maar landelijk wer-

kende mensen. Voor deze beroepen is geen opleiding en ook geen vakspecialistische 

werkervaring vereist. Men denke aan hulparbeiders, al dan niet in de agrarische sector, 

maar ook aan laders, lossers, koeriers, sjouwers en kantoorhulpen. Over de hele linie 

is het aandeel lager geclassificeerd werk gedaald (algemeen van 27% naar 21% tussen 

1992 en 2003), zowel in de stad als op het platteland. Het aandeel elementair werk lijkt 
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juist licht gestegen, vooral onder de landelijk werkende stedelingen (van 7% in 1992 

naar 10% in 2003). Middelbare beroepen komen in min of meer dezelfde mate voor in 

alle onderscheiden groepen. Hogere en wetenschappelijke beroepen komen beduidend 

minder vaak voor op het platteland. In 2003 werkte 18% van de landelijk werkenden en 

wonenden in een hoger en 4% in een wetenschappelijk beroep. Voor personen die in de 

stad wonen en werken, ligt dat op respectievelijk 25% en 11%.

De opsplitsing naar sociale groepen laat zien dat vrouwen een gemiddeld lager 

beroepsniveau hebben dan mannen, jongeren lager dan ouderen en hoogopgeleiden 

hoger dan laagopgeleiden (zie bijlage B4.5). Tot slot blijkt dat tussen 1992 en 2003 het 

algemene beroepsniveau steeg, maar voor de landelijk werkenden minder snel dan 

voor diegenen die zowel in de stad werken als wonen. Vooral de stad lijkt te hebben 

geprofiteerd van de opwaardering van het beroepsniveau. De bestaande kloof tussen 

het niveau van de banen in de stad en op het platteland lijkt zich te hebben verdiept. 

Tabel 4.7 
Beroepsniveau van de werkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar, naar stedelijkheid van woonplaats 
(postcode) en werkplaats (gemeente), 1992 en 2003 (in procenten)

jaar
woont en werkt 
stedelijk

woont landelijk, 
werkt stedelijk

woont stedelijk, 
werkt landelijk

woont landelijk, 
werkt landelijk totaal

elementair 1992 6 5 7 7 6
2003 7 5 10 7 7

lager 1992 25 24 30 32 27
2003 20 19 23 27 21

middelbaar 1992 39 41 38 44 40
2003 37 43 40 44 40

hoger 1992 21 21 19 14 19
2003 25 24 22 18 23

wetenschappelijk 1992 10 9 7 3 8
2003 11 10 6 4 9

Bron: CBS (EBB’92 en ’03) SCP-bewerking

Verschillen in type contract en uren werk

Mensen die op het platteland wonen en daar in loondienst werken, hebben iets minder 

vaak een vaste aanstelling dan de overige groepen (tabel 4.8). Nadere analyse (bijlage 

B4.6) laat overigens zien dat na controle voor diverse achtergrondkenmerken, er geen 

verschillen zijn tussen stad en platteland in de kans op een tijdelijk contract en dat er 

ook geen ontwikkelingen in de tijd zijn geweest. In het Noorden komen wel relatief 

vaak tijdelijke contracten voor. Vrouwen werken vaker zonder vaste aanstelling dan 

mannen, jongeren vaker dan ouderen en laagopgeleiden vaker dan hoogopgeleiden.
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Zelfstandig ondernemerschap komt vaker dan in alle andere groepen voor onder 

mensen die op het platteland wonen en werken (tabel 4.8). In bijlage B4.7 staat een 

berekening waaruit dit verschil, ook na controle voor een aantal andere kenmerken, 

duidelijk naar voren komt. De kans op zelfstandig ondernemerschap is voorts hoger 

voor mannen dan voor vrouwen. Al eerder werd aangetoond dat mannen vaker 

bedrijfshoofd zijn van agrarische ondernemingen (zie hoofdstuk 2 Demografie en 

ruimtegebruik). Ook ouderen en hoogopgeleiden hebben naar verhouding vaak een 

eigen bedrijf. De trendresultaten (model 4) laten tot slot zien dat, hoewel de kans 

op zelfstandig ondernemerschap het grootst is voor landelijk wonende en werkende 

personen, in de loop van de tijd het verschil met de stedelijke gebieden licht is afge-

nomen. Dit komt doordat in de stedelijke gebieden steeds meer personen zelfstandig 

zijn gaan ondernemen (zie ook tabel 4.8). De algemene trend naar meer onderne-

merschap is met andere databronnen al eerder aangetoond (Blumberg en De Graaf 

2004a; 2004b). Nu blijkt dat deze hoofdzakelijk tot stand kwam door een groeiend 

aantal in de stad werkzame zelfstandigen. 

Tabel 4.8
Type contract van de werkzame beroepsbevolking (15-64 jaar), naar stedelijkheid van woonplaats 
(postcode) en werkplaats (gemeente), 1992 en 2003a (in procenten)

jaar
woont en werkt 
stedelijk

woont landelijk, 
werkt stedelijk

woont stedelijk, 
werkt landelijk

woont landelijk, 
werkt landelijk totaal

in loondienst 1992 93 95 95 80 91
vastb 95 96 95 91 95
tijdelijkc 4 3 5 5 4
meewerkend 1 1 0 4 1

in loondienst 2003 92 93 94 80 90
vastb 94 96 94 92 94
tijdelijkc 6 4 6 6 5
meewerkend 0 0 0 2 1

zelfstandig 1992 7 5 5 20 9
2003 8 7 6 21 10

a Binnen de jaren tellen de categorieën niet altijd op tot 100%, omdat er ook nog een kleine ‘niet in te delen’ categorie is, 
die nooit groter is dan 1%.

b Contracten voor onbepaalde tijd en jaarcontracten met uitzicht op vast dienstverband.
c Tijdelijke contracten zonder uitzicht op vast dienstverband, oproepkrachten, uitzendkrachten, en contracten zonder 

een vast aantal uren. 

Bron: CBS (EBB’92 en ’03) SCP-bewerking
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Tabel 4.9 
Topvijf van de meestvoorkomende zelfstandige beroepsgroepen op het platteland en in de stad, alle 
zelfstandigen en meewerkende gezinsleden, gemiddeld over 1992, 1995, 1997, 1999 en 2003 en hun 
aandeel van de zelfstandig werkenden (in procenten), naar stedelijkheid van woon- en werkplaats  

woont en 
werkt stedelijk %

woont landelijk, 
werkt stedelijk %

woont stedelijk, 
werkt landelijk %

woont landelijk, 
werkt landelijk %

1 hoger leiding-
gevenden

16 hoger leiding-
gevenden

21 hoger leiding-
gevenden

21 zelfstandige 
land- en tuin-
bouwers

36

2 zelfstandige 
detailhande-
laren

10 zelfstandige 
land- en tuin-
bouwers

15 zelfstandige 
detailhandelaren

12 hoger leiding-
gevenden

13

3 genees- en 
tandheelkun-
digen

9 zelfstandige 
detailhande-
laren

11 zelfstandige land- 
en tuinbouwers

10 zelfstandige 
detailhandelaren

9

4 beeldhouwers, 
kunstschilders, 
fotografen

7 genees- en 
tandheel-
kundigen

8 genees- en tand-
heelkundigen

8 genees- en tand-
heelkundigen

4

5 vak-
specialisten

5 accountants 3 zelfstandige hou-
ders van hotel, 
restaurant, café

3 metselaars, tim-
merlieden

3

Bron: CBS (EBB’92, ’95, ’97, ’99 en ’03) SCP-bewerking

Welk type zelfstandig ondernemersschap komt relatief vaak voor in de stad, en welk 

op het platteland? Om deze vraag te beantwoorden maken we weer gebruik van de 

eerder beschreven beroepsgroepen. In drie van de vier combinaties landelijk/ste-

delijk wonen/werken komen de zelfstandige land- en tuinbouwers voor (tabel 4.9). 

Onder de zelfstandigen die landelijk werken en wonen, behalen zij veruit het groot-

ste aandeel, maar klaarblijkelijk wonen ook veel personen uit deze op het platteland 

werkende groep in stedelijk gebied. Daarnaast zijn er ook de landelijk wonende land- 

en tuinbouwers die in de stad werken. Dat zijn wellicht eigenaars van hoveniers-

bedrijven, tuincentra, veilingen en kassen. Opvallende groepen onder de landelijk 

werkende zelfstandigen zijn voorts de metselaars en timmerlieden, en de zelfstan-

dige houders van hotels, restaurants en cafés. De laatstgenoemden wonen overigens 

wel vaak in de stad. De hoger leidinggevenden komen overal voor, maar het meest in 

de stad. Overige typisch stedelijke zelfstandigen zijn de beeldhouwers, kunstschil-

ders en fotografen, de vakspecialisten en de accountants.

Een laatste objectieve indicator van iemands arbeidspositie is het aantal uren dat hij 

of zij werkzaam is. Tussen 1992 en 2003 groeide het aandeel kleine deeltijdbanen. 

Het lijkt erop dat deze ontwikkeling het snelst verliep onder de mensen die op het 

platteland werken en wonen (tabel 4.10). Ook het aandeel grote deeltijdbanen nam in 

de loop van de tijd toe. Vooral de bewoners van de stad die daar ook werken, bezet-

ten relatief vaak een dergelijke positie; in 2003 ligt het percentage in de in landelijk 

gebied werkende groep beneden het algemene gemiddelde. Het aantal voltijdbanen 

verminderde onder alle combinaties. Opmerkelijk is de bevinding dat vooral onder 
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de stedelijk wonende en landelijk werkende mensen het aandeel voltijders hoog is. 

De overige drie groepen verschillen onderling nauwelijks.  

Ook na controle voor diverse achtergrondkenmerken (bijlagen B4.8 en B4.9) blijkt 

dat mensen die landelijk werken en wonen, relatief vaak in kleine deeltijdbanen 

werken, en juist minder vaak in grote deeltijdbanen. Vrouwen en ouderen hebben een 

naar verhouding grote kans deeltijds te werken, maar vooral laagopgeleiden werken 

in kleine deeltijdbanen. Tot slot blijkt uit de trendanalyse (model 4) dat de kans op 

het vervullen van een kleine deeltijdbaan inderdaad vooral op het platteland is toe-

genomen, terwijl dat in de stad veel minder het geval is. Mogelijk komt dit doordat 

de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen op het platteland sterker 

wordt onderschreven dan in de stad. Uit het onderzoek Kinderopvang dat in 2004 in 

opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau is uitgevoerd, blijkt bijvoorbeeld 

dat plattelandse vrouwen het significant vaker oneens zijn met de stellingen dat 

betaalde arbeid noodzakelijk is om het leven volledig te maken en dat mannen en 

vrouwen betaald werk gelijk moeten verdelen. 

Tabel 4.10 
Aandeel van de werkzame beroepsbevolking (15-64 jaar) in een deeltijdse of voltijdse baan, naar stedelijk-
heid van woonplaats (postcode) en werkplaats (gemeente), 1992 en 2003 (in procenten)

jaar
woont en werkt 
stedelijk

woont landelijk, 
werkt stedelijk

woont stedelijk, 
werkt landelijk

woont landelijk, 
werkt landelijk totaal

deeltijd 12 tot 
24 uur per week 1992 14 12 11 14 14

2003 20 20 19 23 21

deeltijd 25 tot 
34 uur per week 1992 11 10 10 10 10

2003 17 15 14 15 16

voltijd 1992 76 78 80 77 77
2003 63 64 68 62 63

Bron: CBS (EBB’92 en ’03) SCP-bewerking

Samenvattend is een aantal ontwikkelingen zichtbaar die van invloed kunnen zijn 

op de vitaliteit van de arbeidsmarkt van het platteland. Ten eerste stijgt het aandeel 

hoogopgeleiden er relatief langzaam, maar het aandeel middelbaar opgeleiden 

juist relatief snel. Ten tweede is het belang van de landbouw afgenomen. Voorheen 

veelvoorkomende beroepsgroepen als zelfstandig land- en tuinbouwer en agrarisch 

arbeider bezetten tegenwoordig een minder prominente plaatst op de ranglijst van 

beroepsgroepen. Binnen de werkgelegenheidsstructuur van het platteland groeien 

sectoren als de zakelijke dienstverlening, de bouwnijverheid, de horeca en het onder-

wijs. Nog steeds zijn de industrie en handel het grootst. Ten derde komen beroepen 

met een laag beroepsniveau vaker voor op het platteland dan in de stad, en stijgt het 

gemiddelde beroepsniveau langzamer op het platteland dan in de stad. De kloof 
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wordt daarmee dieper. Zelfstandig ondernemerschap neemt, ten vierde, zowel op het 

platteland als in de stad iets toe, maar iets sneller in de stad dan op het platteland. En 

tot slot zijn de bewoners van het platteland die daar ook werken, steeds vaker aangewe-

zen op kleine deeltijdbanen. Nergens groeide deze categorie banen zo snel als daar.

4.4  De kwaliteit van het werk

In deze paragraaf beantwoorden we de vraag in hoeverre bewoners van het platte-

land en van de stad verschillen ervaren in de kwaliteit van hun arbeid. We gaan in op 

aspecten van de fysieke arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, leer- en vaardig-

heidsmogelijkheden, tijdsdruk, regelcapaciteit –oftewel autonomie –, arbeidsver-

houdingen en arbeidsvoorwaarden.9 De gegevens zijn afkomstig van het Permanent 

onderzoek leefsituatie (pols) van het cbs. Deze databron bevat geen informatie over 

de stedelijkheid van iemands werkplaats. Daarom staat nu de algemene indeling van 

stedelijkheid in vijf klassen weer centraal. Ontwikkelingen zijn bezien vanaf 1997.10

De gepresenteerde verhoudingsgetallen11 wijzen uit of de gevonden verschillen naar 

stedelijkheid significant zijn. Alleen significante verschillen bespreken we, de volle-

dige tabellen staan in bijlagen B4.10-B4.13.

Fysieke werkomstandigheden

Plattelandsbewoners zetten beduidend vaker kracht in hun werk dan stedelingen 

(tabel 4.11). De bewoners van het niet-stedelijke gebied scoren het allerhoogst. In 

2003 moest 27% van hen regelmatig kracht zetten, tegenover 17% voor de in de zeer 

sterk verstedelijkte gebieden gevestigde burgers. Het aandeel plattelanders dat regel-

matig kracht zet, lijkt tussen 1997 en 2003 licht te zijn gedaald: voor de bewoners van 

weinig stedelijke gebieden van 26% naar 24% en van de niet-stedelijke van 29% naar 

de al genoemde 27%. 

Lichamelijk zwaar werk komt meer voor op het platteland dan in de stad. Dit komt 

hoofdzakelijk doordat lichamelijk zwaar werk in de stad steeds minder voorkomt, 

terwijl deze daling op het platteland niet zichtbaar is. Het uitvoeren van lichamelijk 

zwaar werk wordt dus steeds meer een karakteristiek van de arbeidsmarkt van het 

platteland. Concreet verricht in 2003 22% en 25% van de bewoners van respectieve-

lijk weinig en niet-stedelijke gebieden lichamelijk zwaar werk. 

Bewoners van het platteland hebben ook vaker te maken met vuil werk (onder 

andere het inademen van vuile stoffen) dan stedelingen. In 2003 bedraagt het ver-

schil tussen de uiterste categorieën 9 procentpunten. Ook in het weinig stedelijke 

gebied is het percentage vuil werk – ruim 20% – relatief hoog. 
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Tabel 4.11
Baankenmerken van de werkende beroepsbevolking naar stedelijkheidsgraad, 1997 en 2003 
(in procenten en odds ratio’s, p < 0,05)

fysieke arbeids-
omstandigheden jaar

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk 

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk totaal

odds 
ratioa

werk waarbij veel kracht 
moet worden gezet 1997 21,2 23,7 22,9 26,2 28,6 24,6 1,28

2003 16,9 23,5 20,5 23,6 26,8 22,3 1,31

lichamelijk zwaar werk 1997 20,6 19,8 19,0 20,4 24,7 20,9 1,18
2003 14,3 20,1 17,9 21,8 24,5 19,8 1,40

vuil werk, inademing 
van vuile stoffen 1997 16,1 17,1 17,4 21,8 24,1 19,4 1,47

2003 15,2 16,8 16,8 20,2 24,6 18,7 1,47

a De odds ratio is berekend door enerzijds de zeer sterk, sterk en matig stedelijke gebieden, en anderzijds de weinig en 
niet-stedelijke gebieden samen te nemen, om vervolgens de samenhang van deze variabele met de baankenmerken te
berekenen in de vorm van een verhoudingsgetal.

Bron: CBS (POLS ’97 en ‘03) SCP-bewerking

Tijdsdruk en regelcapaciteit

De bevindingen voor de indicatoren van tijdsdruk laten duidelijke verschillen tussen 

het platteland en de stad zien. In beide jaren ondervinden plattelandsbewoners minder 

tijdgerelateerde werkstress dan stadsbewoners.  De bewoners van weinig en niet-stede-

lijke gebieden geven in 2003 in 38% van de gevallen aan in een hoog tempo te moeten 

werken. Voor de bewoners van zeer sterk verstedelijkte gebieden ligt het op 44%. Ook 

in de items ‘onder hoge tijdsdruk moeten werken’ en ‘werk wordt te veel vanwege 

tempo en werkdruk’ komt dit verschil tussen platteland en stad naar voren.12
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Tabel 4.12 
Baankenmerken van de werkende beroepsbevolking naar stedelijkheidsgraad, 1997 en 2003 
(in procenten en odds ratio’s)

tijdsdruk en regel-
capaciteit jaar

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk 

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk totaal

odds 
ratioa

in hoog tempo moeten werken 1997 43,1 45,9 43,6 42,4 40,3 43,1 0,89
2003 44,0 42,1 41,8 38,0 38,4 40,9 0,83*

onder hoge tijdsdruk moeten 
werken 1997 35,7 36,3 36,2 34,7 30,8 34,7 0,87*

2003 35,5 32,4 34,2 31,1 30,6 32,7 0,87*

werk wordt te veel vanwege 
tempo en werkdruk 1997 8,2 7,0 4,2 6,3 4,3 6,0 0,83

2002 7,8 9,6 6,2 6,4 4,4 7,0 0,67*

a De odds ratio is berekend door enerzijds de zeer sterk, sterk en matig stedelijke gebieden, en anderzijds de weinig en
niet-stedelijke gebieden samen te nemen, om vervolgens de samenhang van deze variabele met de baankenmerken 
te berekenen in de vorm van een verhoudingsgetal.

* =  p < 0,05

Bron: CBS (POLS ’97 en ‘03) SCP-bewerking

Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden

De verhouding op de werkvloer (tussen werknemers en tussen leidinggevende en 

werknemer) en de onderlinge sfeer op het werk worden niet verschillend ervaren op 

het platteland en in de stad.13 Wel geven plattelanders minder vaak aan dat de belo-

ning gering is dan stedelingen. In 2003 geeft 27% van de bewoners van de niet-ste-

delijke en 28% van de weinig stedelijke gebieden aan het inkomen gering te vinden. 

Voor de stedelijke groepen gaat het om minstens 31%. 

Tabel 4.13 
Baankenmerken van de werkende beroepsbevolking naar stedelijkheidsgraad, 1997 en 2003 
(in procenten en odds ratio’s, p < 0,05)

arbeidsverhoudingen 
en -voorwaarden jaar

zeer sterk 
stedelijk

sterk
stedelijk 

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk totaal

odds 
ratioa

beloning is gering 1997 39,8 33,7 31,5 28,9 29,6 32,5 0,78*

2003 35,7 30,6 32,0 28,2 26,7 30,6 0,79*
a De odds ratio is berekend door enerzijds de zeer sterk, sterk en matig stedelijke gebieden, en anderzijds de weinig en 

niet-stedelijke gebieden samen te nemen, om vervolgens de samenhang van deze variabele met de baankenmerken te 
berekenen in de vorm van een verhoudingsgetal.

* =  p < 0,05

Bron: CBS (POLS’97 en ‘03) SCP-bewerking
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Al met al hebben plattelandsbewoners relatief vaak te maken met fysiek zware en/of 

ongezonde werkomstandigheden. Veel kracht, lichamelijke inspanning en vuil werk 

zijn de kenmerken die plattelanders hun werk toedichten. Ze ervaren echter minder 

werkdruk dan de bewoners van de stad. Ook geven ze minder vaak aan dat ze onte-

vreden zijn over hun inkomen en ervaren ze onderling vaker een prettige sfeer.

4.5 Zorgen over marktaandeel en kenniseconomie?

Dit hoofdstuk stond in het teken van een brede beschrijving van de arbeidsmarkt van 

het platteland, en ontwikkelingen die zich voordeden tussen 1992 en 2003. Op een 

aantal vlakken wijkt de arbeidsmarkt van het platteland af van die van de stad, en ont-

wikkelingen verlopen niet altijd in hetzelfde tempo of in dezelfde richting. Daarmee is 

het onderscheid naar stedelijkheidsklasse relevant gebleken. Sommige aspecten van de 

arbeidsmarkt bleven ook onderbelicht. Een verdiepende blik op de agrarische beroeps-

bevolking was met het gebruikte datamateriaal niet mogelijk. De groep mensen die 

seizoensgebonden werk verricht, is niet goed vertegenwoordigd in het datamateriaal. 

Ook de rol van illegale arbeid is moeilijk te onderzoeken en de invloed van het toene-

mende aantal leden van etnische minderheden kon niet ten volle worden beschreven. 

Om een completer beeld te krijgen van de arbeidsmarkt van het platteland, is verdie-

pend onderzoek nodig dat zich specifiek richt op deze aspecten. 

Dit gezegd hebbende, rest de opgave om alle uitkomsten van het onderzoek af 

te wegen en in enkele algemene lijnen tot een zo eenduidig mogelijke uitspraak te 

komen over de – in de toekomst te verwachten – vitaliteit van de arbeidsmarkt van 

het platteland. 

Een positieve stand van zaken, maar enkele mogelijk  bedreigende ontwikkelingen

De arbeidsparticipatie van de bewoners van het platteland is hoog, weinig zijn er 

werkloos. De participatie van vrouwen is zodanig gestegen dat zij niet veel meer 

onderdoet voor de participatie van vrouwen in de stad; voor laagopgeleiden lijkt het 

arbeidsklimaat op het platteland gunstig; zelfstandig ondernemersschap komt er 

nog steeds veelvuldig voor; en ondanks dat het werk gemiddeld zwaar is, ervaart 

men minder werkdruk, lijkt de sfeer gemoedelijk en liggen de arbeidsongeschikt-

heidscijfers er iets lager. 

Het is evenwel niet duidelijk of de gunstige participatie- en werkloosheidscijfers 

enkel het gevolg zijn van een goed werkende arbeidsmarkt van het platteland. Als 

vooral jonge alleenstaanden en (voornamelijk hoogopgeleide) jonge gezinnen eerst 

naar de stad trekken om daar een goede start te maken, om in een latere levensfase 

weer op het platteland te komen wonen, terwijl de minder geslaagde personen juist 

vaak in de stad blijven, dan zijn de lage werkloosheids- en hoge participatiecijfers 

deels het gevolg van selectieprocessen. Onderzoek naar verhuisgeschiedenissen 

gecombineerd met arbeidsmarktcarrières kan hierop meer licht werpen. Daar-

naast is de arbeidssituatie van werkenden hoofdzakelijk vastgesteld op basis van de 

stedelijkheid van gemeenten. Aan deze wijze van vaststellen kleven de nodige, reeds 
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besproken nadelen. Gegevens op postcodeniveau zijn nodig om tot een zekerder 

inzicht te komen.

Tegenover de positieve stand van zaken staan twee minder gunstige ontwikkelingen,

waarvan nog moet blijken of, en hoe bedreigend ze zijn voor de vitaliteit van het plat-

teland. Deze zijn de zich verplaatsende werkgelegenheid van het platteland naar de 

stad, en het dreigende verlies van de concurrentieslag om de kenniseconomie.

Werkgelegenheid én startende werkenden verplaatsen zich naar de stad

De werkgelegenheid groeide de afgelopen jaren minder snel in landelijk dan in ste-

delijk gebied. De arbeidsmarkt van het platteland verloor 10% aan marktaandeel op 

het totaal van alle werkende personen in Nederland. Het is lastig deze bevinding te 

wegen, zij hoeft niet per definitie ongunstig te zijn. Per saldo nam het aantal platte-

landsbewoners af: vooral jongeren, alleenstaanden en jonge gezinnen trokken naar 

de stad de werkgelegenheid achterna. Na een succesvolle start in de stad trokken de 

mensen van middelbare leeftijd weer naar het platteland om er te wonen. Het aanbod 

past zich dus aan aan de vraag, de arbeidsfunctie van het platteland lijkt daarmee 

langzaam aan belang te verliezen, terwijl de woonfunctie van het platteland voor 

geslaagden aan aantrekkingskracht wint. 

Aan de andere kant kan het verlies van werkgelegenheid voor de bewoners van 

sommige plattelandsregio’s wel ongunstig uitpakken, namelijk voor diegenen die 

ver verwijderd zijn van stedelijke centra. Voor hen biedt de lokale arbeidsmarkt 

weinig werkgelegenheid meer. Ook bestaat het gevaar van een zichzelf versterkend 

proces: wanneer op het platteland de vraag naar arbeid steeds minder wordt, dan 

wordt het voor werkgevers mogelijk ook steeds minder aantrekkelijk zich daar te 

vestigen. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, kon niet worden onderzocht. Enkele 

bevindingen van dit hoofdstuk wijzen er wel op dat sommige plattelandsgebieden in 

een lastiger vaarwater zitten dan andere: in het Noorden van Nederland is de kans op 

werkloosheid het hoogst, heeft men vaker dan elders tijdelijk werk, werkt men het 

minst vaak als zelfstandige en werkt men veelvuldig in deeltijdbanen. En juist in het 

Noorden zijn nog tal van traditionele plattelandsgebieden, waarvan de kern relatief 

ver verwijderd ligt van stedelijke centra. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren 

dat onder de bevolking van specifieke plattelandsgebieden in Friesland, Groningen 

en Drenthe de kans op armoede als gevolg van uitkeringsafhankelijkheid erg hoog 

is (Knol en Ament 2003). Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of de weg-

trekkende werkgelegenheid voor traditionele plattelandsregio’s ernstigere gevolgen 

heeft dan voor plattelandsgebieden met hoofdzakelijk een woonfunctie. 

De kenniseconomie manifesteert zich onevenredig weinig op het platteland

Het percentage hoogopgeleiden stijgt minder snel onder de op het platteland werkende 

bevolking dan onder de werkenden in de stad. Ook zijn er op het platteland meer banen 

van lager, en minder banen van hoger/wetenschappelijk niveau. Bovendien stijgt het 

gemiddelde beroepsniveau er minder snel dan in de stad. De kenniseconomie manifes-

teert zich dus onevenredig weinig op het platteland. Is dit erg? Wanneer deze processen 
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leiden tot ongewenste gevolgen voor de werkende beroepsbevolking op het platteland, 

zoals een afnemende lichamelijke en psychische gesteldheid, dan zou dat zorgelijk zijn. 

Maar vooralsnog wijzen de resultaten niet in die richting. Dit hoofdstuk laat zien dat op 

het platteland relatief weinig arbeidsongeschiktheid voorkomt, men er minder werk-

druk ervaart, de participatiecijfers er hoger zijn en de werkloosheidscijfers lager. 

In hoofdstuk 3 van dit rapport over welvaart en economie werd ook al geconsta-

teerd dat de afnemende werkgelegenheid op het platteland nog geen problematische 

vormen aanneemt. De toenemende werkgelegenheid in de stad heeft namelijk een 

positieve uitstraling op de leefsituatie op het platteland. Maar de kloof in de kennis-

economie heeft zich wel verder verdiept en, zoals al in de vorige alinea werd aange-

kaart, sommige plattelandsgebieden zullen kwetsbaarder zijn voor veranderingen 

in de werkgelegenheid dan anderen. Het is dus de vraag of dit gunstige beeld van het 

platteland in de toekomst zal standhouden.

Samenvattend toont de arbeidssituatie op het platteland een gunstig beeld, maar de 

krimpende werkgelegenheid en ongunstige ontwikkelingen in de verspreiding van 

de kenniseconomie geven wel aanleiding tot zorgen. Er komen steeds meer hoog-

opgeleiden, maar het aandeel hooggekwalificeerde banen stijgt niet navenant. Deze 

discrepantie tussen vraag en aanbod zal er in de toekomst voor zorgen dat nog meer 

plattelandsbewoners zijn aangewezen op de stedelijke arbeidsmarkt. Een verdere 

leegloop en een restant van hoofdzakelijk laaggeschoold werk komen vermoedelijk 

niet ten goede aan de vitaliteit van het platteland. Op de beleidsagenda kan dan ook 

het stimuleren van economische bedrijvigheid op hoog niveau worden gezet, zodat 

hoogopgeleiden zich meer kunnen binden aan de arbeidsmarkt van het platteland.



116 Arbeidsdeelname

Noten

1 Besloten is alleen het cijfer voor 2003 te rapporteren. De reden hiervoor is dat de defini-

tie van etniciteit na 1992 is veranderd, waardoor de jaren 1992 en 2003 niet vergelijkbaar 

zijn. Ook is de groep (werkzame) allochtonen in het begin van de jaren negentig nog 

betrekkelijk klein, waardoor opsplitsing naar diverse andere kenmerken al snel tot 

moeilijk interpreteerbare bevindingen leidt. In het vervolg zien we af van een verdere 

bespreking van etniciteit.

2 (5/4-1) * 100 = 25; (12/8-1) * 100 = 50.

3 Hierdoor ontstaat de volgende verdeling: (1) woont en werkt stedelijk, (2) woont lande-

lijk, werkt stedelijk, (3) woont stedelijk, werkt landelijk en (4) woont en werkt landelijk. 

Het voordeel van deze combinatie van woon- en werkplaats is dat ze rekening houdt 

met de mogelijkheid dat mensen ergens anders kunnen werken dan waar ze wonen. De 

vraag kan dan worden beantwoord of personen die op het platteland wonen en werken, 

verschillen van mensen die in de stad wonen, maar ook op het platteland werken. Een 

nadeel is wel dat de werkplaats alleen op gemeenteniveau bekend is. Hierdoor ontstaat 

wat ruis; immers, de gemeentecode hoeft niet de feitelijke stedelijkheidsgraad te 

genereren die aan het fijnmazigere postcodegebied gekoppeld kan worden. Voor deze 

ruis kan helaas niet worden gecontroleerd. De gepresenteerde ontwikkelingen in de tijd 

kunnen dan ook iets zijn vertekend door de gevolgen van de gemeentelijke herindelin-

gen. De resultaten zijn daarmee voorlopig, toekomstig onderzoek met werkplaats op 

postcodeniveau is nodig om tot hardere conclusies te komen. Een ander nadeel van de 

opsplitsing naar stedelijkheid van woonplaats is dat het moeilijker wordt om uitspraken 

te doen over de gehele populatie die op het platteland werkt (deze is opgesplitst in twee 

groepen). In sommige gevallen, bijvoorbeeld de veranderingen binnen de sectoren 

waarin men werkt, kan dit wenselijk zijn. De uitkomsten voor diegenen die in de stad of 

op het platteland wonen en landelijk werken, moeten dan tezamen worden bekeken en 

gewogen. Het samenvoegen van beide categorieën zou echter ook verlies aan informatie 

opleveren. De groepen die op het platteland werken maar verschillen in de stedelijk-

heidsgraad van de woonplaats, kunnen immers van elkaar afwijken. Daarom is ervoor 

gekozen het onderscheid naar de mate van stedelijkheid van de woonplaats te behou-

den, en daar waar relevant de arbeidsmarkt van het platteland te bespreken aan de hand 

van beide groepen. 

4 Gegevens voor 1992 zijn afwezig. Daarom vindt de vergelijking plaats tussen 1995 en 

2003.

5 Niet alle mogelijke sectoren zijn in deze tabel gepresenteerd. De complete tabel staat in 

bijlage B4.3. 

6 Rekening dient te worden gehouden met het feit dat sommige beroepsgroepen heel 

algemeen zijn geformuleerd, terwijl andere juist weer heel specifiek zijn. Sommige 

hebben door hun definitie dan ook bij voorbaat al een grotere kans voor te komen. Ook 

kunnen namen van beroepsgroepen wat verwarring oproepen. Zo vallen verpleegkun-

digen onder genees- en tandheelkundigen, wat tegelijkertijd verklaart waarom deze 

beroepsgroep zo vaak in de toptien voorkomt.

7 Het is verleidelijk om een relatie te leggen tussen deze beroepsgroepen en de eerder ver-

melde sectoren. Deze relatie is echter verre van één op één. Zo komen administratieve 

beroepen bijvoorbeeld in alle sectoren voor. 
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8 De vaststelling van het beroepsniveau vindt plaats op basis van vier kenmerken, te weten 

het niveau van de meest geëigende opleiding, de normale inwerktijd, de minimale aanvul-

lende vakspecialistische werkervaring en tot slot de minimale totale vakspecialistische 

werkervaring (zie cbs 1993: 7 en verder voor een uitgebreide beschrijving). 

9 Bij de meeste items is gedocumenteerd of een bepaald kenmerk regelmatig/meestal, 

soms of nooit voorkomt. De categorieën zijn teruggebracht tot twee stuks: regelmatig 

en nooit of soms. Dit geldt voor zowel evident ongunstige baankenmerken (bv. stank 

in de werkomgeving), als om neutraal of positief geformuleerde variabelen (bv. zelf 

beslissen, goede sfeer). In het laatste geval presenteren we het aandeel dat vindt dat dit 

nooit of soms het geval is, in het eerste geval het aandeel dat aangeeft dit regelmatig te 

ervaren. Tot slot is naar een aantal kenmerken ook gevraagd in de vorm van een stelling 

(bv. bij beloning en ontplooiingsmogelijkheden). In deze gevallen presenteren we het 

aandeel dat hier neutraal, negatief en zeer negatief op antwoordde. 

10 In het dlo, de voorganger van het pols-onderzoek, zijn ook indicatoren voorhanden 

voor de kwaliteit van werk. Deze bestanden bevatten echter geen variabele voor stede-

lijkheidsgraad op het niveau van postcodegebieden. 

11 De odds ratio is berekend door enerzijds de zeer sterk, sterk en matig stedelijke gebie-

den, en anderzijds de weinig en niet-stedelijke gebieden samen te nemen, om vervol-

gens de samenhang van deze variabele met de baankenmerken te berekenen in de vorm 

van een verhoudingsgetal. Dit getal geeft aan in hoeverre een plattelander een kleinere 

of grotere kans heeft om te worden blootgesteld aan een bepaald nadelig baankenmerk 

dan een stedeling. Vetgedrukt in de internetbijlagen: p < 0,05.

12 Ook de Enquête beroepsbevolking bevat een variabele die de mate van tijdsdruk in het 

werk meet. De resultaten die deze variabele genereert, met inbegrip van de op woon- en 

werkplaats gebaseerde stedelijkheidsmeting, sluiten volledig aan bij de bevindingen uit 

het pols.

13 Wanneer de zelfstandigen uit de analyses worden verwijderd, dan blijkt de onderlinge 

sfeer op het platteland overigens wel beter te zijn dan in de stad. Voor alle overige 

gepresenteerde aspecten van de kwaliteit van het werk maakt het voor de resultaten niet 

uit of de zelfstandigen wel of niet worden meegenomen in de analyse. 
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5  Onderwijs

Ria Vogels

– De plattelandsbevolking is lager opgeleid dan de stedelijke. Jonge generaties zijn
weliswaar hoger opgeleid dan de oudere, maar er is nog steeds een niveauverschil
tussen platteland en stad.

– Plattelandsbewoners nemen minder vaak deel aan volwassenenonderwijs dan 
stedelingen.

– Een op de zes basisscholen heeft minder dan 100 leerlingen; vier vijfde daarvan
bevindt zich op het platteland. De dorpsschool als basisvoorziening is, ook na de 
schaalvergrotingsoperatie, behouden gebleven in de dunbevolkte gebieden.

– Aan kleine scholen kleven wel nadelen: combinatieklassen en invalproblemen 
waardoor de leertijd en de kwaliteit van het onderwijs in het geding kunnen komen. 
Relatief veel kleine scholen op het platteland zijn zwakke scholen.

– Er zijn nauwelijks verschillen in leerprestaties tussen de basisschoolleerlingen in 
groep 8 op het platteland en in de stad. Leerlingen in de zeer sterk stedelijke 
gebieden doen het wel iets slechter dan de leerlingen elders.

– Het spreken van een streektaal thuis (wat wordt geassocieerd met het platteland) 
is geen belemmering voor de taalprestaties van basisschoolleerlingen. Het spreken
van een buitenlandse taal wel.

– Plattelandsleerlingen krijgen niet eenduidig lagere adviezen voor het voortgezet 
onderwijs dan leerlingen in de stad. Gezien het naar verhouding lage prestatieniveau
van de leerlingen in de zeer sterk stedelijke gebieden, krijgen zij wel relatief hoge 
adviezen.

– De vorming van scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs heeft geen 
grote gevolgen gehad voor de bereikbaarheid van de scholen, omdat de meeste
scholen als vestiging bleven bestaan.

– Leerlingen op het platteland gaan even vaak naar het havo/vwo als leerlingen in 
de stad.

– De belangstelling voor groen onderwijs (agrarisch vmbo) is in tien jaar tijd met 40%
gestegen. De deelname aan het leerwegondersteunend onderwijs daarbinnen is
bijna verdubbeld. Een breder lesaanbod en bredere werkgelegenheid dan alleen
in de traditionele agrarische sector, een witte vlucht uit de stedelijke vmbo’s, en een 
behoefte aan praktische vakken en individuele begeleiding droegen bij aan deze 
groei.

Op het platteland van Noordoost-Groningen verging het basisschoolleerlingen 

slecht, zo bleek in 1992 uit onderzoek (Van Oosterhout 1992). Het toenmalige onder-
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wijsvoorrangsbeleid zou worden gewijzigd waardoor scholen met veel achterstands-

leerlingen in de kleine dorpen nauwelijks nog middelen voor achterstandsbestrijding 

zouden ontvangen. Deze dreiging vormde de aanleiding voor het onderzoeken van de 

leerprestaties op die plattelandsscholen. De prestaties van de Noordoost-Groningse 

dorpskinderen waren onder de maat, vergeleken met die van kinderen in Nederland in 

het algemeen, met die van de kinderen in de grote steden in het bijzonder, maar ook in 

vergelijking met de prestaties van de kinderen uit de kleine tot middelgrote plaatsen 

in de directe omgeving. Als verklaring werd gewezen op het gemiddeld bijzonder lage 

opleidingsniveau van de ouders woonachtig in dat gebied. Uit ander onderzoek bleek 

dat ook in de plattelandsgebieden van Noordwest-Overijssel, Sneek/Wymbritseradiel 

en Veenstreek de basisschoolleerlingen slechtere resultaten bij rekenen en taal haalden 

dan elders. Hier werd eveneens gewezen op het uitzonderlijk lage opleidingsniveau van 

de ouders, vooral van de vaders (Van Langen en Vierke 1992).

Tien jaar later komen er uit de Noordelijke provincies en uit Zeeland nog steeds 

berichten dat de kinderen er slechter presteren dan elders in Nederland, en dat het 

nog steeds ontbreekt aan middelen om daar wat aan te doen (Mulder en Kloprogge 

2001; Van der Vegt en Van Velzen 2002; Van Ruijven 2003; Volkskrant 2005a).

Hoe is het momenteel gesteld met het onderwijsniveau en de onderwijsprestaties 

op het platteland, zowel van de jeugd als van volwassenen? Wijken deze af van die 

in de stedelijke gebieden en zijn er verschillen op voorzieningenniveau (aanwezig-

heid, bereikbaarheid)? Welke rol speelt het onderwijsbeleid in het instandhouden of 

opheffen van verschillen? In dit hoofdstuk gaan we op deze vragen in en zoomen we 

tevens in op het agrarisch onderwijs en op achterstanden in het basisonderwijs. Er 

worden kerncijfers over het onderwijs gepresenteerd naar de onderscheiden stede-

lijkheidsklassen. Zo mogelijk schetsen we daarbij de ontwikkelingen in de tijd.

5.1  Opleidingsniveau van de bevolking

Een eerste verschilpunt tussen platteland en stad is het opleidingsniveau van de 

bevolking (figuur 5.1).1 De plattelandsbevolking is gemiddeld lager opgeleid dan de 

stedelijke. Met het toenemen van de stedelijkheid stijgt bovendien het opleidings-

niveau van de bewoners: in de (zeer) sterk stedelijke gebieden wonen relatief weinig 

middelhoogopgeleiden (havo/vwo/mbo) en zijn hoogopgeleiden (hbo/wo) er overver-

tegenwoordigd. Het aandeel met alleen basisschool is er daarentegen vergelijkbaar 

met dat in het niet-stedelijke gebied. Op het platteland (weinig en niet-stedelijk) 

wonen naast de mensen met alleen basisniveau veel laag- (lbo/vbo en mulo/mavo) en 

middelhoogopgeleiden.
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Figuur 5.1
Voltooid opleidingsniveau van de bevolking van 25 jaar en ouder naar stedelijkheid en in Nederland als 
geheel, 2002 (in procenten)

Bron:  VROM (WBO’02) 
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In de afgelopen eeuw is het opleidingsniveau van de bevolking in Nederland met 

elke nieuwe generatie gestegen. De generatie die is geboren in de periode 1925-1934, 

was nog bijzonder laag opgeleid; een derde had hooguit lagere school gevolgd. Voor 

de jongste generatie met een afgeronde opleiding (geboren tussen 1965-1974) geldt 

dat nog ‘maar’ voor 8% (scp 2005). In de periode voor de Tweede Wereldoorlog was 

onderwijs sterk klassegebonden; latere generaties kregen steeds meer de kans om 

zich naar eigen intellectueel vermogen te ontwikkelen. De vraag is nu of de ontwik-

keling naar een hoger opleidingsniveau in gelijke mate is opgegaan voor de genera-

ties die in de stad en op het platteland wonen.

Figuur 5.2 laat nogmaals zien dat leeftijd veel zegt over het opleidingsniveau. In 

de oudste categorie is dat uitzonderlijk laag, en, zoals ook al uit figuur 5.1 bleek, 

geldt dit nog het meeste voor de plattelandsbewoners. Wat de figuur echter vooral 

uitwijst, is dat de mate waarin het opleidingsniveau per generatie is gestegen, 

verschilt voor stad en platteland. In de stad is het aandeel hoogopgeleide jongeren 

(25-34 jaar) drieëneenhalf keer zo groot is als van de oudste categorie, maar op het 

platteland nog niet tweeëneenhalf keer zo groot (landelijk is het ruim drie keer zo 

groot). Het aandeel laagopgeleiden (basis en laag) onder de jongste groepen is nu 

veel kleiner dan onder de oudere groepen, maar op het platteland in verhouding toch 

nog steeds erg groot. Op het platteland is vooral het aandeel met een middelhoog 

opleidingsniveau in elke jongere generatie versterkt. Het is er verviervoudigd, terwijl 

het in de stad (en landelijk) verdrievoudigde.
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De hooggeschoolden (hbo en wo) hebben hun opleiding gevolgd in de (grote) steden 

en zullen daar om die reden ook veelal hebben gewoond. De hoogopgeleide 25-34-

jarigen zijn er (nog) in groten getale aanwezig (zie bijlage B5.1 voor een uitsplitsing 

naar stedelijkheidsklassen). In de leeftijdsklassen 35-44 jaar en 45-54 jaar zijn de 

aandelen hoogopgeleiden in de stad minder groot. Op het platteland is er geen 

verschil met de jongste generatie. De dwarsdoorsnede van de bevolking die hier is 

gegeven, veronderstelt dat die oudere groepen minder hoogopgeleid zijn vanwege 

een generatie-effect, maar hier komen zeer waarschijnlijk ook verhuisbewegingen 

in tot uitdrukking. Hoog- en middelhoogopgeleiden in de leeftijd van 35 tot 55 jaar 

zijn mogelijk voor het werk of om redenen van jonge kinderen weggegaan uit de 

stedelijke gebieden waar ze eerder hun opleiding hebben gevolgd (zie hoofdstuk 7 

Wonen).

Het feit dat de plattelandsbevolking naar verhouding laag is opgeleid (en dus over 

minder hulpbronnen beschikt voor een goede leefsituatie), hoeft nog niet te bete-

kenen dat zij een slechte(re) leefsituatie heeft. Zoals uit hoofdstuk 4 over arbeid is 

gebleken, sluit het opleidingsniveau op het platteland goed aan bij het werkgele-

genheidsaanbod, met als resultaat dat de bevolking er meer participeert in betaalde 

arbeid en minder vaak werkloos is, dan in de stad.

Volwasseneneducatie

Of het nu voortkomt uit persoonlijke interesse of uit werkgerelateerde behoeften, 

steeds meer mensen blijven zich scholen na afronding van de jeugdopleiding. De 

overheid stimuleert dit ook via het beleid ‘Een levenlang leren’, dat staat voor blij-

Figuur 5.2
Opleidingsniveau van de bevolking naar leeftijdscategorie, stedelijkheid en in totaal, 2002 (in procenten) 
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vende ontwikkeling en verbetering van de eigen kansen (opdoen van kennis en vaar-

digheden) en uiteindelijk van de samenleving (economie, innovatie). 

Er zijn twee vormen van volwassenenonderwijs te onderscheiden: kwalificerende en 

niet-kwalificerende opleidingen. Tot de eerste groep behoren opleidingen die men in 

deeltijd volgt en waarmee men reguliere diploma’s kan halen. Dit zijn bijvoorbeeld 

deeltijd- of avondopleidingen op het niveau van het voortgezet onderwijs (mavo, havo 

of vwo) en het middelbare beroepsonderwijs (bol, bll), maar ook basiseducatie en nt2
(Nederlands als tweede taal). Tot de tweede groep, de niet-kwalificerende opleidingen, 

behoren schriftelijke cursussen en hobbycursussen zoals tekenen, handwerken en 

muziek.

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de deelname aan volwasseneneducatie naar de stede-

lijkheid van de woonplaats. Iemand geldt als deelnemer als hij of zij in de afgelopen 

twaalf maanden een opleiding of cursus heeft gevolgd. De deelname aan kwalifice-

rende opleidingen is het hoogst in de steden en het laagst op het platteland. Welke 

omstandigheden of achtergronden maken dat stadsbewoners zich vaker scholen? 

Evidente verschillen zijn er bij de leeftijd, de arbeidsmarktpositie en het opleidings-

niveau. Hoe jonger des te hoger de participatie aan volwasseneneducatie, maar jonge-

ren in de stedelijke gebieden participeren het meest. Werkenden participeren veel meer 

dan niet-werkenden, en ook weer het meest in de stedelijke gebieden. Hoger opgelei-

den volgen overal veel vaker een kwalificerende opleiding dan lager opgeleiden en ook 

bij hen is in de regel de deelname in stedelijke gebieden het hoogst. 

Bieden deze verschillen een verklaring voor de relatief lage plattelandsdeelname 

aan volwasseneneducatie? Als voor de achtergrondkenmerken wordt gecorrigeerd, 

blijken deze, met uitzondering van geslacht, inderdaad relevant voor de participatie-

verschillen. Tevens blijkt dat er een onafhankelijke invloed uitgaat van de stedelijk-

heidsgraad van de woonplaats (zie bijlage B5.2): bewoners van het platteland volgen 

iets minder vaak kwalificerende opleidingen. Waarom stedelijkheid relevant is voor 

het volgen van kwalificerende opleidingen, is daarmee nog niet duidelijk. Mogelijk 

zijn er op het platteland minder voorzieningen waar men dergelijke opleidingen kan 

volgen; in de regel zal men daarvoor toch naar de stad moeten (zie hoofdstuk 9 Voor-

zieningen). Zou dat net een stap te ver zijn voor de plattelandsbewoners? 
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Tabel 5.1
Deelname aan kwalif icerende opleidingen in het volwassenenonderwijs naar persoonskenmerken 
en stedelijkheid, 2003 (in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk
 stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

geslacht
man 23 25 20 22 20 22
vrouw 22 20 18 17 16 19

leeftijd
25-44 jaar 36 34 30 31 28 32
45-64 jaar 14 19 15 15 13 16
C 65 jaar – – – – – 1

arbeidsmarktpositie
werkend 33 33 29 29 27 31
werkloos/WAO 8 7 7 8 4 7
overig 5 6 3 3 3 4

opleidingsniveau
basis 10 9 4 5 6 7
lbo/mavo 11 14 13 12 10 12
mbo/havo/vwo 26 30 25 27 26 27
hbo/wo 32 34 30 31 28 32

totaal 22 23 19 19 18 21

Bron: SCP (AVO’03)

In de analyse van de deelname aan niet-kwalificerende opleidingen valt op dat de 

niet-stedelijke bevolking tegenover alle andere categorieën staat: de bewoners van 

het platteland in strikte zin nemen relatief weinig deel aan deze vorm van volwasse-

neneducatie (zie bijlage B5.3). Mannen nemen minder vaak deel dan vrouwen, maar 

in de niet-stedelijke gebieden participeren ze nog minder vaak dan in de stedelijke. 

Bij de andere kenmerken is het beeld hetzelfde als bij de kwalificerende opleidingen: 

jongeren, werkenden en hoger opgeleiden volgen naar verhouding vaak cursussen, 

én ze doen dit in de stedelijke gebieden meestal vaker dan op het platteland.

Ook hier is nagegaan welke kenmerken de participatie beïnvloeden. Opnieuw 

blijken zowel achtergrondkenmerken als de stedelijkheidsgraad bij te dragen aan de 

verklaring van de verschillen in deelname. Het niet-stedelijk gebied wijkt significant 

af van alle andere gebieden, omdat de bevolking er minder vaak deelneemt. Als een 

naar verhouding lage deelname aan kwalificerende opleidingen mogelijk te wijten is 

aan de relatieve afwezigheid van voorzieningen, kan dit eveneens opgaan voor niet-

kwalificerende opleidingen.2
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5.2  Onderwijsinstellingen en leerlingen

Scholen en leerlingen basisonderwijs

Vanwege de leerplicht weerspiegelt de deelname aan het basisonderwijs per regio 

grotendeels de demografische gegevens over de daar wonende kinderen in de leef-

tijdscategorie van 4 tot en met 12 jaar. In tabel 5.2 is te zien dat er ongeveer evenveel 

basisschoolleerlingen zijn in de zeer sterk stedelijke gebieden als in de niet-stede-

lijke. Door de spreiding van de leerlingen over het ruimtelijk veel omvangrijkere plat-

teland zijn daar wel veel meer scholen en zijn de scholen er gemiddeld veel kleiner 

dan in de grote steden. De helft van de scholen met minder dan 100 leerlingen staat 

in de niet-stedelijke gebieden; 80% staat op het platteland als geheel. In totaal telt 

17% van de basisscholen minder dan 100 leerlingen en van de gehele leerlingenpopu-

latie zit 5% op zo’n kleine school.

Tabel 5.2 
Leerlingen en scholen in het basisonderwijs naar stedelijkheid, 2004/’05 (in aantallen en procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk totaal

leerlingen totaal (%) 15,0 26,5 21,6 23,0 13,9 100
scholen totaal (%) 11,7 21,0 20,2 26,3 20,8 100

gemiddeld aantal leerlingen 
per school 279 274 232 190 145 217

verdeling scholen met <100 
leerlingen (%) 2 6 12 32 48 17

leerlingen totaal (N) (x 1000) 232 410 335 357 215 1549
scholen totaal (N) 832 1497 1440 1877 1486 7132

Bron: OCW (CFI’05) SCP-bewerking

‘Groot waar het kan, klein waar het moet’

Gemiddeld tellen de scholen nu 217 leerlingen (tabel 5.2); in 1990/’91 waren dat 

er ‘slechts’ 170 (cbs 2005a). In het begin van de jaren negentig heeft de overheid 

maatregelen getroffen om het aantal kleine scholen terug te brengen en de dalende 

schoolgrootte tegen te gaan. Kleine scholen waren duur (o.a. relatief veel personeel 

en materieel) en de verwachting was dat een grotere omvang van de school de kwali-

teit van het onderwijs ten goede zou komen (ocw 1990). 

Het proces van schaalvergroting van het basisonderwijs staat bekend als de operatie

Toerusting en Bereikbaarheid (ocw 1991).

Basisonderwijs wordt als een basisvoorziening voor de bevolking beschouwd, wat 

inhoudt dat het niet wenselijk is dat kleine plaatsen van deze voorziening versto-
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ken raken en kinderen grote afstanden moeten gaan overbruggen om onderwijs te 

volgen. Een argument voor het behoud van de (kleine) dorpsschool is ook haar soci-

aal-culturele belang voor het dorp: saamhorigheid, binding. In de schaalvergrotings-

operatie is met deze argumenten rekening gehouden (ocw 1991). Om de basisschool 

als basisvoorziening overeind te houden, stelde het ministerie opheffingsnormen 

vast die samenhingen met de zogenoemde leerlingdichtheid.3 Daar waar de leerling-

dichtheid hoog was, golden de mogelijkheden tot schaalvergroting als groot.

In speciale omstandigheden kon ontheffing van de norm worden verleend. De 

uitzonderingscriteria waren de bereikbaarheid (afstand van huis naar school), de 

laatste school van een bepaalde richting, en de laatste school in een kern. Als abso-

lute ondernorm gold een aantal van 23 leerlingen voor de laatste school in een straal 

van 5 km en van 50 leerlingen voor de laatste school in een straal van 3 km (zie ook 

hoofdstuk 9 Voorzieningen). 

De ontheffingsnormen waren vooral toegesneden op de omstandigheden in kleine 

gemeenten. Als gevolg daarvan waren er in de grote steden relatief de meeste scho-

len met minder leerlingen dan de wettelijke opheffingsnorm. Het is dan ook in de 

steden dat veel scholen zijn opgeheven.

In 1991/’92 waren er nog 8400 basisscholen in Nederland. Door de schaalvergro-

tingsoperatie is dit met 17% teruggebracht tot zo’n 7100 in 2004/’05. De grootste 

slag is gemaakt in het begin van de jaren negentig. Vanaf de eeuwwisseling zijn er in 

totaal nog 55 scholen opgeheven (ocw 2005).4 Dit betekent overigens niet altijd dat 

de scholen ook echt fysiek verdwenen zijn. Veel met opheffing bedreigde scholen zijn 

door fusie met andere scholen uit de gevarenzone verdwenen. Ze zijn weliswaar geen 

zelfstandige school meer, maar bestaan nog als vestiging van de gefuseerde school 

(Boef-van der Meulen et al. 1995). 

Echt kleine scholen (minder dan 50 leerlingen) werden in het begin van de jaren 

negentig vooral aangetroffen in de onderwijsgebieden Assen/Hoogeveen/Emmen, 

Friesland, Oost-Groningen, Groningen en omstreken, en Zeeland. Dit waren tege-

lijkertijd de gebieden waar kinderen soms meer dan 3 km moesten reizen om naar 

de dichtstbijzijnde school te komen, maar het percentage kinderen waarvoor dat 

gold, steeg nergens boven de 5% uit (Blank et al. 1990). In het schooljaar 2004/’05 

zijn de scholen met minder dan 50 leerlingen nog steeds vooral te vinden in de vijf 

genoemde onderwijsgebieden. Zij beslaan 4% van het totale scholenbestand en 

bedienen 1% van de leerlingenpopulatie. 

Kleine scholen en de kwaliteit van het onderwijs

Een belangrijke reden om grote(re) scholen te creëren was de verwachte winst voor 

de kwaliteit van het onderwijs. In de jaren tachtig was gebleken dat de leerprestaties 

van leerlingen op kleine scholen achterbleven op die van grotere (Blank et al. 1990). 

Dit werd mede toegeschreven aan de noodzaak om op kleine scholen met combi-

natieklassen te werken (ocw 1990). Eén leerkracht moet dan de aandacht en tijd 
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verdelen over verschillende groepsniveaus. Bovendien ontstaan er daar al snel inval-

problemen bij ziekte van een leerkracht.

Nog in 2005 concludeerde de onderwijsinspectie dat kleine scholen, scholen met 

veel leerlingen met leerachterstanden, en scholen in de vier grote steden en het Noor-

den van het land relatief vaak zwakke scholen zijn (Inspectie 2005). Zwakke scholen 

zijn scholen waar de leerprestaties enkele jaren achtereen onder het op grond van de 

leerlingensamenstelling verwachte niveau liggen. Deze scholen vallen verder op door 

een hoog ziekteverzuim onder het onderwijspersoneel en veel mobiliteit onder zowel 

leraren als schoolleiders.

Een gevolg van combinatieklassen en invalproblemen is dat er op kleine scholen 

minder tijd is voor leren. Van Ruijven (2003) concludeert, in haar onderzoek naar het 

onderwijsniveau van leerlingen in Friesland, dat de tekortschietende leertijd bepa-

lender is voor de achterblijvende leerprestaties van leerlingen op kleine scholen op 

het platteland, dan de schaal van de school zelf (alleen indirect effect). Ook is van 

belang dat kleine scholen op het platteland minder extra personeel kunnen inzetten 

om leerlingen met leerachterstanden en sociale problemen (individuele) ondersteu-

ning te verlenen (zie ook §5.4). Daarnaast blijken de kwaliteit en motivatie van de 

leerkrachten relevant voor de lage rekenprestaties van de leerlingen op (kleine) plat-

telandsscholen. Gebrek aan kennis over moderne didactiek, maar ook gebrek aan 

motivatie om het beste uit de leerlingen te halen, dragen niet bij aan hoge opbrengs-

ten van de school. Van Ruijven vindt steun bij de Inspectie van het onderwijs (2003), 

die constateert dat het didactisch handelen van de leerkrachten op (o.a.) de Friese 

scholen onder de maat is. Zij houden te weinig rekening met verschillen tussen 

leerlingen, zijn niet erg gericht op actieve betrokkenheid van de leerlingen en op het 

gebruik van diverse leerstrategieën, met demotivatie bij de leerlingen als gevolg. 

De schooltoezichtsrapporten van de Inspectie (2003, 2005) wijzen erop dat deze 

problemen met het onderwijspersoneel niet alleen opgaan voor plattelandsscholen 

in Friesland maar voor kleine plattelandsscholen in het algemeen. Zo wordt ook in 

onderzoek naar leerachterstanden op scholen in delen van Drenthe gewezen op de 

lage aspiratieniveaus van ouders en leraren ten aanzien van de schoolloopbanen van 

de kinderen (Mulder en Kloprogge 2001). 

Schaalvergroting zou een deel van de problemen van kleine scholen kunnen 

oplossen, maar is uit het oogpunt van het instandhouden van een basisvoorzie-

ningenniveau niet gewenst. Van Ruijven (2003) acht het ook niet zinvol: voor het 

verbeteren van de kwaliteit van de plattelandsscholen zou ingezet moeten worden op 

verbetering van het onderwijsproces in elke school, groot en klein.

Verdeling naar denominatie over stad en platteland

Een van de uitzonderingen in de schaalvergrotingsoperatie betreft de opheffing van de 

laatste school van een levensbeschouwelijke richting (denominatie). Voor de schaal-

vergroting bleken vooral in levensbeschouwelijk homogene gebieden de scholen van 

een redelijk grote omvang (rooms-katholieke Zuiden). Daar waar de bevolking meer 
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pluriform was, waren er in de gemeenten vaak scholen van verschillende richtingen 

aanwezig. Met name in kleine plaatsen waren de leerlingen dan over veel, en daardoor 

kleine, scholen verspreid (ocw 1990).

Nog steeds zijn openbare en protestantse scholen op het platteland naar verhou-

ding vaak klein, en de katholieke scholen groot (tabel 5.3). Ook de op het platteland 

aanwezige scholen voor algemeen bijzonder onderwijs zijn relatief vaak klein.

Tabel 5.3 
Schoolgrootte naar denominatiea in stad en platteland, 2004/’05 (in procenten, horizontaal gepercenteerd 
per gebied)

stad platteland
< 50 
leerlingen

50-99 
leerlingen

C 100 
leerlingen 

< 50
leerlingen

50-99 
leerlingen

C 100 
leerlingen 

openbaar 1 6 92 11 32 58
rooms-katholiek 1 4 96 1 12 86
protestants-christelijk 1 6 94 8 24 68
gereformeerd vrijgemaakt/
reformatorisch 0 11 89 4 18 78
algemeen bijzonder 1 5 95 8 23 69

totaal 1 5 94 7 23 70
a Exclusief kleine richtingen.

ron: OCW (CFI’05)

De scholen van verschillende denominaties zijn nog steeds scheef verdeeld over het 

land (tabel 5.4). In niet-stedelijke én in zeer sterk stedelijke gebieden is het open-

baar onderwijs oververtegenwoordigd, in tegenstelling tot het rooms-katholieke 

onderwijs dat in beide gebieden juist ondervertegenwoordigd is. De matig en weinig 

stedelijke gebieden (vooral in Zuid-Nederland) tellen naar verhouding veel rooms-

katholieke scholen. Het protestants-christelijke en orthodox-protestantse onderwijs 

komen meer dan evenredig voor in beide stedelijkheidsklassen van het platteland (en 

daarbinnen in de bible belt), terwijl het algemeen bijzonder onderwijs (bv. Jenaplan en 

Dalton) vooral in de stedelijke gebieden scholen heeft. De 42 Islamitische scholen en 

overige kleine denominaties (antroposofisch, hindoe, joods) zijn als gevolg van de 

bevolkingssamenstelling (allochtonen en geseculariseerde bevolking) vrijwel alle-

maal in (zeer) sterk stedelijke gebieden gevestigd. Er zijn in Nederland verder 

49 scholen waar of het openbaar onderwijs met het bijzonder onderwijs samenwerkt, 

of twee vormen van bijzonder onderwijs (bv. r.k. en p.c.) samen zijn gegaan. Deze 

scholen bevinden zich overwegend in de steden. 

Scholen die zich in de gevarenzone bevinden, omdat ze te weinig leerlingen hebben, 

bevinden zich nog vooral in Noord-Nederland. Samenwerking van schooltjes van 

verschillende richtingen zou daar een uitkomst bieden, maar is niet altijd gemak-



131Onderwijs

kelijk te realiseren, zoals onlangs bleek in een Gronings dorp waar het christelijk 

onderwijs weigerde samen te werken met een openbare school die met opheffing 

word bedreigd (Volkskrant 2005b).

Tabel 5.4 
Denominatie van basisscholen naar stedelijkheid, 2004/ ’05 (in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

openbaar 39,8 33,5 28,5 29,6 40,5 33,7
rooms-katholiek 20,7 29,1 34,0 35,6 22,3 29,4
protestants-christelijk 24,9 21,2 25,7 27,2 30,8 26,1
gereformeerd vrij / 
reformatorisch 1,8 3,5 3,1 3,9 4,3 3,5
algemeen bijzonder 7,7 7,6 6,5 2,7 1,6 4,9
samenwerkende scholen 0,4 1,6 0,1 0,7 0,4 0,7
islam 2,4 1,2 0,3 0,0 0,0 0,6
overig 2,4 2,3 1,7 0,2 0,1 1,2
totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

scholen totaal 832 1497 1440 1877 1486 7132

Bron: OCW (CFI’05) SCP-bewerking

De aandelen van de scholen voor openbaar, p.c., r.k. en orthodox-protestants onder-

wijs zijn sinds de schaalvergrotingsoperatie alle vier een procentpunt gedaald; het 

aandeel scholen voor algemeen bijzonder onderwijs en de overige richtingen is 

daarentegen toegenomen. Het is niet de schaalvergrotingsoperatie die tot deze ver-

schuivingen in de aandelen per denominatie hebben geleid, maar veel meer de ver-

anderende samenstelling – toename moslims – en veranderende opvattingen – meer 

aandacht voor pedagogisch-didactische aanpak dan voor levensbeschouwelijke 

grondslag – van de bevolking (Herweijer en Vogels 2004).

Scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs

Terwijl de basisschool in vrijwel elke plaats te vinden is, zijn de scholen voor voortge-

zet onderwijs van oudsher geconcentreerd in de grote(re) plaatsen. Ook in het voort-

gezet onderwijs is in de jaren negentig een schaalvergrotingsoperatie uitgevoerd. De 

invoering van de basisvorming maakte het wenselijk dat leerlingen in de brugjaren 

een breed aanbod kregen, en dat was in categoriale scholen slecht te verwezenlijken. 

Bovendien wilde de overheid scholen meer autonomie geven; voor het goed functio-

neren daarvan zag zij een zekere omvang als voorwaarde (Blank et al. 1990).

In totaal werd 40% van de scholen als klein aangemerkt en vielen ze als zodanig 

onder de nieuwe minimumnormen (Blank et al. 1990). Zoals in het basisonderwijs 

stond een onevenredig groot deel ervan in de dunbevolkte onderwijsgebieden in het 

Noorden van Nederland en in Zeeland (>50% van de scholen in die gebieden). Niet-

temin telde ook het Westen veel kleine scholen.
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Zeer veel scholen fuseerden en werden tot grote scholengemeenschappen samenge-

voegd. Voor de schaalvergroting telde Nederland zo’n 2000 scholen voor voortgezet 

onderwijs (Blank et al. 1990). Midden jaren negentig was dat teruggebracht tot circa 

800 en het aantal daalt nog steeds; in 2004 waren er een kleine 660 scholen over. 

Daarvan bestaat tweevijfde deel uit brede scholengemeenschappen (vmbo/havo/vwo) 

en bijna eenderde uit smalle scholengemeenschappen (mavo/havo, vmbo/havo, havo/

vwo). Nu is nog slechts minder dan een kwart van het scholenbestand een categori-

ale school (ocw 2005). In het begin van de jaren negentig gold dat voor meer dan de 

helft. Met name de categoriale mavo’s en vbo’s zijn verdwenen en opgegaan in gro-

tere gehelen, alleen de categoriale gymnasia hebben zich als zelfstandige scholen op 

hetzelfde aantal (39 scholen) weten te handhaven (Herweijer 2002). De schoolgrootte 

is hierdoor meer dan verdubbeld (landelijk gemiddelde is nu 1400 leerlingen), maar 

ondanks een verdrievoudiging in Friesland sinds 1990, zijn de scholen daar nog 

steeds het kleinst: gemiddeld 1200 leerlingen (cbs 2005a).

Van de verschillende schoolsoorten in het voortgezet onderwijs waren de mavo’s 

altijd het best bereikbaar: voor de grote fusiegolf woonde slechts 4% van de leerlin-

gen van 12-18 jaar meer dan 8 km van de dichtstbijzijnde mavo (Blank et al. 1990). In 

de plattelandsgebieden, vooral in het Noorden van Nederland en in Zeeland, waren 

er relatief weinig scholen voor havo/vwo in de nabijheid, en juist veel mavo’s en vbo’s.

Zoals in het basisonderwijs zijn in het voortgezet onderwijs de ‘oude’ scholen niet 

letterlijk verdwenen, noch is de bereikbaarheid verslechterd. De categoriale plat-

telandsscholen zijn veelal als nevenvestigingen van de hoofdvestiging instandge-

houden (Herweijer 2002). Zowel in 1990 als in 2000 bedroeg de gemiddelde afstand 

tussen de woonplaats van de leerling en de standplaats van de school 6,5 km (Vogels 

2002). Leerlingen hoeven dus na de fusiegolf niet verder weg naar school.

Door het voortbestaan van de vestigingen is het aantal leerlingen dat de gemid-

delde scholier dagelijks om zich heen heeft, veel minder sterk toegenomen dan het 

aantal leerlingen op schoolniveau. De gemiddelde vestiging telde rond de eeuwwisse-

ling zo’n 800 leerlingen, 20% meer dan aan het begin van de jaren negentig, terwijl 

het leerlingenaantal per school, zoals gezegd, in diezelfde periode meer dan verdub-

belde (Herweijer 2002).

Omdat leerlingen tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden, leerplichtig 

zijn, is ook de deelname aan het voortgezet onderwijs min of meer (m.u.v. de school-

verlaters) een weergave van de demografische gegevens over de bevolking van 12-16 

jaar. De leerlingenpopulatie kent daarom een vergelijkbare verdeling over autoch-

toon en allochtoon als het basisonderwijs: weinig allochtonen op het platteland (zie 

ook §5.4). In Noord- en Zuid-Holland behoort een op de acht leerlingen tot een cultu-

rele minderheid, in Friesland en Zeeland een op de 25 (cbs 2005a).

Het vermoeden bestaat dat een deel van de plattelandsbevolking omwille van de 

bereikbaarheid voor een dichtbijgelegen school kiest. Aangezien dat veel vaker een 
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vmbo- (vbo en mavo) dan een havo- en/of vwo-school is, zouden veel plattelanders 

dan voor een lager niveau kiezen dan ze op grond van hun capaciteiten aankunnen 

(Van der Vegt en Van Velzen 2001). Zo constateert Van Ruijven (2003) dat in Friesland 

leerlingen met een havo/vwo-advies minder vaak naar het vwo gaan dan leerlingen 

elders.

Als zo’n keuze voor een lager niveau op het platteland in zijn algemeenheid 

opgaat, zullen er naar verhouding meer plattelandsbewoners dan stedelingen in het 

vmbo zitten. Dat zou ook tot gevolg kunnen hebben dat de leerlingenpopulatie van 

plattelandsmavo’s meer potentieel bezit (onderbenutting) dan de populatie van de 

mavo’s in de stad, waar meer keuzemogelijkheden in schoolsoorten zijn en leerlin-

gen met havo/vwo-capaciteiten eerder naar scholen zullen gaan die havo/vwo aanbie-

den. Er is op landelijk niveau bezien echter geen verschil gevonden in de deelname 

aan vmbo of havo en vwo tussen leerlingen die op het platteland of in de stedelijke 

gebieden wonen (tabel 5.5).5

Tabel 5.5
Deelname aan voortgezet onderwijs, leerlingen van 14-16 jaar, 2003 (in procenten)

stad platteland totaal
vmbo basis en kader 22 20 21
vmbo theoretisch 23 25 24
havo/vwo 55 55 55

totaal 100 100 100

Bron: SCP (AVO’03)

Spijbelen en uitval uit het onderwijs

Een deel van de jeugd spijbelt veel en een deel verlaat de school voordat een diploma 

is behaald en/of nog tijdens de leerplichtige leeftijd. Veel spijbelen is een indicatie 

voor uitval later (Inspectie 2005). Gegevens over de frequentie en achtergronden 

wijzen erop dat spijbelen in het basis- en voortgezet onderwijs en voortijdig school-

verlaten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs eerder stads- dan platte-

landsproblemen zijn. Zo wordt er op 20% van de basisscholen regelmatig gespijbeld, 

maar in de vier grote steden is dat op 55% van de basisscholen (Inspectie 2005).6 Ook 

in het voortgezet onderwijs komt spijbelen het meest voor in de grote steden.

De uitval is het hoogst in het mbo en vmbo, en laag in het havo en vwo. In de grote 

steden ligt het voortijdig schoolverlaten twee keer zo hoog als op het platteland en 

de jongeren vallen er op jongere leeftijd uit (Inspectie 2005). Van de uitvallers uit het 

vmbo in zijn geheel is 61% nog leerplichtig op het moment van schoolverlaten, in de 

grote steden is dit 81% (Inspectie 2004). Allochtone jongeren zijn oververtegenwoor-

digd onder de voortijdig schoolverlaters (Gijsberts en Hartgers 2005). Volgens de 

officiële registratiecijfers gaat het om 58% autochtone en 42% allochtone uitvallers 
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(Van Tilborg en Van Es 2004). Men bedenke dat allochtone leerlingen slechts 10% 

van de deelnemers in het voortgezet onderwijs uitmaken. Interessant in dit kader is 

dat de uitval uit het agrarisch vmbo, waar bijna geen allochtone leerlingen zijn en 

relatief weinig leerlingen uit de stad, heel gering is (ilk 2003; zie ook §5.3).

Slecht presteren en gedragsproblemen zijn voorname oorzaken van uitval in het 

vmbo. Conflicten met leraren of medeleerlingen zijn een belangrijke reden voor 

uitval in het havo en vwo, en ook deze oorzaak treedt in de grote steden vaker op: 

23% nationaal tegenover 40% in de vier grote steden (Inspectie 2005).

5.3  Groen onderwijs

Ontwikkeling van agrarisch naar groen onderwijs

Als enige bedrijfstak in Nederland heeft de agrarische sector een eigen onderwijs-

systeem ontwikkeld en weten te behouden (mlto 1977). Boeren en tuinders kennen 

een lange traditie van samenwerking (oogsten, standsorganisaties, coöperaties), 

wat de vorming van onderwijs afgestemd op het boerenbedrijf vergemakkelijkte. 

Het begon in de negentiende eeuw met volwassenenonderwijs voor jonge boeren 

(avondcursussen), maar rond de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw kwamen er 

winterscholen voor boerenzonen. De lestijden waren aangepast aan de seizoenen van 

de sector – in de zomer waren alle beschikbare handen nodig op het land – en het 

programma was afgestemd op de behoefte aan kennis en kunde in de landbouw. De 

winterscholen ontwikkelden zich allengs tot de middelbare landbouwscholen waar 

dagonderwijs en volledige 3- en 4-jarige programma’s werden gegeven. 

Ook nu nog heeft het agrarische onderwijs een aparte status in het Nederlandse 

onderwijs, maar dat is wel aan het veranderen. Het agrarisch onderwijs valt nog 

onder de (financiële) verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit (lnv) en niet zoals al het andere onderwijs, onder het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw), maar beide ministeries werken steeds 

meer samen. Zo sluit het onderwijsstelsel van de agrarische scholen vrijwel aan op 

dat van het gewone onderwijs7, en zijn delen van de registratie en bekostiging over-

geheveld naar het ministerie van ocw. Sinds 2003 ziet de Inspectie van het onderwijs 

toe op de kwaliteit van het agrarisch onderwijs, en is dit niet langer de taak van de 

Inspectie van het landbouwonderwijs.

De landbouwschool is ook met de tijd meegegaan. Tegenwoordig leiden de agrari-

sche scholen voor vmbo en mbo meer op voor beroepen die ‘iets met de natuur’ te 

maken hebben, dan sec voor de traditionele agrarische sector. Het agrarische onder-

wijs onderscheidt zich nog van het gewone onderwijs door de nadruk op het werken 

met levend materiaal. Er is bovendien veel aandacht voor het leren in een praktische 

omgeving. Bij voorkeur wordt er nu dan ook gesproken van ‘groen onderwijs’. Een 

hieraan gerelateerde verandering is, dat het niet meer voorbehouden is aan boeren-

zonen of -dochters, maar steeds meer jongeren uit andere geledingen van de samen-

leving trekt. Die verandering uit zich ook in de werkgelegenheid: gediplomeerden 
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vinden werk in een veelvoud van beroepen en zijn niet langer vooral boer of tuinder. 

Het agrarisch onderwijs was voornamelijk een zaak van de plattelandsbevolking. 

Voor het groene onderwijs gaat dat niet langer op.

Het groene onderwijs wordt anno 2005 gegeven op twaalf agrarische opleidingscen-

tra (aoc’s) met 76 vmbo en 65 mbo-locaties, en op 43 vmbo-afdelingen van scho-

lengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. Verder zijn er twee Innovatie- en 

praktijkcentra, waar leerlingen tijdens praktijkweken leren omgaan met en gebruik-

maken van kostbare materialen (dieren, machines, specialistische kennis). Voor het 

hoger onderwijs zijn er zes agrarische hogescholen en een universiteit (Wageningen) 

(Inspectie 2004).

De verwachting dat door de relatieve afname van de plattelandsbevolking en de 

terugloop van de werkgelegenheid in de traditionele agrarische sector ook de 

behoefte aan en belangstelling voor het agrarisch onderwijs zou afnemen, is niet 

uitgekomen. Het afgelopen decennium is de deelname aan groen vmbo zelfs met 

twee derde toegenomen.

Ten eerste komt dit doordat het agrarisch onderwijs tegenwoordig inhoudelijk

breder is dan alleen land- en tuinbouwonderwijs, en nogal wat werkgelegen-

heidsperspectieven biedt. Ten tweede lijkt het groene vmbo te fungeren als een 

vluchtplaats voor autochtone leerlingen uit de grote stad. En ten derde lijkt de klein-

schaligheid en de praktische invulling van het agrarisch onderwijs aantrekkelijk te 

zijn voor leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Groei van het groene onderwijs

Tabel 5.6 laat de ontwikkeling in het gewone en het groene voortgezet onderwijs 

zien. In tien jaar tijd is de deelname in leerjaar 3 van het gewone voortgezet onder-

wijs met 6% gestegen (voor het grootste deel een gevolg van de stijging van het 

aantal kinderen van de desbetreffende leeftijd). De deelname aan het gewone vmbo 

is echter met een vijfde gedaald, terwijl die aan het groene vmbo juist met twee vijfde 

toenam.

Tabel 5.6 
Leerlingen in het voortgezet onderwijs in leerjaar 3, 1994-2004 (in absolute aantallen (x 1000) en index, 
1994/’95 = 100)

1994/’95 1996/’97 1998/’99 2000/’01 2003/’04 2004/’05
2004/’05 
index

leerlingen vo leerjaar 3 195,7 187,6 183,8 197,0 201,5 206,6 106
w.v. vmbo excl. groen 108,9 99,1 92,3 94,0 88,1 89,9 81
lwoo excl. groen 12,0 12,9 13,4 14,6 18,9 19,0 157
vmbo-groen 4,4 4,7 4,9 5,3 5,6 6,1 140
lwoo-groen 1,8 2,1 2,2 2,6 3,2 3,5 195

Bron: CBS (StatLine); OCW (2005)
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Groen vmbo kent, zoals het gewone vmbo, een algemene basisvorming, maar deze 

wordt al wel enigszins groen ingekleurd. Vervolgens kennen de leerwegen richtingen 

als dierverzorging, groene ruimte, bloemschikken, plantenteelt en verwerking van 

agrarische producten, of een combinatie van deze. Groen mbo is de meest voor de 

hand liggende vervolgopleiding, maar de leerling kan na het behalen van het vmbo-

diploma ook doorstromen naar het gewone mbo (richting zorg of techniek). In de 

praktijk gaat ongeveer een derde na groen vmbo door in groen mbo (schriftelijke 

informatie verkregen van lnv in 2005).

Ook binnen groen mbo ligt de nadruk op de natuur. Binnen de beroepsopleidende 

leerweg (mbo-bol) zijn de richtingen dierverzorging en groene ruimte het popu-

lairst, ze trekken de meeste leerlingen (resp. 4100 en 3000). In 1998 was veehouderij 

nog het populairst, maar het aantal deelnemers is in het studiejaar 2002/’03 meer 

dan gehalveerd ten opzichte van 1998/’99 (naar minder dan 2100) (ilk 2003). Binnen 

de beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl) is de richting groene ruimte het popu-

lairst en bovendien groeiende: van 3800 leerlingen in 1998/’99 naar bijna 4300 in 

2002/’03) (ilk 2003).

Van een explosieve groei zoals in het vmbo, lijkt er in het groene mbo geen sprake 

(ocw 2001, 2005). In 1994 telde groen mbo-bol 16.700 leerlingen. In 2002 was de 

deelname afgenomen tot 15.000, maar lijkt nu weer in de lift te zitten: 15.700 in 2004. 

Ook in groen mbo-bbl neemt het aantal leerlingen toe, van 8500 in 1995 tot 9200 in 

2004. In totaal maakt het groene mbo 5,5% van het mbo uit. 

De jaarlijkse instroom in het hoger agrarisch onderwijs schommelt rond de 3% 

van de totale instroom in het hbo. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse instroom in de 

Landbouwuniversiteit Wageningen (ongeveer 3%). Wel lijkt de belangstelling voor de 

Landbouwuniversiteit wat aan te trekken na een dieptepunt in 2000, toen slechts 2% 

van de totale instroom van de Nederlandse universiteiten voor Wageningen koos. De 

hernieuwde belangstelling komt overigens opvallend vaak uit het buitenland. Zowel 

in het hbo als op de universiteit studeren tegenwoordig veel jongeren uit Rusland, 

Polen, Afrika en China (Inspectie 2005).

Groen onderwijs aan witte leerlingen

Onder allochtone bevolkingsgroepen in Nederland is agrarisch onderwijs niet 

bepaald populair. Minder dan 1% van de leerlingen in het groene onderwijs is van 

allochtone afkomst (Geerligs et al. 2001; lnv 2001). Veel migranten, vooral Turken 

en Marokkanen, zijn de agrarische samenleving in het thuisland ‘ontvlucht’. Agra-

risch werk heeft voor hen een lage status en wordt geassocieerd met slecht werk. Zij 

stimuleren niet dat hun kinderen naar het agrarisch onderwijs gaan, maar prefere-

ren witteboordenberoepen (Eldering 2002). Bovendien zijn allochtone ouders nog 

onvoldoende bekend met de huidige brede invulling ervan. 

Een recente ontwikkeling is dat een deel van de autochtone ouders en jongeren de 

voorkeur geeft aan groen onderwijs, juist omdat daar onder allochtone leerlingen vrij-
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wel geen belangstelling voor is (ilk 2003). Op deze manier proberen zij de zwarte, 

grootstedelijke, met veel problemen geassocieerde vmbo’s te vermijden.

Groen onderwijs aantrekkelijk voor zorgleerlingen

De gestegen populariteit van het groene onderwijs geldt nog het meest voor het leer-

wegondersteunend onderwijs (lwoo) binnen het vmbo; de deelname daaraan is bijna 

verdubbeld (tabel 5.6). Deze toename van het aandeel zorgleerlingen is niet uniek 

voor het groene onderwijs, maar de stijging is er wel veel groter dan in het gewone 

vmbo. Het is de kleinschaligheid van het groene vmbo dat in toenemende mate 

aantrekkingskracht uitoefent op ouders en leerlingen, vooral op zorgleerlingen. De 

Inspectie landbouwonderwijs en kennisprogramma’s (ilk 2003) constateerde dat de 

groene vmbo-scholen een goede leerlingbegeleiding en een positief sociaal klimaat 

hebben en dat de scholen als veilig worden ervaren. Daardoor trekken ze ouders aan 

die hun kinderen liever op een rustige, veilige school hebben zitten. De nadruk op 

praktische vakken trekt bovendien leerlingen die met het meer theoretisch georiën-

teerde gewone vmbo slecht uit de voeten kunnen. 

De leerresulaten van de leerlingen in het groene vmbo zijn echter lager dan in het 

gewone vmbo. Een mogelijke verklaring hiervoor is juist de toename van het aantal 

(niet-geïndiceerde) zorgleerlingen. Wel is het zo dat de kwaliteitszorg, en de indivi-

duele zorg en begeleiding voor deze leerlingen goed geregeld zijn, wat, zoals gezegd, 

een sterke pull-factor van de school is (Inspectie 2005).

5.4  Onderwijsachterstanden in het basisonderwijs

Gewichtenregeling voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

Basisschoolleerlingen maken op grond van verschillende sociaal-economische ach-

tergronden niet allemaal dezelfde kans op een voorspoedig verlopende schoolloop-

baan. Sommige kinderen lopen als gevolg van die achtergronden leerachterstanden 

op. In het basisonderwijs wordt een regeling gehanteerd waarin leerlingen met een 

bepaalde achtergrond een gewicht krijgen. Het aantal gewogen leerlingen in een 

school bepaalt de personeelsformatie en daarmee ook de extra leerkrachten om in te 

zetten voor de bestrijding van leerachterstanden. Kinderen van allochtone laagopge-

leide ouders (maximaal vbo) krijgen een gewicht van 1,9 en tellen dus voor bijna twee 

leerlingen. Kinderen van autochtone laagopgeleide ouders krijgen een gewicht van 

1,25; vier van deze leerlingen tellen als een extra leerling mee.8

Een school wordt geacht in staat te zijn een aantal achterstandsleerlingen zonder 

meer op te vangen. Pas als het gewogen aantal leerlingen 9% hoger is dan het echte 

aantal, krijgt de school extra formatie. In de praktijk pakt deze drempel in de 

gewichtenregeling negatief uit voor scholen met (alleen) autochtone achterstands-

leerlingen, vaak scholen op het platteland. Dit komt ten eerste door het verschil in 

gewichten. Scholen met alleen allochtone achterstand ontvangen bij een percentage 

van 10% achterstandsleerlingen al extra formatie, terwijl scholen met alleen autoch-

tone achterstand pas bij 36% achterstandsleerlingen boven de drempel uitkomen. 
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In de tweede plaats heeft het te maken met de spreiding van achterstandsleerlingen 

over stad en platteland. Allochtone achterstandsleerlingen zitten overwegend op 

scholen in de (grote) steden, en veel minder op het platteland (tabel 5.7). Daar-

entegen komt autochtone achterstand weliswaar vaker voor buiten de stedelijke 

gebieden, maar is zeker niet alleen een verschijnsel van het platteland (Vogels en 

Bronneman-Helmers 2003).

Tabel 5.7
Autochtone en allochtone leerlingen met laagopgeleide ouders in het basisonderwijs, naar 
stedelijkheid, 2004/’05 (absoluut en in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

aantal kinderen met 
laagopgeleide ouders

autochtonen (1,25) 19.000 42.900 31.700 46.700 31.000 171.300
allochtonen (1,9) 86.000 56.900 27.500 16.500 4.900 191.800

totaal basisschoolleerlingen 232.300 410.100 334.700 357.000 214.700 1.548.700

aandeel kinderen met 
laagopgeleide ouders

autochtonen (1,25) 11,1 25,0 18,5 27,3 18,1 100
allochtonen (1,9) 48,8 29,7 14,4 8,6 2,6 100

totaal basisschoolleerlingen 15,0 26,5 21,6 23,0 13,9 100

Bron: OCW (CFI’05) SCP-bewerking

Van alle scholen in Nederland krijgt twee vijfde extra formatie voor achterstands-

bestrijding. Als gevolg van de concentratie in de steden van de leerlingen met hoge 

gewichten zijn ook de scholen met extra formatie geconcentreerd in die steden. Van 

de allochtone achterstandsleerlingen zit 91% op een school met extra formatie, van 

de autochtone achterstandsleerlingen is dat slechts 56% (tabel 5.8). 
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Tabel 5.8 
Scholen en leerlingen naar extra formatie (fte)a voor achterstandsbestrijding en stedelijkheid, 
2004/’05 (absoluut en in procenten)

scholen
autochtone

achterstandsleerlingen
allochtone 

achterstandsleerlingen
aantal % aantal % aantal %

zeer sterk stedelijk
geen extra formatie 218 26 2.200 12 1.500 2
van 0,1 tot 1 fte 109 13 3.200 17 3.450 4
meer dan 1 fte 505 61 13.600 72 81.000 94

sterk stedelijk
geen extra formatie 703 47 11.350 26 4.600 8
van 0,1 tot 1 fte 356 24 12.800 30 10.100 18
meer dan 1 fte 438 29 18.700 44 42.200 74

matig stedelijk
geen extra formatie 899 62 12.700 40 3.700 14
van 0,1 tot 1 fte 323 22 10.600 34 7.900 29
meer dan 1 fte 218 15 8.300 26 15.900 58

weinig stedelijk
geen extra formatie 1.381 74 27.200 58 4.200 25
van 0,1 tot 1 fte 396 21 15.650 34 6.100 37
meer dan 1 fte 100 5 3.800 8 6.200 38

niet-stedelijk
geen extra formatie 1.225 82 21.300 69 2.450 50
van 0,1 tot 1 fte 249 17 9.000 29 1.850 38
meer dan 1 fte 12 1 753 2 600 13

Nederland
geen extra formatie 4.426 62 74.800 44 16.500 9
van 0,1 tot 1 fte 1.433 20 51.250 30 29.400 15
meer dan 1 fte 1.273 18 45.200 26 146.000 76

a fte = full time equivalent.

Bron: OCW (CFI’05) SCP-bewerking

Autochtone achterstandsleerlingen in de stad zitten bijna tweemaal zo vaak op een 

school met extra formatie als autochtone achterstandsleerlingen op het platteland 

(72% in de stad, 38% op het platteland).

Als gevolg van de stijging van het opleidingsniveau onder jonge generaties ouders, 

neemt het aandeel autochtone kinderen van ouders met een lage voltooide opleiding 

steeds verder af. In 1994 ging het nog op 29% van alle basisschoolleerlingen en in 

2004 om 11% (ocw 2000 en 2005). 9 Uit onderzoek is echter gebleken dat de leer-
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achterstanden van de groep 1,25-leerlingen eerder toe- dan afnemen (Dagevos et al. 

2003). Dat heeft bijgedragen aan een roep om extra ondersteuning voor autochtone 

achterstand, en dan met name voor de leerlingen op de plattelandsscholen (Van 

Ruijven 2003; Vogels en Bronneman-Helmers 2003).

Volgens plan zal in 2007 een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs van 

start gaan (tk 2004/2005). Niet langer zal etniciteit een criterium voor het bepa-

len van achterstand zijn, maar het opleidingsniveau van de ouders en de feitelijke 

achterstand te meten via een taaltoets. Een laag opleidingsniveau van ouders is in het 

verleden steeds een goede graadmeter gebleken voor het optreden van achterstanden 

bij hun kinderen. Aan de laagste twee opleidingsniveaus (maximaal basis en maxi-

maal lbo/vbo) zullen gewichten worden gehangen, plus een derde extra zwaar gewicht 

bij grote taalachterstand (alleen geldig van leerlingen in groep 1 t/m 4). Tevens zal het 

gewicht voor kinderen van ouders die maximaal lbo/vbo hebben (naar verwachting 

vooral autochtone achterstand), iets worden verhoogd en wordt de drempel voor 

toekenning van extra personeelsformatie verlaagd van 9% naar 5% à 6%. Deze wijzi-

gingen moeten wel budgetneutraal doorgevoerd worden, wat betekent dat er geld zal 

worden overgeheveld van de zwarte scholen in de steden naar de witte achterstands-

scholen op het platteland.

Een gunstig effect van de nieuwe gewichtenregeling is dat er nu meer ondersteu-

ning komt voor plattelandsscholen die eerst de drempel niet haalden. Ongunstig is 

dat dit ten koste gaat van de ondersteuning op zwarte scholen in de grote steden, 

juist op een moment dat die scholen goede resultaten beginnen te boeken met de 

allochtone achterstandsleerlingen (Dagevos et al. 2003; Gijsberts en Hartgers 2005).

Autochtone achterstandsleerlingen op het platteland

Scholen met hoge concentraties van autochtone achterstand zijn veel schaarser dan 

scholen met veel allochtone achterstand, maar de weinige die er zijn, staan voor het 

merendeel op het platteland (tabel 5.9). 

Tabel 5.9 
Basisscholen naar concentraties van achterstandsleerlingen en stedelijkheid, 2004/’05 (in procenten, 
horizontaal gepercenteerd, en absolute aantallen)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

totaal 
(N)

scholen met 
50 % of meer autochtone achterstand 0 2 14 36 48 42
50% of meer allochtone achterstand 62 27 8 3 0 523
50% of meer autochtone niet-achterstand 7 20 21 29 24 6161

gemengd 3 groepen 21 38 20 16 4 399

totaal (%) 12 21 20 26 21 100
totaal (N) 832 1497 1440 1877 1486 7132

Bron: OCW (CFI’05) SCP-bewerking
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De Onderwijsinspectie constateerde in haar jaarverslag over 2002 dat zich onder de 

scholen met concentraties van autochtone achterstand relatief veel zwakke scho-

len bevonden (Inspectie 2003). Dit is nog niet verbeterd. In 2005 concludeerde de 

Inspectie dat scholen met veel autochtone achterstandsleerlingen relatief vaak lage 

leeropbrengsten hebben; lagere opbrengsten dan op grond van de leerlingenpopulatie 

verwacht mag worden. Overigens doen de scholen die extra geld ontvangen ter onder-

steuning van deze groep leerlingen, het op onderdelen beslist niet beter dan scholen 

met veel autochtone achterstand maar zonder die extra formatie (Inspectie 2005).

Autochtone achterstandsleerlingen worden naar verhouding wat vaker aangetroffen in 

kleine scholen: 7% van hen bevindt zich op een school met minder dan 100 leerlingen; 

en dit gaat op voor 3% van de allochtone en 5% van alle basisschoolleerlingen. Dit bete-

kent dus niet dat kleine scholen en autochtone achterstand automatisch samengaan. 

Wel is het zo dat er in enkele plattelandsgebieden naar verhouding én veel autochtone 

achterstand én veel kleine én veel zwakke scholen blijken te zijn. Het gaat hier vooral 

om delen van het platteland in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zeeland. 

Leerachterstanden

De prestaties van basisschoolleerlingen worden tweejaarlijks gevolgd met behulp 

van de Prima-cohortonderzoeken. Die gegevens laten zien hoe het (groepen) leer-

lingen met en zonder leerachterstanden vergaat, en hoe zij zich door de jaren heen 

ontwikkelen (zie o.a. Gijsberts en Hartgers 2005). Hier gaan we in op mogelijke ver-

schillen in leerprestaties tussen de stads- en de plattelandsbevolking, omdat eerder 

in dit hoofdstuk genoemde onderzoeksbevindingen wijzen op slechtere resultaten in 

(delen van) het platteland.

De stedelijkheid van de gemeente waar de school staat, levert weliswaar verschillen 

op voor taal- en rekenvaardigheden en ook voor de scores op de Cito-eindtoets, maar 

de gegevens wijzen niet in de richting van slechtere prestaties op het platteland. Inte-

gendeel, de leerlingen op het platteland doen het beter dan in de stad, en met name 

beter dan in de grote stad (tabel 5.10). De aanzienlijk grotere leerachterstanden van 

vooral allochtone leerlingen in de steden spelen hierin een rol. 
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Tabel 5.10 
Taal- en rekenvaardigheden (in toetsscores)a en Cito-eindtoetsscores naar stedelijkheid, groep 8 
basisonderwijs (2002)

taal rekenen Cito-eindtoets
zeer sterk stedelijk 44,0 46,1 529,6
sterk stedelijk 47,9 48,4 533,1
matig stedelijk 48,9 49,0 532,9
weinig stedelijk 50,6 50,5 535,5
niet-stedelijk 50,8 50,8 535,1

Nederland 48,4 49,0 533,2

a Toetsscores zijn gestandaardiseerd (gemiddeld = 50, sd = 10).

Bron: ITS/SCO/NOW (Prima’02)

Als vervolgens rekening wordt gehouden met verschillen naar etnische herkomst en 

opleidingsniveau van de ouders, blijft van de gevonden verschillen in leerprestaties 

naar stedelijkheid vrijwel niets over (bijlage B5.4). Met andere woorden, de stedelijk-

heid van de standplaats van de school doet er niet toe voor de prestaties van de kinde-

ren, maar de achtergrond van de ouders van de kinderen des te meer.

Ook bijlage B5.5 maakt dat duidelijk door de leerlingen tevens naar achterstands-

categorie uit te splitsen. De verschillen in taal- en rekenprestaties en de Cito-eind-

toetsscores tussen enerzijds de allochtone en autochtone achterstandsgroepen en 

anderzijds de autochtone niet-achterstandsgroep zijn groot, maar het maakt bijna 

niet uit of men in de stad of op het platteland woont. Het enige verschil is dat de 

prestaties in de zeer sterk stedelijke gebieden achterblijven bij de rest. Opvallend is 

bovendien dat ook autochtone niet-achterstandsleerlingen het best presteren op het 

platteland en het minst in het zeer sterk stedelijke gebied. 

Als het over de leerprestaties van basisschoolleerlingen gaat, komt de grote stad 

dus meer als een probleemgebied naar voren dan het platteland. De veronderstelling 

dat de autochtone achterstandsleerlingen het op het platteland slechter doen dan 

in de stad, vindt hier in ieder geval geen bevestiging. Mogelijk speelt de gebruikte 

indeling in vijf stedelijkheidsklassen hier parten. Het is voorstelbaar dat een uitsplit-

sing naar regio’s binnen het platteland meer verschillen oplevert. De uitkomsten van 

regiospecifiek onderzoek wijzen in die richting (bv. Van Ruijven 2003 over Friesland).

Streektaal en taalprestaties

In een onderzoek naar de vaardigheden van basisschoolleerlingen (groep 5 t/m 8) 

in het schrijven van teksten is nagegaan of de vaardigheden van leerlingen die thuis 

wel of niet abn spreken, verschillen (Krom et al. 2004). De thuistaal kan Nederlands 

zijn, een streektaal (bv. Limburgs, Zeeuws, Nedersaksisch), een mengeling van talen 

of een buitenlandse taal. 
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Halverwege de basisschool zijn er geringe verschillen in de schrijfvaardigheden van 

leerlingen die thuis standaard-Nederlands of een streektaal spreken, maar deze zijn 

niet significant. De verschillen zijn groter met leerlingen die thuis een buitenlandse 

taal spreken, maar deze zijn evenmin significant. Aan het einde van de basisschool 

zijn de vaardigheidsverschillen niet anders: leerlingen die thuis meerdere talen spre-

ken, verschillen gemiddeld genomen niet van leerlingen die thuis standaard-Neder-

lands spreken; leerlingen die thuis een streektaal spreken, doen het iets minder 

goed en leerlingen die thuis een buitenlandse taal spreken, doen het nog iets minder 

goed, maar geen van de gemeten effecten is significant. 

Ook onderzoek naar de taal- en leesvaardigheden halverwege het basisonderwijs 

tonen geen achterstanden voor leerlingen die thuis een streektaal spreken, maar wel 

voor leerlingen die thuis een buitenlandse taal spreken (bij de onderdelen luisteren 

en woordbegrip) (Van Berkel et al. 2002). Hetzelfde gaat op voor de taal- en leesvaar-

digheden van leerlingen aan het eind van het basisonderwijs (Sijtstra et al. 2002). 

Het spreken van dialect, iets wat (terecht of onterecht) met het platteland geas-

socieerd wordt, staat anders dan wellicht gedacht, de taalprestaties van basisschool-

leerlingen niet in de weg. 

Adviezen

Uit het voorgaande bleek al het belang van de sociale achtergrond van de kinderen 

voor hun prestaties in het basisonderwijs. Die prestaties zijn uiteraard van belang 

voor het schooladvies dat leerlingen krijgen voor het te volgen niveau in het voort-

gezet onderwijs. Naar verwachting zullen die adviezen dan ook verschillen tussen 

de onderscheiden groepen leerlingen. De vraag is hier of die adviezen eveneens ver-

schillen naar de stedelijkheid van de woonplaats van de leerling. 

Tabel 5.11 laat zien dat allochtone en autochtone leerlingen met laagopgeleide 

ouders aan het eind van het basisonderwijs even vaak een havo-plusadvies krijgen. 

De verschillen tussen de twee groepen zitten vooral in de mate waarin zij maxi-

maal een vbo-advies (allochtonen vaker) of maximaal een mavo/havo-advies krijgen 

(autochtonen vaker). Dat deze twee groepen in het basisonderwijs hun achterstand 

op de leerlingen met hoogopgeleide ouders (hier vanaf mavo en hoger) niet hebben 

weten in te halen, komt duidelijk in dit advies tot uiting, want de niet-achterstands-

leerlingen krijgen veel vaker een havo-plusadvies en veel minder vaak een vbo-advies.
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Tabel 5.11
Schooladvies in groep 8 voor voortgezet onderwijs voor groepen leerlingen naar stedelijkheid, 2002
(in procenten, verticaal gepercenteerd)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

Neder-
land 

autochtonen, ouders hoogopgeleid
maximaal vbo 10 6 6 4 6 6
maximaal mavo/havo 29 26 31 30 31 29
havo-plus 62 68 62 66 63 65

autochtonen, ouders laagopgeleid
maximaal vbo 19 13 18 14 16 15
maximaal mavo/havo 41 45 51 45 50 47
havo-plus 40 42 31 41 34 38

allochtonen, ouders laagopgeleid

maximaal vbo 18 22 23 26 . 20
maximaal mavo/havo 42 38 48 38 . 41
havo-plus 41 41 29 36 . 39

. = onvoldoende waarnemingen.

Bron: ITS/SCO/NOW (Prima’02) SCP-bewerking

Uit onderzoek is bekend dat allochtone leerlingen in het verleden een hoger advies 

kregen dan op grond van hun prestaties gerechtvaardigd was (Tesser et al. 1999; Van 

Langen en Suhre 2000). Dit is intussen veranderd, de advisering komt nu meer over-

een met de prestaties. Daarentegen lopen nu de adviezen en prestaties van autoch-

tone achterstandsleerlingen uiteen: zij krijgen te lage adviezen voor het voortgezet 

onderwijs (Dagevos et al. 2003).

De vergelijking waar het in de tabel echter vooral om gaat, is die tussen stad en 

platteland en de verschillende groepen leerlingen. Ondanks geringe verschillen naar 

stedelijkheid, is het niet zo dat de plattelandsleerlingen eenduidig lager of hoger 

worden geadviseerd dan leerlingen uit de stad. Als men echter bedenkt dat de pres-

taties in de zeer sterk stedelijke gebieden voor alle drie de groepen lager liggen dan 

elders, is het aandeel havo-plusadviezen in de grote stad opvallend hoog.

5.5  Onderwijs op het platteland: kijk naar regionale verschillen

Sociaal-cultureel gezien geldt de basisschool als een basisvoorziening en wordt het 

behoud van de voorziening in het dorp als een groot goed beschouwd. Een effect 

daarvan is wel dat er in de plattelandsgebieden naar verhouding veel kleine scholen 

zijn. Vier vijfde van de basisscholen met minder dan honderd leerlingen staat op het 

platteland. Kleine scholen missen schaalvoordelen (zoals remedial teachers) en lopen 

meer risico van kwaliteitsproblemen (o.a. minder leertijd door het werken met com-
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binatieklassen en invalproblemen bij ziekte). Kleine scholen op het platteland blijken 

relatief vaak zwakke scholen te zijn.

Het vasthouden aan de aanwezigheid van scholen van verschillende richtingen 

(openbaar en bijzonder) in een plaats werkt het voortbestaan van (te) kleine scholen in 

de hand. Wellicht is voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs samenwer-

king te prefereren boven de bewaking van de levensbeschouwelijke pluriformiteit.

Op het terrein van onderwijs onderscheidt het platteland als geheel zich niet veel 

en niet in negatieve zin van de stad. Weliswaar is de bevolking er lager opgeleid, 

maar de vraag naar arbeid sluit daarop aan. Basisschoolleerlingen doen het er niet 

slechter, het spreken van een streektaal is geen belemmering voor de leerprestaties, 

jongeren gaan er even vaak naar het havo/vwo, en de scholen zijn volop aanwezig en 

goed bereikbaar. Dit algemene beeld neemt echter niet weg dat er binnen het plat-

teland zelf grote verschillen voorkomen. Te kleine scholen, scholen met veel autoch-

tone achterstand en kwalitatief zwakke scholen zijn fenomenen die zich meer dan 

gemiddeld lijken te concentreren in een paar plattelandsregio’s in Nederland, vooral 

in delen van Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zeeland.

Vragen die opkomen, zijn of de onderwijsproblemen van deze regio’s te maken 

hebben met de structuur van de regio (werkgelegenheid, cultuur, opleidingsniveau), 

met het voorzieningenniveau (omvang scholen, combinatieklassen, geld om leerach-

terstanden te bestrijden), of met sociaal-culturele aspecten (intelligentie van ouders 

en kinderen, aspiratieniveau van ouders, leerlingen en docenten) (Vogels en Bron-

neman-Helmers 2003). En mogelijk is er een verband met de aan- of afwezigheid van 

andere hulpbronnen. Voor een volledig beeld van de leefsituatie op het platteland is 

het gewenst deze specifieke regio’s nader in kaart te brengen.
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Noten

1 Hier is gebruikgemaakt van data uit het Woningbehoefteonderzoek (wbo) van 2002 

van het ministerie van vrom. Er is de voorkeur gegeven aan het wbo boven de meer 

gebruikelijke Enquête beroepsbevolking (ebb) van het cbs, omdat het wbo ook de 

leeftijdscategorie van 65 jaar of ouder omvat.

2 Redenerend vanuit de veronderstelling dat er minder fysieke voorzieningen in de omge-

ving aanwezig zijn, is nagegaan of plattelandsbewoners vaker schriftelijke cursussen 

volgen. Dit is niet het geval. Ongeacht de woonplaats heeft 4% van de volwassenen in 

het voorgaande jaar een schriftelijke cursus gevolgd. Die cursussen varieerden van 

hobbycursussen tot modules aan de Open Universiteit.

3 De leerlingdichtheid staat voor het aantal kinderen van 4-12 jaar in een regio, gedeeld 

door het aantal vierkante kilometers in die regio. In de meeste gevallen werd de gemeente 

als regio bestempeld voor de berekening van de leerlingdichtheid (ocw 1990).

4 In 2003 is de wet aangepast. Een school moet voortaan drie achtereenvolgende jaren 

onder de normen vallen, voordat de school wordt opgeheven (tk 2002/2003). Eerder 

werden scholen al gesloten als ze niet het tweede jaar maar wel het eerste en derde jaar 

onder de opheffingsnorm terecht waren gekomen.

5 Vanwege het geringe aantal jongeren in deze leeftijdscategorie in het avo, is geen 

uitsplitsing naar vijf gemeenteklassen mogelijk. 

6 Het ongeoorloofde verzuim in de grote steden houdt voor een deel verband met de 

allochtone leerlingenpopulatie daar. Zij spijbelen veel rond vakantieperiodes, omdat 

ouders hun kinderen mee naar het land van herkomst nemen, terwijl het schooljaar nog 

(of al) loopt, of omdat ouders hun kinderen bewust weghouden van bepaalde activitei-

ten (Inspectie 2004 en 2005).

7 Met uitzondering van de mavo’s, want het groene vmbo kent geen theoretische leerweg. 

Mavo’s die bij agrarische opleidingen zijn aangesloten, worden niet door het ministerie 

van lnv, maar door ocw bekostigd.

8 Kinderen van woonwagenbewoners, zigeuners en schippers krijgen gewichten die vari-

eren van 1,4 tot 1,7. Dit zijn relatief kleine groepen. Zij worden hier buiten beschouwing 

gelaten.

9 Een kanttekening hierbij is wel dat het aantal autochtone achterstandsleerlingen waar-

schijnlijk onderschat wordt. Scholen die toch niet boven de formatiedrempel van 9% uit 

zullen komen, nemen soms niet de moeite de 1,25 leerlingen te registreren (Krom et al. 

2004).



147Onderwijs

Literatuur

Berkel, S. van et al. (2002). Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool 3. Uitkomsten

van de derde peiling in 1999. Arnhem: Citogroep, instituut voor toetsontwikkeling.

Blank, J.L.T. et al. (1990). School en schaal. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (Cahier 

81).

Boef-van der Meulen, S. et al. (1995). Processen van schaalvergroting in het onderwijs; een tussen-

stand. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-publicatie 121).

cbs (2005a). Jaarboek onderwijs in cijfers 2005. Voorburg/Heerlen: Kluwer / Centraal Bureau 

voor de Statistiek.

cbs (2005b). StatLine. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dagevos, J., M. Gijsberts en C. van Praag (red.) (2003). Rapportage minderheden 2003.

Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 

(scp-publicatie 2003/13).

Eldering, L. (2002). Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief.

Rotterdam: Lemniscaat.

Geerligs, J.W.G. et al. (2001). Buitengewoon wit… Allochtonen in het onderwijs voor Voedsel en

Groen. Wageningen: Stoas onderzoek.

Gijsberts, M. en M. Hartgers (2005). ‘Minderheden in het onderwijs’. In: scp/wodc/cbs,

Jaarrapport Integratie 2005. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschap-

pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek.

Herweijer, L. (2002). ‘Fusies en schaalvergroting in het voortgezet onderwijs’. In: 

H.M. Bronneman-Helmers, L.J. Herweijer en H.M.G. Vogels, Voortgezet onderwijs in de

jaren negentig (p. 69-90). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-publicatie

2002/3).

Herweijer, L. en R. Vogels (2004). Ouders over opvoeding en onderwijs. Den Haag: Sociaal en 

Cultureel Planbureau (scp-publicatie 2004/20).

ilk (2003). Landbouwonderwijsverslag 2002. Onderwijs voor voedsel en groen. Utrecht: Inspectie 

Landbouwonderwijs en Kennisprogramma’s / ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 

en Visserij.

Inspectie van het onderwijs (2003). Onderwijsjaarverslag over het jaar 2002. Utrecht: Inspectie 

van het onderwijs.

Inspectie van het onderwijs (2004). Onderwijsjaarverslag 2002-2003. Utrecht: Inspectie van 

het onderwijs.

Inspectie van het onderwijs (2005). Onderwijsjaarverslag 2003-2004. Utrecht: Inspectie van 

het onderwijs.

Krom, R. et al. (2004). Balans van het schrijfonderwijs op de basisschool. Uitkomsten van de peilingen

in 1999: halverwege en einde basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Arnhem: Citogroep, 

instituut voor toetsontwikkeling.

Langen, A. van en C. Suhre (2000). Ontwikkelingen in de schoolloopbanen van achterstandsleer-

lingen. Vergelijkende analyses van een aantal leerlingcohorten in basis- en voortgezet onderwijs.

Nijmegen: Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen.

Langen, A. van en H. Vierke (1992). Het onderwijs in de noordelijke plattelandsgebieden. Samen-

stelling en presentatie van de leerlingpopulatie. Nijmegen: Instituut voor toegepaste sociale 

wetenschappen.

lnv (2001). Etnische minderheden in groen onderwijs. Brief aan de Tweede Kamer van de 

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dwk. 2001/3408, 24-10-2001, trc
2001/10476.



148 Onderwijs

mlto (1977). ‘100 jaar landbouwonderwijs’. Maandblad voor Land- en Tuinbouwonderwijs,

speciaal nummer.

Mulder, L. en J. Kloprogge (2001). Nieuwe kansen voor onderwijs in Drenthe. Analyse van de

huidige situatie en voorstellen voor de komende jaren. Utrecht/Nijmegen: Sardes / Instituut 

voor toegepaste sociale wetenschappen. 

o&w (1990). Schaal en kwaliteit in het basisonderwijs. Projectgroep schaalvergroting 

basisonderwijs. Zoetermeer: ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

o&w (1991). Toerusting en bereikbaarheid van basisscholen. Naar een evenwichtiger verdeling van

middelen in een goed gespreid basisonderwijs. Zoetermeer: ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen.

ocenw (2000). Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in kerncijfers 2001. Den Haag: Sdu-service-

centrum.

ocenw (2001). Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in kerncijfers 2002. Den Haag: Sdu-service-

centrum.

ocw (2005). Kerncijfers 2000-2004. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Den Haag: ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Oosterhout, E. van (1992). ‘Nattigheid voor Baflo. Onderzoek naar onderwijsachterstand 

op platteland.’ In: Stimulans, informatieblad over onderwijsvoorrangsbeleid (10) 9, p. 20-21.

Ruijven, E.C.M. van (2003). Voorsprong of achterstand? Onderzoek naar het onderwijsniveau van de

Friese leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Leeuwarden: Fryske Akademie.

scp (2005). De sociale staat van Nederland 2005. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 

(scp-publicatie 2005/14).

Sijtstra, J., F. van der Schoot en B. Hemker (2002). Balans van het taalonderwijs aan het einde

van de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 1998. Arnhem: Citogroep, instituut 

voor toetsontwikkeling.

Tesser, P., J. Merens en C. van Praag (1999). Rapportage minderheden 1999. Positie in het onder-

wijs en op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Tilborg, L. van en W. van Es (2004). De uitkomsten van de RMC analyse 2003. Utrecht/Amster-

dam: Sardes / sco-Kohnstamm Instituut.

tk (2002/2003). Wijziging van de wet op het primair onderwijs in verband met een verlenging van

de termijn voorafgaande aan de beëindiging van de bekostiging van een bijzondere basisschool of

de opheffing van een openbare basisschool. Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede 

Kamer, vergaderjaar 2002/2003, 28778, nr. 5.

tk (2004/2005). Aanpak onderwijsachterstanden. Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap. Tweede Kamer, vergaderjaar 2004/2005, 27020, nr. 45.

Vegt, A.L. van der, en J. van Velzen (2002). Dilemma’s in het groen. Een analyse van onderwijs-

kansen voor 1.25 leerlingen in het basisonderwijs op het platteland. Middelburg/Utrecht: 

Scoop/Sardes.

Vogels, H.M.G. (2002). ‘Tijdsbesteding van scholieren’. In: H.M. Bronneman-Helmers, 

L.J. Herweijer en H.M.G. Vogels, Voortgezet onderwijs in de jaren negentig (p.231-259). 

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-publicatie 2002/3). 

Vogels, R. en R. Bronneman-Helmers (2003). Autochtone achterstandsleerlingen: een vergeten

groep. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (Signalement).

Volkskrant (2005a). ‘Zijn de meesters te oud of de scholen te ver weg?’ In: de Volkskrant,

07 februari 2005.

Volkskrant (2005b). ‘Ondergang van schooltje splijt Gronings dorp’. In: de Volkskrant,

12 maart 2005.



149



150



151

6  Gezondheid en zorg

Roelof Schellingerhout en Crétien van Campen

– Mensen op het platteland zijn in het algemeen gezonder dan stedelingen.
– Op het platteland voelt 83% van de bevolking zich zeer goed, tegen 79% in de stad.
– In de stad wonen meer mensen met ernstige lichamelijke beperkingen (6,8% in 

2003) dan op het platteland (5,6% in 2003).
– In de grote stad komen psychische stoornissen en middelenstoornissen (verslaving)

vaker voor dan op het platteland.
– Jongeren op het platteland drinken meer dan hun leeftijdgenoten in de stad. Van de

12-18-jarigen in de stad heeft 37% nog nooit alcohol gedronken, op het platteland is
dat 27%.

– Op het platteland wordt evenveel mantelzorg verleend als in de stad. Maar op het 
platteland komt hulp van familieleden meer voor dan in de stad.

– Plattelanders gaan minder naar de huisarts (31% bezocht de huisarts in de afgelopen
twee maanden) dan bewoners van de stad (35%). 

– De reistijd voor (medische) voorzieningen is vanzelfsprekend langer op het platte-
land, maar er zijn geen aanwijzingen voor toegankelijkheidsproblemen. 

– Spoedeisende medische hulp kan in de meeste gevallen binnen de geldende 
tijdsnormen worden verleend op het platteland.

Stedelingen in Nederland hebben een uitgesproken positief beeld van het platteland, 

waarin kenmerken als rust, ruimte, groen, natuur, sfeer en vrijheid overheersen. Op 

basis van een overzicht van internationaal onderzoek stellen de Gezondheidsraad en 

de Raad voor Ruimtelijk, Natuur- en Milieuonderzoek (2004) dat er aanwijzingen zijn 

voor een positief verband tussen natuur en gezondheid. Uit hun literatuuroverzicht 

blijkt bijvoorbeeld dat contact met de natuur kan helpen bij herstel van stress en 

aandachtsmoeheid. Aangezien het platteland meer groen en natuur kent dan de stad, 

leidt dit tot de veronderstelling dat het gezond leven is op het platteland. Het waar-

heidsgehalte van deze laatste veronderstelling is een van de centrale onderwerpen 

van dit hoofdstuk. Het tweede is het gebruik en de toegankelijkheid van zorgvoorzie-

ningen en de waardering voor die voorzieningen 

In De sociale staat van Nederland 2005 (Van Campen en Schellingerhout 2005) werden 

algemene gezondheidsdoelen van de overheid beschreven, die naar voren komen 

uit de Rijksbegroting (tk 2004/2005). Het gaat om een verlenging van de gezonde 

levensverwachting en een verkleining van de sociaal-economische gezondheidsver-

schillen. Speerpunten zijn onder andere de preventie van roken en overgewicht. Ook 
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vaccinatie is een essentieel onderdeel van het gezondheidsbeleid. Deze gezondheids-

doelen zijn in principe ook van toepassing op de mensen op het platteland. In het 

gezondheidsbeleid is er echter met name aandacht voor de grote steden en de achter-

standswijken (Verkleij en Verheij 2003). Hier wonen mensen met de laagste sociaal-

economische status (ses) en de slechtste gezondheid. Dit impliceert dat de bewoners 

van het platteland in het algemeen gezonder zijn dan die van de steden en dat er geen 

specifiek gezondheidsbeleid voor het platteland nodig wordt geacht. In de discussie 

aan het einde van het hoofdstuk komen we hierop terug met aandachtspunten voor 

het gezondheidsbeleid voor het platteland.

We richten als eerste de blik op de gezondheid van de plattelanders. Aan bod komen 

onder andere verschillen in sterfte, ervaren gezondheid en leefstijl tussen het platte-

land en de stad. Vervolgens staan het gebruik, de toegankelijk en de waardering van 

de zorgvoorzieningen centraal. Naast een zo actueel mogelijk beeld van de gezond-

heid en het zorggebruik zullen we waar mogelijk de ontwikkelingen in de laatste tien 

jaar in kaart brengen. Bij de bespreking van de genoemde onderwerpen zal er aandacht 

zijn voor de verschillen tussen de stad en het platteland. Mogelijke oorzaken voor deze 

verschillen komen aan het einde van het hoofdstuk aan de orde. 

De gegevens in dit hoofdstuk zijn voor een aanzienlijk deel afkomstig uit het 

Permanent onderzoek naar de leefsituatie (pols) van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (cbs). pols maakt het mogelijk om stedelijkheid te bekijken op het niveau 

van de postcode en tijdreeksen te maken van 1997 tot en met 2003. Het is van belang 

te benadrukken dat de pols-gegevens zelfrapportages betreffen. Wanneer bijvoor-

beeld gesproken wordt over het bezoeken van de huisarts op basis van pols-gege-

vens, dan zijn de gegevens afkomstig van de pols-respondenten en niet van officiële 

registraties. Een tweede veelgebruikte bron is de Volksgezondheid Toekomst Verken-

ning (vtv) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm), toeganke-

lijk gemaakt via het Nationaal Kompas Volksgezondheid (www.nationaalkompas.

nl) en de Nationale Atlas Volksgezondheid, eveneens van het rivm (www.zorgatlas.

nl). Voor de vergelijking tussen stad en platteland maken we gebruik van de stede-

lijkheidsniveau’s, onderscheiden door het cbs (zie hoofdstuk 1 Veranderingen in de 

leefsituatie van plattelandsbewoners). ‘Stad’ heeft betrekking op de drie hoogste 

niveau’s van stedelijkheid (zeer sterk, sterk en matig stedelijk), ‘platteland’ op de 

twee laagste (weinig en niet-stedelijk).

Etnische achtergrond is een belangrijke determinant voor gezondheid en het 

gebruik van zorgvoorzieningen, die echter in dit hoofdstuk ontbreekt. Een onder-

scheid naar etnische groep binnen de plattelandspopulaties op het gebied van 

gezondheid en zorg is op basis van de huidige beschikbare gegevens niet mogelijk.

6.1  Gezondheid en leefgewoonten

In veel landen bestaan er verschillen in gezondheid tussen de bewoners van ste-

delijke en van rurale gebieden (Verheij 1996). Mensen in stedelijke gebieden blij-
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ken meestal minder gezond en ze hebben meer lichamelijke beperkingen. Ook in 

Nederland zijn er gezondheidsverschillen tussen regio’s met uiteenlopende bevol-

kingsdichtheden. Het is duidelijk, sinds het rivm-rapport Gezondheid in de grote steden

(Van der Lucht en Verkleij 2001), dat de bewoners van de grote steden en vooral de 

bewoners van achterstandwijken aldaar minder gezond zijn dan de bewoners van de 

rest van Nederland. In deze paragraaf vergelijken we de gezondheidstoestand van 

plattelanders en stedelingen met elkaar op een aantal indicatoren, uiteenlopend van 

sterfte tot psychische aandoeningen. Daarnaast is er, vanuit het oogpunt van preven-

tie van gezondheidsproblemen, aandacht voor leefgewoonten en de vaccinatiegraad 

op het platteland. 

Ervaren gezondheid

De ervaren gezondheid is een cruciale indicator voor de volksgezondheid en is niet 

alleen een goede voorspeller van sterfte en ziekte, maar ook voor het gebruik van 

voorzieningen als de huisarts en de thuiszorg. 

Tabel 6.1
Ervaren gezondheid: aandeel van de bevolking dat zich (zeer) goed voelt, naar stedelijkheidsgraad, 
16 jaar en ouder, 1997-2003 (in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk stad platteland Nederland

1997 72,3 77,2 78,9 80,8 80,6* 76,2 80,7** 78,0
1999 73,0 75,8 79,5 77,2 78,6* 76,0 77,9* 76,7
2001 75,8 74,6 76,9 79,8 81,5* 75,7 80,6** 77,6
2003 72,5 75,2 78,7 78,1 81,5* 75,5 79,8** 77,2

* Significant (p < 0,05) in bivariate analyse (chi-kwadraat).
** Significant (p < 0,05) in multivariate analyse met geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, huishoudenssamenstelling

en mate van beperkingen als controlevariabelen (zie bijlage B6.1).

Bron: CBS (POLS’97-‘03) SCP-bewerking

Mensen op het platteland voelen zich in het algemeen beter dan mensen in de stad, 

zoals blijkt uit tabel 6.1. Naarmate de verstedelijking toeneemt, neemt het aantal 

personen af dat meldt zich (zeer) goed te voelen. In 2003 bedroeg het verschil tussen 

de zeer sterk stedelijke en de niet-stedelijke gebieden meer dan 8 procentpunten. De 

ervaren gezondheid wordt met name bepaald door geslacht (vrouwen voelen zich 

over het algemeen minder goed dan mannen), leeftijd (naarmate je ouder wordt, ga 

je je minder goed voelen), sociaal-economische status (mensen met een lage sociaal-

economische status voelen zich minder goed) en de mate van fysieke beperkingen 

(mensen met beperkingen voelen zich minder goed), zoals ook blijkt uit de analyses 

die te vinden zijn in bijlage B6.1. Maar ook als in de analyses rekening wordt gehou-

den met deze factoren, is het verschil tussen stad en platteland meestal significant 

(in 1997, 2001 en 2003 significant en in 1999 net niet). Het rivm rapporteerde verge-

lijkbare resultaten in Gezondheid in de grote steden (Van der Lucht en Verkleij 2001).
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De ervaren gezondheid kent meerdere aspecten. Tabel 6.2 specificeert de verschillen 

(ten opzichte van het bevolkingsgemiddelde) naar stedelijkheidsgraad en tussen de 

stad en het platteland in acht domeinen van de gezondheid: fysiek functioneren, 

fysieke rolbeperkingen (bij dagelijkse bezigheden), lichamelijke pijn, algemene 

gezondheidservaring, vitaliteit, sociaal functioneren, emotionele rolbeperkingen en 

geestelijke gezondheid. De eerste vier domeinen hebben betrekking op de ervaren 

gezondheid op het lichamelijke vlak, de laatste vier op de ervaren gezondheid op het 

geestelijke vlak. De domeinen zijn gewogen en samengevat in twee hoofdmaten: een 

lichamelijke component en een geestelijke component.

Tabel 6.2
Verschillen in acht domeinena van de ervaren gezondheid van stedelingen en plattelanders ten 
opzichte van het gemiddelde in de bevolking, 2004 (schaalwaardenb)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk stad

platte-
land

lichamelijke gezondheid
lichamelijke component 50,9 48,9 50,1 50,4 50,0* 49,9 50,0
fysiek functioneren 50,3 48,8 50,1 50,9 50,3* 49,7 50,6**

fysieke rolbeperkingen 50,6 48,9 50,2 50,5 50,0 49,9 50,3
lichamelijke pijn 50,2 49,5 49,8 50,5 50,2 49,8 50,3
algemene gezondheidservaring 50,9 48,8 50,6 50,1 50,0* 50,0 50,0

geestelijke gezondheid
geestelijke component 48,7 49,9 50,4 50,9 50,5* 49,6 50,7*

vitaliteit 49,1 49,7 50,3 50,7 50,6 49,7 50,6**

sociaal functioneren 49,0 49,6 50,8 51,0 50,2* 49,7 50,6*

emotionele rolbeperkingen 49,5 49,7 50,3 50,8 50,1 49,8 50,4
geestelijke gezondheid 49,2 49,5 50,0 50,9 50,8* 49,5 50,9**

a Nadere toelichting van de domeinen en het meetinstrument in bijlage B6.2.
b Gestandaardiseerde scores met een gemiddelde in de bevolking van 50 en een standaardafwijking van 10: een hogere

waarde geeft een betere ervaren gezondheid weer.
* Gemiddelden verschillen significant van elkaar in univariate analyse (ANOVA, p < 0,05).
** Significant (p<0,05) in multivariate analyse met geslacht, leeftijd, opleiding en huishoudenssamenstelling (zie bijlage B6.3).

Bron: SCP (CV’04)

Plattelanders scoren nauwelijks beter op het lichamelijke vlak maar wel op het gees-

telijke vlak, hoewel het verschil tussen de scores niet groot is (zie tabel 6.2). Het 

grootst zijn de verschillen in het domein geestelijke gezondheid. De verschillen in de 

gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren (emotionele rolbeperkingen), het 

sociaal functioneren en de vermoeidheid (vitaliteit) zijn kleiner. Op het lichamelijke 

vlak springt het fysiek functioneren in het oog. In stedelijke gebieden leven meer 

mensen met lichamelijke beperkingen dan op het platteland, zoals we in de volgende 

paragraaf uitgebreider zullen bespreken. Opvallend is dat de mensen die in sterk ste-

delijke gebieden wonen, een slechtere lichamelijke gezondheid hebben dan mensen 
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die in de zeer sterk en de matig stedelijke gebieden wonen. Een verklaring hiervoor is 

moeilijk te geven.

Sterfte en levensverwachting

De levensverwachting bij geboorte was in 2003 voor mannen 76,2 jaar en voor vrou-

wen 80,9 jaar. De gezonde levensverwachting voor mannen en vrouwen ligt lager 

respectievelijk op 69,7 en 72,6 jaar voor 2002 (whosis 2005). Ze nemen allebei nog 

steeds toe, hoewel de toename in gezonde levensverwachting vertraagt. Er zijn dui-

delijke regionale verschillen in beide verwachtingen. Het is echter moeilijk om deze 

verschillen eenduidig te verbinden met verschillen in stedelijkheidsgraad. Met name 

in de vier grote steden en de steden uit het grotestedenbeleid ligt de levensverwach-

ting lager dan in de rest van Nederland.

Er zijn regionale gegevens over sterfte op het niveau van ggd-regio’s en op het 

niveau van gemeenten (www.zorgatlas.nl). De ggd-regio Zeeland heeft met 79 

gevallen per 10.000 inwoners de laagste sterfte (over de periode 1999-2001). Oostelijk 

Zuid-Limburg heeft met afstand het hoogste aantal sterfgevallen, 102 per 10.000 

inwoners per jaar. In het algemeen ligt de sterfte in stedelijke gebieden boven het 

landelijk gemiddelde van 88,3 sterfgevallen per 10.000 inwoners per jaar (voor 1999-

2001) (Roedig 2005). Ook in de periode 1995-1997 bleek dat het geval in de grote 

steden, vooral in de steden die participeren in het grotestedenbeleid (Zwakhals 

2005).

Grote verschillen tussen regio’s zijn er ook in de levensverwachting. Een lagere 

verwachting (periode 1995-1999) komt behalve in de grote steden en Zuidoost-

Nederland vooral voor in het noorden (Groningen en Zuidoost-Drenthe) en oosten 

(Twente) van het land (Hoeymans 2005). De verschillen in levensverwachting tussen 

ggd-regio’s zijn maximaal 3,2 jaar voor mannen en 2,5 jaar voor vrouwen. Regionale 

verschillen tussen ggd-regio’s in gezonde levensverwachting kunnen oplopen tot 

bijna tien jaar. Het zijn de vier grote steden en Zuid-Limburg waar de gezonde levens-

verwachting het kortst is (Hoeymans en Mulder 2004 ). 

Welk oorzaken zijn er voor deze regionale verschillen? Voor de verschillen in 

sterfte suggereert het rivm (Van der Lucht en Verkleij 2001) dat de oorzaak een 

selectief vertrek is uit de grote steden naar elders van mensen met een relatief goede 

gezondheid. Het regionale patroon van de gezonde levensverwachting vertoont een 

duidelijk verband met dat van de sociaal-economische status. Het zijn vooral de 

regio’s waar veel mensen wonen met een lage sociaal-economische status, die een 

relatief geringe gezonde levensverwachting kennen (Mulder et al. 2002). 

Lichamelijke beperkingen

Het aandeel mensen met ernstige lichamelijke beperkingen is op het platteland 

(5,6% in 2003) lager dan in de stad (6,8% in 2003). Dit verschil doet zich bij alle leef-

tijdsgroepen voor, maar is het meest uitgesproken bij de oudste groep (75 jaar en 

ouder).
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Tabel 6.3 laat trends in de tijd zien van het aandeel mensen met lichamelijke beper-

kingen op het platteland en in de stedelijke gebieden. Het verschil tussen stad en 

platteland is (of de verschillen tussen de diverse niveaus van stedelijkheid zijn) niet 

altijd even groot geweest als in 2003; het is alleen in dat jaar significant. In 1996 

hebben de bewoners van zeer sterk stedelijke gebieden zelfs even vaak ernstige licha-

melijke beperkingen als de bewoners van niet-stedelijke gebieden. Het jaar 1999 laat 

voor de ouderen een omgekeerd patroon zien (meer lichamelijke beperkingen op het 

platteland), maar de verschillen tussen stad en platteland zijn niet significant voor 

dat jaar.

Het verschil tussen de stad en het platteland in 2003 lijkt op te treden doordat het 

aandeel mensen met lichamelijke beperkingen in de stad veel sneller is gestegen dan 

op het platteland.

Tabel 6.3
Aandeel mensen met ernstige lichamelijke belemmeringena in de non-institutionele bevolking naar
leeftijd en stedelijkheidsgraad, 1995-2003 (in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk stad

platte-
land

Neder-
land

1995
6-34 jaar 0,9 1,4 2,1 1,2 0,6* 1,5 0,9* 1,2
35-64 jaar 5,9 7,4 6,5 6,3 5,6 6,6 6,0 6,4
65-74 jaar 9,6 14,1 15,1 13,1 13,4 13,0 13,3 13,1
C 75 jaar 22,6 17,2 28,7 19,4 24,8 22,6 22,1 22,4
totaal 5,0 5,7 6,1 5,0 5,0 5,6 5,0 5,3

1999
6-34 jaar 2,2 2,3 1,8 1,7 1,3* 2,1 1,4 1,8
35-64 jaar 8,0 8,2 6,6 6,9 6,6 7,6 6,7 7,3
65-74 jaar 11,8 10,8 12,1 9,6 7,1 11,5 8,3 10,3
C 75 jaar 18,1 19,7 25,7 26,6 22,3 20,8 24,8 22,3
totaal 6,4 6,5 5,8 6,1 5,1 6,3 5,6 6,0

2003
6-34 jaar 3,2 2,5 1,7 1,3 2,1* 2,4 1,7 2,2
35-64 jaar 8,5 8,4 5,6 6,4 7,1* 7,4 6,7 7,2
65-74 jaar 13,6 12,6 8,8 10,3 8,1 11,7 9,3 10,7
C 75 jaar 25,3 27,9 18,9 17,9 20,9 24,7 19,3 22,9
totaal 7,8 7,6 5,0 5,3 6,0* 6,8 5,6** 6,4

a Mensen die door een langdurige aandoening of belemmering ernstig belemmerd worden in hun dagelijkse bezigheden.
* Significant (p < 0,05) in bivariate analyse (chi-kwadraat).
** Significant (p < 0,05) in multivariate analyse met geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen en huishoudenssamenstelling 

als controlevariabelen (zie bijlage B6.4).

Bron: SCP (AVO’95-’03)
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Psychische stoornissen en geestelijk welzijn

Het voorkomen van psychische stoornissen in Nederland is het onderwerp geweest 

van het Nemesis-onderzoek (Vollebergh et al. 2003) van het Trimbos-instituut. In 

de bevolking (18-65 jaar) als geheel heeft 41% ooit een psychische stoornis gehad, 

bij 23% gaat het om een stoornis in de afgelopen twaalf maanden (Nederland wijkt 

hierin niet af van andere landen zoals Canada, de Verenigde Staten en Brazilië). 

Niet iedereen heeft een gelijke kans om een psychische stoornis te ontwikkelen. 

Zo hebben laagopgeleiden en mensen die vroeger mishandeld of verwaarloosd zijn, 

een verhoogd risico. Ook stedelingen blijken ten opzichte van niet-stedelingen zo’n 

verhoogd risico te hebben (Vollebergh et al. 2003). Zij vertonen bijna twee keer zo 

vaak middelenstoornissen (afhankelijkheid van verslavende middelen) als plat-

telandsbewoners. En stedelingen vallen vaker ten prooi aan verslavingen en angst-

stoornissen, maar dat geldt niet voor alle bewoners van grote steden. Amsterdam 

blijkt een aparte plaats in te nemen. De omvang van psychische stoornissen is daar 

significant hoger dan in de rest van Nederland, en dat geldt niet voor de overige drie 

grote steden. 

Toch blijkt er voor veel psychische stoornissen een relatie te zijn tussen het voor-

komen ervan en de mate van verstedelijking. Mensen in de stad vertonen vaker dan 

plattelanders psychotische verschijnselen, posttraumatische stress-stoornissen (de 

psychische en lichamelijke gevolgen van een schokkende gebeurtenis), boulimia 

nervosa (een eetstoornis), en gegeneraliseerde angststoornissen (een voortdurende 

angst en bezorgdheid over alledaagse dingen) (Trimbos 2005 a, 2005b, 2005c en 

2005d voor een overzicht en voor meer informatie). Garssen en Hoeymans (2002), ten 

slotte, vonden op basis van pols-gegevens (dus specifiek voor de Nederlandse situatie) 

eveneens verschillen in het voorkomen van psychosociale klachten naar stedelijkheids-

graad: deze klachten komen meer voor in de stedelijke dan in de landelijke gebieden 

Agrariërs vormen een bijzondere groep. In de internationale literatuur is er discussie 

over de vraag of zij meer psychopathologie vertonen dan andere groepen werkenden 

of juist minder (Spijker 2005). Uit recent onderzoek (Verheij 2005) blijkt dat boeren 

in het algemeen minder psychische en sociale problemen hebben dan mensen die 

in andere beroepen werken. In ieder geval komen zij minder vaak voor dergelijke 

klachten bij de huisarts. Wel is opvallend dat boeren in 2001 vaker dan mensen die 

in andere beroepen werken, naar de huisarts zijn gegaan in verband met trauma’s. 

Onbekend is of dit te maken heeft met de destijds recente uitbraken van varkenspest 

en van mond- en klauwzeer. 

Overigens kan het werken op een boerderij ook een rustgevende en helende 

werking hebben, als je zelf geen boer bent (Hassink, 2005). Zorgboerderijen zijn 

langzamerhand een bekend fenomeen. Op een zorgboerderij, ook wel landbouw-

zorgcombinatie genoemd, gaan agrarisch werk en zorg hand in hand. Meestal gaat 

het om dagbesteding of dagopvang voor mensen die om wat voor reden dan ook veel 

zorg en begeleiding nodig hebben. Het aantal zorgboerderijen is de afgelopen vijf 

jaar spectaculair gegroeid en is gestegen van 75 aan het eind van de jaren negentig 
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tot meer dan vierhonderd nu (www.landbouwzorg.nl). Ze worden steeds populair-

der, en dat succes past bij het groeiende idee dat een groene omgeving goed is voor 

de gezondheid. Tot dusver zijn de gezondheidsbevorderende effecten echter nauwe-

lijks onderbouwd of geëvalueerd. 

Riskante gewoonten

Leefgewoonten zijn invloedrijke determinanten van gezondheid. Daarom is er de 

overheid veel aan gelegen om het roken tegen te gaan teneinde aan roken gerela-

teerde gezondheidsproblemen te voorkomen. In deze paragraaf bekijken we het 

roken, het drinken van alcohol en het gebruik van verdovende middelen (voor de 

laatste twee gaat het niet om gegevens over de meest ernstige vorm van gebruik: ver-

slaving).

In het algemeen wordt er in de stad vaker gedronken dan op het platteland. Stedelin-

gen hebben vaker te kampen met alcoholverslaving dan de bewoners van een kleine 

stad of het platteland (Verdurmen et al. 2003). Voor de jeugd lijkt dit patroon echter 

omgekeerd te zijn. Tabel 6.4 geeft inzicht in het drinkgedrag van jongeren op het 

platteland en in de stad in 2003, op basis van pols-jeugd.1

Tabel 6.4 
Alcoholgebruik bij 12-29-jarigen naar stedelijkheidsgraada, 2003 (in procenten, verticaal gepercenteerd)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet- 
stedelijk stad

platte-
land

Neder-
land

12-18 jaar 
dagelijks/enkele keren 
per week 10,5 14,8 17,9 19,1 23,6 14,7 21,3 17,5
1-4 keer per maand 30,0 34,6 35,1 38,6 36,9 33,4 37,8 35,3
< 1 keer per maand/nooit 59,5 50,6 46,9 42,3 39,6 51,9 40,9 47,2

19-29 jaar
dagelijks/enkele keren 
per week 48,0 32,9 36,5 37,5 37,5 39,0 37,6 38,6
1-4 keer per maand 32,3 36,5 39,5 39,9 36,7 36,0 38,2 36,7
< 1 keer per maand/nooit 19,8 30,6 23,9 22,6 25,8 24,9 24,2 24,7

totaal (12-29 jaar)
dagelijks/enkele keren 
per week 36,5 26,5 29,3 29,2 31,1 30,6 30,0 30,4
1-4 keer per maand 31,5 35,9 37,8 39,2 36,7 35,1 38,1 36,2
< 1 keer per maand/nooit 31,9 37,6 32,8 31,7 32,2 34,2 31,9 33,4

a Interactie tussen stedelijkheidsgraad en frequentie van alcoholgebruik is significant voor beide leeftijdsgroepen en voor 
het totaal, interactie tussen stad-platteland en de frequentie van alcoholgebruik is alleen significant voor de 12-18-jarigen 
(chi-kwadraat toets).

Bron: CBS (POLS’03) SCP-bewerking

Voor het totaal van de jongeren (12-29 jaar) en voor de 19-29-jarigen is het gebruik 

van alcohol op het platteland en in de stad vergelijkbaar. Voor de 12-18-jarigen ligt 



159Gezondheid en zorg

het op het platteland duidelijk hoger. Zo gebruikt van de 12-18-jarigen op het plat-

teland 21,3% dagelijks of enkele keren per week alcohol, in de stad is dat 14,7%. Bij 

de 19-29-jarigen in de zeer sterk stedelijke gebieden is het alcoholgebruik ook hoog. 

Waarschijnlijk zijn dat studenten. Het is onbekend is of het drinkgedrag van jonge-

ren op het platteland tot veel alcoholverslaving leidt. 

Het grotere alcoholgebruik heeft wellicht te maken met het voorkomen van 

drinkketen voor jongeren op het platteland. De Stichting Alcoholpreventie (2005) 

presenteerde onlangs een onderzoek naar dit verschijnsel naar aanleiding van de 

bezorgdheid over de grote hoeveelheden alcohol die jongeren op het platteland in 

dergelijke keten of hokken zouden drinken. Volgens het onderzoek zijn er op dit 

moment naar schatting 1500 van dergelijke keten (vrijwel allemaal gesitueerd op het 

platteland) en dit aantal is de afgelopen tien jaar sterk gestegen. 

Mogelijk hangt het drankgebruik van jongeren samen met regionale kenmerken. 

Zo drinken scholieren uit het voortgezet onderwijs in de Achterhoek wel meer dan 

gemiddeld (De Rover et al. 2003), maar jongeren in de regio Eemland niet (De Vos 

2004).

Het aantal rokers is niet gelijk verdeeld over het land. De regio’s waar minder rokers 

zijn, blijken voornamelijk in het midden en in het westen van het land te liggen. De 

meeste rokers zijn echter te vinden in de grote steden (tabel 6.6) (Mac Gillavry 2004). 

Plattelandsbewoners blijken minder vaak te roken dan stedelingen. Dit verschil is 

zichtbaar in verschillende jaargangen van pols en blijft overeind, ook als er gecon-

troleerd wordt voor achtergrondkenmerken (zie bijlage B6.1). Het verschil tussen de 

stad en het platteland geldt zowel voor rokers als voor zware rokers (niet in de tabel). 

Tabel 6.6 
Roken op het platteland en in de stad, bevolking van 16 jaar en ouder, 1997-2003 (in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk stad platteland totaal

1997 38,7 36,1 32,1 33,8 29,7* 35,5 31,7** 34,1
1999 35,3 36,6 30,1 31,3 32,3* 33,9 31,8* 33,1
2001 40,7 35,1 34,8 32,6 30,5* 36,6 32,1** 34,9
2003 35,5 35,2 31,5 30,1 29,0* 34,1 29,6** 32,4

* Significant (p < 0,05) in bivariate analyse (chi-kwadraat).
** Significant (p < 0,05) in multivariate analyse met geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, huishoudenssamenstelling, en 

mate van beperkingen als controlevariabelen (zie bijlage B6.1).

Bron: CBS (POLS’97-‘03) SCP-bewerking

Het gebruik van drugs is op het platteland (veel) lager dan in de steden. Dit blijkt uit 

de Nationale Drug Monitor (Van Laar et al. 2004). Het relatief vaak voorkomen van 

verslaving aan verdovende middelen in de stad werd ook gevonden in het Nemesis-

onderzoek (Vollebergh et al. 2003). Het gebruik van Cannabis (marihuana/hasj), 

cocaïne, xtc en amfetamine komt in de niet-stedelijke gemeenten minder vaak voor 
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dan in de zeer sterk stedelijke gemeenten en veel minder vaak dan in Amsterdam, 

waar het verreweg het hoogst is. Dit geldt zowel voor het actuele gebruik als voor het 

gebruik in het verleden. 

Jongeren vormen een aparte (en misschien wel de belangrijkste) doelgroep 

voor het ontmoedigingsbeleid van de overheid. Tabel 6.7 geeft het gebruik van vier 

verdovende middelen naar stedelijkheidsgraad, op basis van pols-jeugd 20032 door 

personen van 12-29 jaar. Het gebruik is lager onder jongeren op het platteland dan 

onder hun leeftijdgenoten in de stad; het neemt in het algemeen af met de stedelijk-

heidsgraad. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het aanbod van de middelen. Het 

verschil tussen de stad en het platteland (en tussen de niveau’s van stedelijkheid) is 

groter voor de jongvolwassenen van 19-29 jaar dan voor de pubers en adolescenten 

(12-18 jaar). 

Tabel 6.7 
Gebruik van marihuana, cocaïne, amfetaminen, XTC en paddestoelen door 12-29-jarigen naar 
stedelijkheidsgraad, 2003 (in procenten, ooit gebruikt)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk stad

platte-
land

Neder-
land

12-18 jaar 
marihuana of hasj 16,5 15,1 17,0 15,5 10,1 16,1 12,9 14,7
cocaïne 0,4 2,3 0,3 2,1 1,0a 1,2 1,6 1,4
amfetaminen 0,4 1,9 0,7 0,3 0,3a 1,2 0,3 0,8
XTC 3,4 3,5 2,8 1,5 1,6 3,1 1,6 2,4
paddestoelen 1,3 3,9 2,8 2,1 0,3* 2,6 1,1* 2,0

19-29 jaar
marihuana of hasj 47,2 40,5 38,4 34,4 26,0* 42,2 30,3* 38,4
cocaïne 12,3 10,7 9,9 8,7 5,5* 11,0 7,1* 9,8
amfetaminen 6,5 7,2 3,6 5,0 3,0* 5,9 4,0 5,3
XTC 15,7 16,3 13,3 12,1 9,1* 15,3 10,6* 13,8
paddestoelen 13,3 12,8 13,3 8,9 6,9* 13,1 7,8* 11,4

totaal (12-29 jaar)
marihuana of hasj 37,8 31,5 30,2 25,6 18,7* 33,1 22,3* 29,2
cocaïne 8,7 7,8 6,3 5,5 3,4* 7,6 4,5* 6,5
amfetaminen 4,7 5,3 2,5 2,8 1,8* 4,3 2,3* 3,6
XTC 11,9 11,8 9,3 7,2 5,7* 11,0 6,5* 9,4
paddestoelen 9,6 9,6 9,3 5,6 3,9* 9,5 4,8* 7,8

a Analyse niet mogelijk door te kleine aantallen gebruikers.
* Significant (p<0.05) verschil tussen de niveau’s van stedelijkheid of tussen stad en platteland (chi-kwadraat toets).

Bron: CBS (POLS’03) SCP-bewerking

Vaccinaties

Het gezondheidspreventiebeleid van de overheid bestaat niet alleen uit het voorko-

men van het aanleren van ongezonde leefgewoonten, maar omvat ook vaccinaties 
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(zie het rijksvaccinatieprogramma: www.rivm.nl/rvp). Over het geheel genomen is 

er geen relatie tussen de vaccinatiegraad en de mate van verstedelijking. Echter, een 

aparte plaats nemen de gemeenten in die deel uitmaken van de zogenoemde bible 

belt. Dit is een gebied dat zich uitstrekt van de Zeeuwse eilanden via het Zuid-Hol-

landse en Utrechtse platteland naar de Noord-Veluwe en de kop van Overijssel, waar 

een relatief groot deel van de bevolking om religieuze redenen weigert kinderen in 

te laten enten. Vaccinaties voor difterie, kinkhoest, tetanus en polio (dktp), bij-

voorbeeld, maken deel uit van het rijksvaccinatieprogramma (Zwakhals et al. 2005). 

Gemeenten met een vaccinatiepercentage lager dan 95 worden vooral gevonden in de 

bible belt. Onlangs nog uitte de Inspectie voor de gezondheidszorg (2005a) zorgen 

over regio’s waar de vaccinatiegraad onder de 90% dreigt te komen, zoals de provin-

cie Zeeland (gemiddelde vaccinatiegraad van 90,4% voor dktp).

Een dergelijke houding ten opzichte van vaccinatie is niet kenmerkend voor 

het platteland als geheel. Moeders die een kind hebben in de leeftijd van 0-4 jaar, 

hechten op het platteland evenveel belang aan inentingen als moeders in de stad 

(vaders werden niet bevraagd). Op het platteland krijgen inentingen een belang van 

9,0 toegewezen op een schaal van 0 = zeer onbelangrijk tot 10 = zeer belangrijk, 

en in de stad een belang van 9,1.3 Overigens zijn er ook steeds meer ouders die om 

andere redenen besluiten niet te vaccineren. Dat zijn ouders die vrezen voor bijwer-

kingen van vaccinaties, en ouders die niet geloven in het nut van vaccinaties (zie 

de website van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken voor meer informatie: 

www.nvkp.nl).

6.2 Gebruik van informele en formele zorgvoorzieningen

Informele zorg4

Het platteland roept beelden op van hechte gemeenschappen waar onderlinge 

hulp vanzelfsprekend is. Vaak wordt gedacht dat urbanisatie een negatieve invloed 

heeft op het verlenen van informele zorg: plattelanders zouden elkaar vaker helpen 

dan stedelingen. Dit beeld blijkt te simpel. Zo vonden Mollenhorst et al. (2005) dat 

mensen in de stad juist meer informele helpers hebben dan plattelanders.

Veel hangt af van de gebruikte definitie van informele hulp. In het onderzoek van 

Mollenhorst et al. (2005) gaat het alleen om instrumentele hulp (‘klusjes zoals het 

dragen van meubels of het vasthouden van ladders’) en emotionele ondersteuning 

(‘iemand om belangrijke persoonlijke dingen mee te bespreken’). In het algemeen 

is het verschil tussen de stad en het platteland in het aandeel informele helpers, 

afhankelijk van de gebruikte gegevens en definitie van mantelzorg, niet groot (zie 

hoofdstuk 12 Maatschappelijke participatie) of afwezig (De Boer et al. 2005a). 

Verschillen zijn echter wel zichtbaar wanneer gekeken wordt aan wie de hulp wordt 

gegeven (zie figuur 6.1). Informele helpers zijn hier mensen die geregeld (maar niet 

beroepsmatig) hulp geven aan mensen die ziek of gehandicapt zijn. Mensen in niet-

stedelijke woongebieden geven relatief vaak hulp aan zieke of gehandicapte familie-

leden. De hulp aan gezinsleden met gezondheidsproblemen wordt vooral geboden 
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door bewoners van de matig stedelijke gebieden. De hulp aan bekenden laat geen 

verschillen naar stedelijkheidsgraad zien. 

Omgekeerd is een soortgelijke patroon zichtbaar bij de ontvangers van informele hulp 

(De Boer et al. 2005b). Mensen met gezondheidsproblemen die in (grote) steden wonen, 

krijgen minder vaak informele hulp van verwanten dan mensen die in rurale gebieden 

wonen. Voor de zorg van bekenden is een dergelijke samenhang niet gevonden.5

Naast de mate van verstedelijking blijkt ook de regio waar mensen wonen, van 

invloed op het wel of niet geven van informele hulp. Mensen uit Zeeland, Noord-Brabant 

en Limburg bieden vaker dan de bewoners van andere landsdelen, informele zorg 

aan hun ouders, broers en zussen (De Boer et al. 2005a). Dit komt niet door de reisaf-

stand tot familieleden, de omvang van het sociale netwerk of kerklidmaatschap.

Figuur 6.1
Geven van informele zorg door 18-plussers aan diverse groepen ontvangers, 2003 (in procenten)

Bron: SCP (AVO’03)
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Formele zorg

In het rivm-nivel rapport Zorg in de grote steden (Verkleij en Verheij 2003) wordt gesteld 

dat de zorgvraag in de steden omvangrijker is dan elders. Volgens de omgekeerde rede-

nering betekent dit dat de zorgvraag op het platteland kleiner is dan in de stad. In een 

rapport uit 2004 concludeert het nivel nogmaals (Lindert et al. 2004) op basis van de 

Tweede Nationale Studie dat het zorggebruik in de stad hoger is dan op het platteland: 

in de grote steden is er meer contact met huisartsen, tandartsen, medisch specialisten, 

ggz-hulpverleners, en stedelingen gebruiken vaker medicijnen.

Het algemene beeld van een lager gebruik van zorgvoorzieningen op het platteland 

dan in de stad vindt op het eerste gezicht bevestiging in de pols-gegevens in tabel 6.8 

(de cijfers voor de jaren 1999 en 2001 zijn te vinden in bijlage B6.5). Het gebruik van 

medische voorzieningen (huisarts, medisch specialist, ziekenhuis, Riagg), het bezoek 
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aan de fysiotherapeut en het gebruik van de thuiszorg zijn systematisch lager op het 

platteland, voor vrijwel alle jaargangen. Maar met name voor het ziekenhuisbezoek en 

het gebruik van de thuiszorg zijn de verschillen zeer klein Het verschil tussen stad en 

platteland in het bezoeken van de fysiotherapeut is iets groter.

Een lager gebruik kan alleen betrouwbaar worden aangetoond voor de huisarts 

en, in iets mindere mate, voor de medisch specialist en de Riagg. Het verschil tussen 

stad en platteland blijft voor het bezoek aan huisarts en medisch specialist (in twee 

jaargangen) overeind als er in de analyses rekening wordt gehouden met achter-

grondkenmerken (zie bijlage B6.1).

Tabel 6.8 
Gebruik van medische voorzieningen, thuiszorg en fysiotherapie naar stedelijkheidsgraad, bevolking 
van 16 jaar en ouder, 1997 en 2003 (in procenten) 

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk stad platteland 

Neder-
land

huisarts 
(afgelopen 2 maanden)

1997 40,6 35,7 37,8 35,1 33,2* 38,0 34,2** 36,4
2003 39,5 37,9 36,5 33,7 32,6* 37,9 33,1** 36,1

medisch specialist 
(afgelopen jaar)

1997 18,2 15,9 15,5 15,0 13,0* 16,5 14** 15,5
2003 19,4 18,9 18,5 16,8 15,0* 18,9 15,9** 17,7

ziekenhuis 
(afgelopen jaar)

1997 6,3 6,8 6,7 6,5 5,7 6,6 6,1 6,4
2003 7,3 6,7 6,4 6,0 6,7 6,8 6,4 6,6

thuiszorg 
(afgelopen jaar)

1997 5,0 3,7 3,7 3,9 2,9* 4,1 3,4* 3,8
2003 6,4 5,4 3,8 5,1 4,2* 5,2 4,7 5,0

fysiotherapie 
(afgelopen jaar)

1997 19,8 18,0 18,0 16,7 15,9* 18,6 16,3* 17,6
2003 22,2 19,3 21,3 21,4 19,8 20,8 20,6 20,7

Riagg 
(afgelopen jaar)

1997 2,8 1,3 1,7 1,7 1,0* 1,9 1,3* 1,7
2003 2,1 1,8 1,0 0,8 0,9* 1,6 0,9* 1,3

* Significant (p < 0,05) in bivariate analyse (chi-kwadraat).
** Significant (p < 0,05) in multivariate analyse met geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, huishoudenssamenstelling en 

mate van beperkingen als controlevariabelen (zie bijlage B6.1). De analyses zijn ook uitgevoerd met chronische ziekten als
controlevariabele in plaats van de mate van beperking; dit maakt voor de uitkomsten niets uit.

Bron: CBS (POLS ’97 en ’03) SCP-bewerking
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6.3 Spreiding en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen

De overheid streeft in alle sectoren van de zorg naar een goede toegankelijkheid (in 

kwantitatief opzicht) en een kwalitatief goede dienstverlening. Er zijn verschillende 

indicatoren van toegankelijkheid en kwaliteit: de oordelen van burgers en zorgge-

bruikers over de kwaliteit van de zorgverlening (als indicator voor de ‘zorg op maat’), 

de wachtlijsten (als indicator van de toegankelijkheid), en de ruimtelijke spreiding 

en bereikbaarheid van voorzieningen (als tweede indicator van toegankelijkheid). In 

deze paragraaf staat de bereikbaarheid en spreiding van zorgvoorzieningen centraal. 

Informatie over de tevredenheid met de zorg is te vinden in bijlage B6.6. In het 

algemeen is het oordeel van plattelanders over de gezondheidszorg positiever dan 

dat van stedelingen. 

Er lijkt geen eenduidig verband te zijn tussen stedelijkheid en de omvang van 

wachtlijsten. Het rivm en het nivel (Verkleij en Verheij 2003) concluderen dat de 

wachtlijsten in de grote steden niet systematisch afwijken van het landelijk gemid-

delde. Indien er verschillen zijn tussen stad en platteland, lijken deze in het voordeel 

van de bewoners van het platteland te zijn (Van Gameren 2005).

Veel doelgroepen van de (medische) zorg zijn geconcentreerd in de grote steden, 

hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat er minder voorzieningen zijn op het platteland. 

Daarnaast speelt binnen de gezondheidszorg schaalvergroting een rol (zie ook 

hoofdstuk 9 Voorzieningen). Als voorzieningen samengaan, kan het voorkomen dat 

er locaties wegvallen. Betekent dit alles dat zorgvoorzieningen voor plattelanders 

minder bereikbaar zijn dan voor stedelingen? In deze paragraaf bekijken we dit voor 

een aantal voorzieningen. De keuze is gebaseerd op de beschikbaarheid van gege-

vens en het belang van de voorzieningen (omvang van de groep gebruikers). Over de 

thuiszorg zijn er weinig regionale gegevens bekend. De gegevens die er zijn, zijn oud 

of van een te algemeen niveau. 

Huisartsen

In de grote steden zijn er meer huisartsen dan op het platteland. Van alle huisartsen 

is het grootste deel (27%) in gemeenten met een sterk stedelijk karakter gevestigd. 

In gemeenten met een niet-verstedelijkt karakter zijn er naar verhouding de minste 

gevestigd (13%) (Kenens en Hingstman 2004). 

Het relatief kleine aantal huisartsen op het platteland betekent niet dat er daar een 

tekort is. Gemiddeld waren er in 2003 5,0 huisartsen per 10.000 inwoners (Giesbers 

2004a). De regionale verschillen in deze huisartsendichtheid zijn klein. De regio’s 

met de hoogste dichtheid zijn Amsterdam en midden-Nederland met respectievelijk 

5,7 en 5,5 huisartsen per 10.000 inwoners. Regio Westland/Schieland/Delfland en 

regio Twente zijn het slechtst bedeeld (4,5). 

Er is overigens wel reden voor zorgen. De vrees bestaat dat er in de nabije toe-

komst een tekort aan huisartsen op het platteland ontstaat, omdat er daar veel huis-

artsen zijn die tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan zitten. Jonge artsen zouden 
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weinig geneigd zijn om een volledige praktijk op het platteland over te nemen 

(Kenens en Hingstman 2004).

De reistijd naar de huisarts vertoont, gezien de grotere dichtheid in de grote 

steden, een relatie met de stedelijkheidsgraad. De kortste reistijden komen voor in de 

stedelijke gebieden, met name in het Westen. De langste reistijden komen voor in de 

drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe). Binnen regio’s (vooral 

in het Noorden en in Zuid-Limburg) variëren de verschillen in reistijd lokaal van 1 tot 

15 minuten. (Zwakhals 2004a, cijfers uit 1996). 

Huisartsen moeten ook zorg bieden buiten kantooruren in de vorm van avond-, 

nacht- en weekenddiensten. Voorheen waren veel huisartsen met het oog op deze 

diensten georganiseerd in huisartsengroepen. Tegenwoordig is de huisartsenpost de 

meestvoorkomende organisatievorm. In 2004 (Inspectie 2004a) waren er 105 huis-

artsenposten en woonden 1,8 miljoen mensen niet in het verzorgingsgebied van een 

huisartsenpost (zij werden nog door een huisartsengroep bediend). In een evalue-

rende studie noemt de Inspectie voor de gezondheidszorg (Inspectie 2004a) de sprei-

ding en bereikbaarheid van de posten onevenwichtig. 9 miljoen mensen zijn binnen 

15 minuten op de eigen huisartsenpost (hap), 340.000 mensen moeten echter langer 

dan 30 minuten reizen om er te komen. De langste afstanden worden afgelegd in 

enkele maar niet per se alle landelijke regio’s, zoals Drenthe, de Achterhoek, Flevo-

land, de Veluwe en delen van Noord-Brabant. De telefonische bereikbaarheid van de 

huisartsenposten is over het algemeen wel redelijk te noemen (Inspectie 2005b).

Ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuizen is de laatste jaren aanzienlijk gedaald: van 169 in 1990 tot 

130 in 2002 (Hutten 2001; cbs StatLine, geraadpleegd 25 juni 2005). Dit komt door 

een groot aantal fusies. Deze fusies hebben ertoe geleid dat de gemiddelde omvang 

van het Nederlandse ziekenhuis is toegenomen. Het aanbod van ziekenhuiszorg 

wordt gedifferentieerder. Gefuseerde ziekenhuizen kiezen er dikwijls voor specifieke 

functies op een locatie te concentreren. Dit betekent dat sommige meer en uitgebrei-

dere functies krijgen en andere juist minder. Kleine ziekenhuizen kunnen niet alle 

zorg meer leveren. Door deze ontwikkelingen zijn ziekenhuizen zelfs uit het plat-

teland verdwenen en zijn geconcentreerd in stedelijke agglomeraties (Van der Kooij 

2003). 

Ziekenhuiszorg bestaat uit zorg geleverd door algemene en academische zie-

kenhuizen, categoriale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, en uit top-

klinische en traumazorg. Het belangrijkst voor de plattelandsbewoners zijn de 

ziekenhuizen die dagelijkse ziekenhuiszorg leveren. Dagelijkse ziekenhuiszorg is 

medisch-specialistische diagnostiek en behandeling waarvan men frequent gebruik 

moet kunnen maken. Deze zorg wordt geleverd door algemene en academische 

ziekenhuizen. De algemene ziekenhuizen zijn verreweg het grootst in aantal: in 2005 

140 ziekenhuislocaties en 38 buitenpoliklinieken (Mac Gillavry 2005). 

De vuistregel voor de reistijd is een maximum van 30 minuten met de auto (Zwak-
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hals 2004b). Ongeveer 0,4% van de bevolking is langer dan 30 minuten onderweg 

naar het dichtstbijzijnde algemene of academische ziekenhuis. Het gaat voorname-

lijk om de bewoners van de Waddeneilanden, Zuidwest-Friesland en Noord-Gronin-

gen, plattelanders dus. 

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Het aantal verzorgingshuizen loopt uiteen per gemeente. In het jaar 2002 telde 

Nederland 1094 verzorgingshuizen met 108.165 bedden. Absoluut gezien heeft 

Amsterdam er de meeste (34). Van de 496 gemeenten in 2002 hadden er 37 gemeen-

ten geen en 203 gemeenten een verzorgingshuis (Giesbers 2005a6). 

Het aantal verpleeghuizen verschilt eveneens per gemeente. Nederland telde 

in 2002 304 verpleeghuizen. Absoluut gezien had Den Haag er de meeste (16). Van 

de 496 gemeenten in 2002 hadden er 299 geen en 150 gemeenten een verpleeghuis 

(Giesbers 2004b).

Van groter belang dan het aantal verpleeghuizen is de capaciteit, zoals per awbz-

regio bepaald door het College voor zorgverzekeringen (cvz), uitgedrukt in het 

aantal dagbehandelingsplaatsen per 1000 inwoners van 65 jaar of ouder en het aantal 

toegelaten bedden. De spreiding van het aantal dagbehandelingsplaatsen loopt 

uiteen van 0,8 tot 9,3 plaatsen. De regio Zuid-Hollandse Eilanden beschikt over het 

minste aantal. De regio’s met de meeste plaatsen liggen voornamelijk in het midden 

van Nederland (Giesbers 2005b). De spreiding van het aantal bedden per 1000 inwo-

ners van 65 jaar of ouder loopt uiteen van 15 tot 39 bedden. De regio’s met de meeste 

bedden zijn Amsterdam en Haaglanden met respectievelijk 39 en 37 bedden per 1000 

65-plussers. Delft/Westland/Oostland heeft met 16 bedden relatief de minste capaci-

teit (Giesbers 2005c). 

Verschillen tussen stad en platteland zijn alleen aangetoond voor verzorgings-

huizen (Van der Kooij 2003). Op het platteland zijn er relatief gezien meer dan in de 

stad: per 10.000 inwoners is er 1,2 verzorgingshuis in niet-stedelijk gebied versus 0,8 

in zeer stedelijk gebied. De verzorgingshuizen liggen op het platteland echter verder 

uit elkaar dan in de stad. Per 10.000 ha zijn er 2 verzorgingshuizen in niet-stedelijk 

gebied en 31 in zeer sterk stedelijk gebied. Op het platteland zijn ze meestal gelegen 

in de grote(re) kernen. Hierdoor moeten ouderen tegen het einde van hun leven vaak 

verhuizen van het kleine dorp naar de nabijgelegen grote kern. 

Consultatiebureaus

Consultatiebureaus spelen een cruciale rol in de uitvoering van het rijksvaccinatie-

programma en zijn een essentiële schakel in de ouder- en kindzorg, voor 0-4-jarigen 

en hun ouders. In 2000 waren er 1465 consultatiebureaus in Nederland (Verheij et al. 

2001). Gemiddeld zijn er 19,4 consultatiebureaulocaties per 10.000 0-4-jarigen, maar 

er zijn grote regionale verschillen. Zo zijn er in Den Haag 6 consultatiebureaus per 

10.000 0-4-jarigen, in de Friese Wouden is dat 47. 

Er zijn relatief veel consultatiebureaulocaties op het platteland maar (net als bij 

de verzorgingshuizen het geval is) zij liggen relatief ver uit elkaar. De afstand tot 
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het dichtstbijzijnde consultatiebureau neemt af naarmate de stedelijkheidsgraad 

toeneemt, en is in de niet-stedelijke gebieden driemaal zo groot als in de zeer sterk 

stedelijke (Verheij et al. 2001). In absolute zin gaat het om een verschil van 2 km. Van 

naar schatting 91% van de kinderen in de plattelandsgebieden vinden de ouders de 

afstand tot het dichtstbijzijnde consultatiebureau acceptabel.7 Er is overigens geen 

landelijk geldende norm voor een minimale afstand tot het consultatiebureau. Deze 

verschillen in bereikbaarheid tussen stad en platteland leiden niet tot een verschil in 

gebruik: moeders (vaders zijn niet bevraagd) met kinderen tussen de 0 en 4 jaar op 

het platteland bezoeken het consultatiebureau even vaak als moeders in de stad (zie 

bijlage B6.7).

Spoedeisende hulp

Mensen gaan voor spoedeisende hulp zelf (of met hulp van vrienden of bekenden) 

naar een locatie waar deze hulp wordt geboden,) of zij komen er in een ambulance, 

als ze niet in staat zijn eigen vervoer te gebruiken.

De meeste vragen om spoedeisende medische hulp komen zowel binnen als 

buiten kantoortijd bij de huisarts terecht. De verwachting is dat dit aandeel met de 

uitbreiding van het aantal huisartsenposten alleen maar zal toenemen (Inspectie 

2004a). Aannemelijk is dat fysieke bereikbaarheid een rol zal spelen bij de keuze van 

mensen om of naar de huisartsenpost of naar de afdeling spoedeisende hulp van een 

ziekenhuis te gaan. De opmerkingen over de bereikbaarheid van de huisartsenposten 

gelden dus ook voor de spoedeisende hulp. 

Per privé-auto kan 99,2% van de Nederlandse bevolking een spoedeisendehulpafde-

ling van een ziekenhuis binnen 30 minuten bereiken. Ongeveer 0,8% (128.000 mensen) 

heeft meer dan 30 minuten reistijd nodig. Deze mensen wonen in gebieden die voor 

een groot deel tot het platteland worden gerekend: de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaan-

deren, Schouwen-Duivenland en enkele delen van Friesland en Noord-Groningen 

(Zwakhals 2004c). 

In een recente evaluatie van de spoedeisende hulp (Inspectie 2004b) concludeert 

de Inspectie voor de gezondheidszorg dat de afname van het aantal (spoedeisende-

hulpafdelingen van) ziekenhuizen en de veranderende organisatie van de huisartsen-

zorg een keerzijde hebben. In sommige gebieden heeft dit tot een langere reisafstand 

voor spoedeisende medische hulp geleid. Bovendien kan ook de huidige onevenwich-

tige spreiding van de huisartsenposten in sommige regio’s tot een matige bereik-

baarheid van de zorg leiden.

In mei 2005 waren er in Nederland 203 ambulanceposten (Kostalova en Kommer 

2005). 192 posten hebben een paraatheid van 24 uur, 10 posten zijn alleen overdag 

of ‘s nachts geopend, één post is alleen in de zomermaanden open. De maximaal 

toegestane reistijd van ambulances is 15 minuten (13 minuten nettoreistijd + 2 minu-

ten voor ontvangst en verwerking van de aanvraag en het verstrekken van de ritop-

dracht). In 2005 was 5,6% van de bevolking (900.000 personen) niet binnen deze 

norm bereikbaar. Het betreft dunbevolkte gebieden (het platteland dus) en grensge-
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bieden (Kostalova 2005a). Het percentage Nederlanders dat binnen de norm bereikt 

kan worden, is de afgelopen jaren toegenomen (Van der Veen en Kommer 2005). In 

2001 woonde ongeveer 6,8% van de bevolking buiten de norm (Kostalova 2005b).

Naast ambulances hebben vier van de tien traumacentra8 de beschikking over een 

traumahelikopter. Een traumahelikopter vervoert een trauma-arts naar de plaats 

van ongeval (Zwakhals 2004d). De meeste locaties in Nederland kunnen vanaf deze 

centra (of centra in omliggende landen) in 15 tot 20 minuten worden bereikt. Een 

klein gedeelte van Nederland – het westen van Friesland, een stukje van de Noord-

oostpolder en een stuk van Overijssel, opnieuw het platteland dus – valt buiten deze 

norm.

6.4  Slotbeschouwing

Laten we met zijn allen verhuizen naar het platteland, zou een conclusie van dit 

hoofdstuk kunnen zijn. Mensen op het platteland voelen zich immers gezonder dan 

stedelingen. Hun ervaren gezondheid is beter, ze hebben minder ernstige lichame-

lijke beperkingen en minder last van psychische aandoeningen. Bovendien leven 

plattelanders gezonder, want ze roken minder en gebruiken minder drugs dan stede-

lingen. 

De volksverhuizing mag echter uitgesteld worden totdat duidelijk is waar de 

verschillen tussen de stad en het platteland vandaan komen. De meest voor de hand 

liggende verklaring is gelegen in de verschillen in bevolkingsopbouw en sociaal-

economische status. Echter, ook als voor deze factoren (statistisch) gecontroleerd 

wordt, blijven er verschillen tussen stad en platteland bestaan. Voor het grotere 

aantal drugsgebruikers in de stad kan een grotere beschikbaarheid aldaar een ver-

klaring zijn, maar voor de overige gezondheidsindicatoren, zoals de ervaren gezond-

heid, gaat dit niet op. 

Er zijn diverse verklaringen voor de gezondheidsverschillen denkbaar. Een eerste 

is selectie: mensen met (gezondheids)problemen trekken naar de stad toe, gezonde 

mensen trekken van de stad weg. Een tweede heeft te maken met de leefomgeving: 

wellicht is de leefomgeving in de stad minder gezondheidsbevorderend dan op 

het platteland. Dit kan dan betrekking hebben op fysieke milieufactoren, maar 

ook op andere typen stressoren, zoals druk verkeer. Een derde verklaring ligt in de 

heilzaamheid van een groene omgeving. Zo zijn er aanwijzingen dat de natuur kan 

helpen bij herstel van stress en aandachtsmoeheid. Uitzicht op natuur en verblijf in 

de natuur blijkt een positieve invloed te hebben op onder meer stemming en fysio-

logische stress (Gezondheidsraad en Raad voor Ruimtelijk, Natuur en Milieuonder-

zoek 2004). Een vierde verklaring is dat de gezondheidsverschillen tussen de stad en 

het platteland niet ‘echt’ zijn, maar voortkomen uit een verschillende perceptie en 

waardering van gezondheid. Kortom, meer onderzoek naar de gezondheidsbevorde-

rende eigenschappen van het platteland is nodig. 

Een opvallende uitzondering in het positieve verhaal is het gebruik van alcohol 

onder jongeren op het platteland. In De sociale staat van Nederland 2005 werd al gecon-
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stateerd, in navolging van onder andere het Trimbos-instituut, dat de toename in het 

gebruik van alcohol onder jongeren zorgwekkend is. Dat geldt zeker voor het plat-

teland, waar jongeren meer drinken dan in de stad. 

Plattelanders maken in het algemeen iets minder gebruik van verschillende (gezond-

heidszorg)voorzieningen, zoals de medisch specialist, de fysiotherapeut, de Riagg 

en het ziekenhuis, maar de verschillen tussen stad en platteland zijn klein. Dit geldt 

niet voor de huisarts: mensen op het platteland komen minder vaak bij de huis-

arts dan stedelingen. Opnieuw zijn verklaringen niet duidelijk. De betere ervaren 

gezondheid van plattelandsbewoners verklaart een gedeelte van het verschil, maar 

niet alles. De reistijd naar de huisarts toe is gemiddeld langer op het platteland en 

misschien brengt dit mensen tot uitstel en zelfs afstel van een bezoek aan de huisarts. 

(Medische) voorzieningen liggen op het platteland verder uiteen dan in de stad. 

Voor echte toegankelijkheidsproblemen zijn er weinig aanwijzingen, maar de conse-

quentie is wel een gemiddeld langere reistijd. In een klein gedeelte van het platteland 

kan de spoedeisende hulp niet op tijd (= binnen de norm) aanwezig zijn of worden 

bereikt. De bereikbaarheid van voorzieningen als de huisarts en het ziekenhuis en 

de spreiding van locaties voor spoedeisende hulp en van ambulanceposten behoeven 

dus aandacht op het platteland en zullen dat in de toekomst blijven doen. 

De toegankelijkheid van ziekenhuizen en spoedeisende eerste hulp zou kunnen 

verslechteren door verdere fusies en specialisaties, en door de toenemende organi-

satie in huisartsenposten van de avond-, nacht- en weekenddiensten van de huis-

arts. Voor de toegankelijkheid van de huisarts zouden verdere problemen kunnen 

ontstaan doordat jonge huisartsen weinig bereid zijn vrijkomende praktijken op het 

platteland over te nemen. 

Een goede manier om het niveau op het platteland te handhaven, is de bunde-

ling van voorzieningen in zogenoemde multifunctionele locaties. Gemeenten 

kunnen hierin met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, die in 2006 van 

kracht zal worden, meer dan nu gaan sturen omdat er dan meer geldstromen via de 

gemeente gaan lopen. Op het platteland ontstaan reeds dergelijke multifunctionele 

locaties (zie ook hoofdstuk 9 Voorzieningen).

Vanaf 1 juni 2003 is iedere gemeente verplicht het lokale gezondheidsbeleid vast te 

leggen in een nota. Zij heeft een grote verantwoordelijkheid voor de afstemming op 

lokaal niveau van preventie, cure en care. De gezondheidstoestand van de plattelands-

bevolking is goed te noemen en er zijn (nog) geen echte problemen met de toegan-

kelijkheid van voorzieningen. Toch kan de nota gezondheidsbeleid op het platteland 

niet leeg blijven. Gezien de bevindingen in dit hoofdstuk zou zij moeten handelen 

over het vasthouden van de huidige goede gezondheidstoestand van de plattelands-

bewoners en het afremmen van het alcoholgebruik door de plattelandsjongeren. 

Bovendien moet er aandacht zijn voor het op peil houden van het lokale voorzienin-

genniveau. Zorg moet voor plattelanders beschikbaar en op tijd bereikbaar zijn en 

blijven.
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Noten

1 Hetzelfde patroon komt naar voren als eerdere jaargangen van pols worden bekeken.

2 Voor gebruik van drugs, alcohol en roken onder jeugd kan gebruik worden gemaakt van 

verschillende bronnen, zoals pols-jeugd en npo. pols en npo geven kleine verschillen 

in prevalentie. De oorzaken hiervan zijn niet duidelijk. Maar de richting van de verschil-

len (bv. naar stedelijkheidsgraad) zijn dezelfde. pols-jeugd laat systematisch een iets 

hoger gebruik zien dan npo. Uitzondering hierop is het ooit-gebruik van Cannabis, dat 

consequent hoger is in het npo. Eenduidige verklaringen lijken moeilijk aan te wijzen. 

3 Bron: cbs (pols’03) scp-bewerking. De vraag in pols luidde: Ik noem u een aantal 

activiteiten die op het consultatiebureau plaatsvinden. Kunt u aangeven hoe belangrijk 

u die vindt ? Ik zou graag willen dat u dat door middel van een rapportcijfer doet, van 

0 tot en met 10, 0 is zeer onbelangrijk, 10 is zeer belangrijk. Hoe belangrijk vindt u: 

inentingen?

4 Deze paragraaf is een bewerking van De Boer (2005). 

5 Er zijn ook studies die het omgekeerde aantonen: mensen in de stad hebben meer 

informele helpers dan op het platteland (Mollenhorst et al. 2005). Veel blijkt af te 

hangen van de gebruikte definitie van informele zorg. 

6 Het Brancherapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft iets 

andere aantallen verzorgingshuizen voor 2002: 1342 (www.brancherapporten.minvws.

nl, geraadpleegd 10 oktober 2005). Volgens beide bronnen is er echter een lichte daling 

in het aantal verpleeghuizen. 

7 Deze schatting is gebaseerd op extrapolatie van uitkomsten van onderzoek op het 

Groningse platteland (Aha! 2000), waar bleek dat 8 kilometer voor 50% van de ouders 

een te grote afstand was.

8 Amsterdam (azvu), Rotterdam (azr), Nijmegen (azn) en Groningen (azg).
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7  Wonen

Jeanet Kullberg

7.1  Landelijk wonen?

Hoe ziet de woningvoorraad op het platteland eruit en hoe heeft hij zich ontwikkeld? 

Wat kosten de woningen en wat betekent dat voor de woonlasten van bewoners? Hoe 

tevreden is men er met de woonsituatie en welke groepen hebben bijzondere inte-

– Verstedelijking (toename van woondichtheid) is sinds 1994 het snelst verlopen in
Oost- en Zuid-Nederland. Het Westen is, met 3,6 miljoen woningen het meest 
verstedelijkt.

– Riante woningtypen, vrijstaande woningen en tweekappers, komen op het platte-
land veel vaker voor, niet alleen relatief, maar ook absoluut. De woningen zijn er 
bovendien aanmerkelijk ruimer. 

– De woningvoorraad in niet- en weinig stedelijk gebied telt veel koopwoningen, die 
– gemiddeld – aanzienlijk duurder zijn dan in stedelijk gebied. De regionale 
verschillen zijn zeer groot: vooral het Noorden en delen van Zeeland zijn nog goed-
koop, in vergelijking met de kwaliteit. 

– Op het platteland stegen de woningprijzen sinds 1994 het snelst, doordat 
(half)vrijstaande woningen sterker in prijs zijn gestegen dan andere woningtypen. 

– Van de belangstellenden voor koopwoningen in kleine gemeenten (tot 10.000 inwo-
ners) komt een derde uit de stad. Zij kunnen en willen aanzienlijk hogere prijzen 
betalen dan lokale starters. 

– In 2002 bestond 40% van de vraag naar huurwoningen in gemeenten tot 
10.000 inwoners uit woningzoekenden uit stedelijk gebied.

– Woningzoekenden op het platteland ondervinden dezelfde belemmeringen 
(onvoldoende aanbod, te hoge prijs) als die in het stedelijk gebied.

– Grosso modo verhuizen starters van platteland naar stad en doorstromers, onder
wie ook jonge senioren, van de stad naar het platteland. 

– Met de vergrijzing van de groep jonge senioren zal de behoefte aan woonvoor-
zieningen voor ouderen op het platteland groeien. Het gaat vooral om voorzieningen
met diensten en zorg op afroep; de woningen zijn er vaak wel goed toegankelijk. 

– Er zijn nog circa 140.000 boerderijen, waarvan ruim 50.000 behalve als woning ook
als boerderij in gebruik. 

– Een toenemend aantal Nederlanders beschikt naast de woning over een recreatie-
verblijf (huisje of stacaravan) en de kans dat men dat bezit, is groter naarmate de
stedelijkheid van de directe woonomgeving toeneemt.
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resse in wonen op het platteland? Deze vragen vormen de leidraad van dit hoofdstuk. 

Hoewel de woningvoorraad maar langzaam groeit, zeker in de afgelopen jaren, con-

centreert de nieuwbouw zich in wijken of wijkgedeelten, die hierdoor van karakter 

veranderen. Bij het beschrijven van de woningvoorraad op het platteland en de ver-

anderingen in die woningvoorraad, krijgt de verstedelijking (van postcodegebieden) 

daarom ook aandacht. Aan boerderijen en recreatieverblijven schenken we eveneens 

aandacht, al is hun aantal is beperkt. Boerderijen zijn beeldbepalend voor het platte-

land; recreatieverblijven op het platteland kunnen duiden op een behoefte aan com-

pensatie voor een stedelijke dagelijkse omgeving.

Een ander onderwerp is de vraag of de woningvoorraad toegerust is om de 

aanwezige bevolking adequaat te huisvesten. Voor ouderen is vooral de fysieke 

toegankelijkheid van de woning van belang evenals het aanbod van diensten voor de 

niet-zelfredzamen onder hen. Voor jongeren en starters op de woningmarkt gaat het 

voornamelijk om de financiële toegankelijkheid.

Voor het platteland gelden, net als voor de stad, algemene doelen die het ministerie 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom) ten aanzien 

van het wonen stelt: waarborgen van voldoende, kwalitatief goede en betaalbare 

woningen. Steeds vaker komt de vraag aan de orde voor welke groepen op het plat-

teland woningen beschikbaar moeten zijn. Immers, door de toegenomen mobiliteit, 

welvaart en footlose bedrijvigheid, onder andere in de ict, wordt het landelijk gebied 

met zijn ruimte en rust voor steeds grotere groepen burgers een aantrekkelijke 

woonomgeving. In hoeverre moet nog uitsluitend voor de lokale woningbehoefte in 

het landelijk gebied gebouwd worden? In de nota Mensen Wensen Wonen. Wonen in de

21ste eeuw (vrom 2000) is een toenemende vraag naar landelijke en dorpse woonmi-

lieus gesignaleerd. In plattelandsgebied in of nabij de Randstad leidt dit tot druk op 

de woningmarkt en prijsopdrijving. Dezelfde schaalvergroting en mobiliteit zorgt 

er, volgens de nota, in meer perifeer gelegen plattelandsgebied juist voor dat de pro-

blematiek van leegstand en afkalvende voorzieningen in de dorpen afneemt. 

Het woningtekort in landelijke woonmilieus1 is in 2000 geschat op bijna 50.000 

woningen, waarvan ruim 20.000 in het westen van het land (vrom 2000: 217). Ook 

voor dorpse woonmilieus overtreft de vraag het aanbod. Het Ruimtelijk Planbureau 

(rpb) schat de huidige vraag naar ‘landelijk wonen’ op 60.000 tot 130.000 woningen 

(Van Dam et al. 2003). Onder ‘landelijk wonen’ rekent het rpb dan het wonen in 

kleine nederzettingen (tot 10.000 inwoners) en in het buitengebied. Bijna de helft 

van de belangstellenden woont al in een dergelijk milieu. Dit zijn vooral mensen die 

binnen de gemeente willen verhuizen, zoals starters, ouderen en ook gezinnen. En 

daarnaast is er interesse vanuit de stedelijke milieus.

In de Nota Ruimte (vrom et al. 2004) is het idee van stringente rode contouren los-

gelaten en wordt de keuze voor woningbouwlocaties overgelaten aan lokale partijen 

en provincies, al blijken er toch diverse uitzonderingen te zijn (cpb/rpb/scp 2004). 

Zorgvuldige lokale planvorming, met aandacht voor sociale en landschappelijke 

structuren en voor het creatief combineren van lokale behoeften en behoeften van 
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nieuwkomers, moet de synthese tussen landschappelijke waarden en groene woon-

wensen brengen, zo is de gedachte.

7.2  Kenmerken van de woningvoorraad

Spreiding en ouderdom van woningen

De woningvoorraad van Nederland is sterk geconcentreerd in het westen van het 

land, waar ongeveer 3,3 miljoen van de 6,9 miljoen woningen staan, meest in (zeer) 

sterk stedelijk gebied. Zuid-, Oost- en vooral Noord-Nederland zijn veel minder ver-

stedelijkt (figuur 7.1). Het grootste aantal woningen in een niet-stedelijk milieu staat 

in Zuid-Nederland. 

De woningvoorraad is het oudst in het zeer sterk stedelijke en daarna in het niet-

stedelijke gebied (bijlage B7.1). Het matig en weinig stedelijk gebied heeft de jongste 

voorraad, met relatief veel woningen uit de jaren negentig en 2000. Hier is in de jaren 

negentig verstedelijking opgetreden. In iets mindere mate was dat ook in niet-stede-

lijk gebied het geval. 

Figuur 7.1
Woningvoorraad naar stedelijkheid (postcodegebied) en landsdeela, 2002 (in absolute aantallen)

a Noord: provincies Groningen, Friesland, Drenthe; Oost: Overijssel, Gelderland; West: Noord-Holland,
Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland; Zuid: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Bron: VROM (WBO’02)
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Tabel 7.1
 Verstedelijking tussen 1994 en 2002 (in aantallen woningen en procenten)

stedelijkheidsklasse 1994 en 2002 aantal woningen %

zelfde stedelijkheidsklasse 5.688.000 83,1
1 klasse stedelijker 1.089.000 16,0
2 klassen stedelijker 33.000 0,5
1 klasse minder stedelijk 29.000 0,4
totaal 6.839.000 100

1 of 2 klassen stedelijker 
van sterk naar zeer sterk 191.000 2,8
van matig naar sterk 341.000 5,0
van weinig naar matig of sterk 390.000 5,7
van niet-stedelijk naar weinig of matig 200.000 3,0

totaal 1.122.000 16,5

Bron: CBS (WBO’94);VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Deze verstedelijking laat zich illustreren aan de hand van de verschuiving van post-

codegebieden van de ene naar de andere stedelijkheidsklasse (tabel 7.1). Er is nage-

gaan hoeveel woningen in 2002 in een omgeving met dezelfde stedelijkheid stonden 

als in 1994. Dit geldt voor 83% van de woningvoorraad. 17% van de voorraad van 

2002 staat in een gebied dat sinds 1994 minstens één klasse stedelijker is geworden. 

In de meeste gevallen (390.000 woningen) gaat het om een verschuiving van weinig 

naar matig stedelijk gebied, dus van platteland naar stad. In nog eens 200.000 geval-

len is het niet-stedelijke platteland een klasse stedelijker geworden. In de resterende 

gevallen deed de verdichting zich voor in gebied dat in 1994 al als stedelijk getypeerd 

werd. Daarnaast zijn er 60.000 woningen in 77 nieuwe wijken die in 1994 nog geen 

postcode hadden. De meeste van die woningen staan in matig (23.000), sterk (ruim 

15.000) en weinig stedelijk gebied (ruim 15.000).

In een aantal gevallen is de stedelijkheid geringer geworden, wat vermoedelijk het 

gevolg is van sloop of samenvoeging van woningen of van wijzigingen in de begren-

zing van het postcodegebied. 

Bijna 600.000 woningen die in 1994 nog in plattelandsgebieden stonden, zijn dus 

in een stedelijke omgeving terechtgekomen. In absolute zin deed dit zich het meest 

voor in West-Nederland, vooral in weinig stedelijk gebied. De zuidelijke provincies 

volgen op enkele tienduizenden woningen afstand en maken, gerelateerd aan de 

woningvoorraad, de snelste verstedelijking van platteland door (zie hoofdstuk 1 Ver-

anderingen in de leefsituatie van plattelandsbewoners), gevolgd door de oostelijke 

provincies (tabel 7.2).
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Tabel 7.2 
Verstedelijking naar landsdeel, 1994-2002 (in aantallen woningen)

stedelijkheidsverandering noord oost west zuid

van weinig naar matig of sterk stedelijk 33.000 73.000 161.000 122.000
van niet- naar weinig of matig stedelijk 30.000 54.000 53.000 63.000
totaal 63.000 127.000 214.000 185.000
als % van de woningvoorraad in 2002 8,7 10,2 6,6 11,4

Bron: CBS (WBO’94); VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Woningtype en -grootte

De woningvoorraad op het platteland wijkt naar woningtypen sterk af van die in de 

stad. De gestapelde bouw (flats, etagewoningen, appartementen), die in het stedelijk 

gebied ongeveer 44% van de woningvoorraad uitmaakt, is in het weinig en niet-

stedelijk gebied, met bijna 12% respectievelijk 5%, beperkt. Daarbij gaat het boven-

dien verhoudingsgewijs vaak om ouderenwoningen2. In de kleine plaatsen buiten 

de steden (gemeenten met minder dan 25.000 inwoners) is de gestapelde bouw een 

schaars woningtype en de woningtekorten daar waren in 2002 voor dit woningtype 

het grootst3 (Keers et al. 2004a: 48). Onder de belangstellenden zijn relatief veel 

ouderen: 30% wil een woning die speciaal voor ouderen bestemd is. Driekwart van 

de belangstellenden voor gestapelde woningen buiten de stad wil een goedkope of 

middeldure woning huren (Keers et al. 2004b: 55). 

De riante woningtypen, vrijstaande woningen en tweekappers, komen op het platte-

land veel vaker voor dan in de stad, niet alleen relatief (figuur 7.2), maar ook absoluut 

(bijlage B7.2). Wie een vrijstaande woning ambieert, vindt op het platteland aanmer-

kelijk meer aanbod dan in het stedelijk gebied. 

De woningen zijn er, gemeten naar het aantal kamers, de oppervlakte van de woon-

kamer en de totale oppervlakte, ook aanmerkelijk ruimer dan in de stad (tabel 7.3). 

Naarmate de adressendichtheid afneemt, neemt de oppervlakte van de woningen toe. 

Op het platteland bestaat ongeveer de helft van de woningen uit eengezinshuizen met 

minstens vijf kamers. Vooral de vrijstaande woningen en tweekappers zijn ruim. In het 

stedelijk gebied heeft ruim een kwart van de woningen vijf of meer kamers.

De huizen op het platteland zijn zeker zo goed als die in de stad voorzien van com-

fortverhogende voorzieningen zoals sanitair (douche en bad gescheiden), centrale 

verwarming, dubbele beglazing en andere vormen van woningisolatie (bijlage B7.3). 

Desondanks zijn de energielasten op het platteland (door grotere en meer vrijstaande 

woningen) aanmerkelijk hoger dan in het stedelijk gebied (zie § 7.3). 
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Tabel 7.3
Gemiddelde grootte van woningen naar stedelijkheid, 2002 (in aantal kamers en m2)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk 

niet-
stedelijk stad

platte-
land

Neder-
land

aantal kamers 3,3 4,0 4,3 4,5 4,7 3,8 4,6 4,1
oppervlakte woon-
kamer in m2 29 32 35 36 36 32 36 33
oppervlakte
woning in m2 83 108 124 138 150 104 144 118

Bron: VROM (WBO’02)

Voor ouderen geschikte woningen

De bevolking van het platteland is ouder dan de stedelijke bevolking. Veel jonge 

mensen maken hun maatschappelijke start in de stad, waar ze hun opleiding volgen. 

In de gezinsfase neemt de interesse voor het buitengebied toe. De leeftijdsgroep 

van 35-54 jaar en vooral van 55-75 jaar zijn op het platteland sterk vertegenwoordigd 

(hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik). Het aandeel huishoudens van wie 

de oudste 75 jaar of ouder is, wijkt op het platteland (nog) niet af van het stedelijk 

gebied. Rond deze leeftijd lopen ouderen een aanzienlijke kans op lichamelijke 

beperkingen die technische aanpassingen in de woning of het gebruik van dien-

sten of zorg aan huis nodig kunnen maken. Het platteland krijgt de komende jaren 

te maken met een sterke toename van het aantal 75-plussers, zodat verwacht mag 

worden dat de problematiek van wonen en zorg er nijpender wordt.

Figuur 7.2
Woningtypen naar stedelijkheid, 2002 (in procenten)

Bron: VROM (WBO’02) 
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Tabel 7.4 
Woningvoorraad naar geschiktheid voor mensen met lichamelijke beperkingen en naar stedelijkheid
(in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk 

niet-
stedelijk stad

platte-
land

Neder-
land

wonen met zorg 1,4 1,9 1,6 1,7 1,1 1,6 1,4 1,6
wonen met 
diensten 2,0 2,8 2,2 1,8 1,2 2,4 1,5 2,1
overige ouderen-
woning 2,5 3,7 3,7 4,2 5,0 3,3 4,6 3,7
ingrijpend aange-
paste woning 0,8 1,4 1,5 1,5 1,7 1,2 1,6 1,3
overige nultreden-
woning 23,6 16,4 13,3 14,7 21,7 18,0 18,0 18,0
ongeschikte 
woning 69,7 73,8 77,6 76,1 69,2 73,5 72,8 73,3
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: VROM (WBO’02)

Tabel 7.4 laat zien in hoeverre de woningvoorraad geschikt is voor mensen met 

lichamelijke beperkingen die hun mobiliteit verminderen. In de linkerkolom is een 

hiërarchie weergegeven: woningen waar zorg op afroep beschikbaar is, woningen 

waar diensten geleverd kunnen worden, zoals alarmering of maaltijdvoorziening, 

overige ouderenwoningen (meest gelijkvloerse woningen die bestemd zijn voor oude-

ren, maar zonder speciale diensten), ingrijpend aangepaste woningen, overige nul-

tredenwoningen (in- en extern toegankelijk zonder trap) en ten slotte de ongeschikte 

woningen (waarin de vitale vertrekken – woonkamer, een slaapkamer, keuken en 

sanitair – niet allemaal zonder traplopen te bereiken zijn) (Sogelée en Brouwer 2003). 

Het totale aandeel ongeschikte woningen wijkt op het platteland niet af van dat 

in het stedelijk gebied, maar er zijn wezenlijke verschillen. Zo is in sterk stedelijk 

gebied en niet-stedelijk gebied het aandeel ‘overige nultredenwoningen’ hoog. In 

de stad zijn dat vooral flats met lift; op het platteland ruime eengezinshuizen. De 

laatste kunnen op de begane grond een kamer of sanitair bijgebouwd krijgen, als 

deze niet van meet af aan aanwezig waren. Het niet-stedelijk gebied heeft ook rela-

tief veel ‘overige ouderenwoningen’ en ‘ingrijpend aangepaste woningen’, maar is 

slecht bedeeld met woonvoorzieningen waarin zorg op afroep of diensten aan huis 

beschikbaar zijn. ‘Overige ouderenwoningen’ zijn vooral huurwoningen die, volgens 

de bewoners, speciaal bestemd zijn voor ouderen en waarvoor in veel gevallen ook 

een leeftijdscriterium voor toelating gold. 

In het weinig stedelijk gebied doet het aanbod van wonen met zorg niet onder 

voor dat in het stedelijk gebied. Hier hebben de woonvormen voor ouderen zich vrij 

snel ontwikkeld in de jaren negentig. Ouderenwoningen met en zonder diensten zijn 

landelijk, en ook in weinig stedelijk gebied, een steeds groter deel van de nieuwbouw 

gaan uitmaken.
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In figuur 7.3 is voor mensen met matige of ernstige lichamelijke beperkingen (pro-

blemen met traplopen, opstaan en gaan zitten e.d.4) weergegeven hoe ze gehuisvest 

zijn. Het niet-stedelijk gebied onderscheidt zich door een groter aandeel mensen met 

beperkingen in ‘gewone ouderenwoningen’ en in toegankelijke woningen (al dan 

niet na ingrijpende aanpassingen), en door minder mensen in woningen met zorg 

of diensten. Het aandeel mensen met beperkingen in ongeschikte (niet goed toe-

gankelijke) woningen is er lager dan elders. In het weinig stedelijke platteland is het 

verzorgd wonen juist relatief sterk vertegenwoordigd, sterker dan in stedelijk gebied. 

Er zit verschil in het type oplossing dat voor mensen met beperkingen beschikbaar 

is. Op het niet-stedelijke platteland is het met zorg en diensten relatief ongunstig 

gesteld en met de fysieke geschiktheid van de woningen juist gunstig. Op het weinig 

stedelijke platteland is het omgekeerde het geval. 

7.3  Prijzen en woonlasten

Eigendom en prijsklassen van woningen

Veel woningen op het platteland zijn ruimer dan die in het stedelijk gebied en de 

waardering voor de woning en de omgeving is er hoger. Dit roept vragen op over de 

prijzen en woonuitgaven die eraan verbonden zijn. Het aandeel koopwoningen ligt 

op het platteland veel hoger dan in het stedelijk gebied (figuur 7.4), waar gedurende 

het interbellum en vooral in de vroeg-naoorlogse jaren veel socialehuurwoningen 

zijn gebouwd. Vooroorlogse particuliere woningen zijn er bovendien veelal opge-

kocht in het kader van de stadsvernieuwing en bij corporaties in beheer gekomen. 

Van alle huurwoningen wordt driekwart door een woningcorporatie verhuurd, ook 

op het platteland. 

Bron: VROM (WBO’02)
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Figuur 7.3
Mensen met matige of ernstige lichamelijke beperkingen naar geschiktheid van hun woning en naar 
stedelijkheid, 2002 (in procenten)
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Bron: VROM (WBO’02) 
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Figuur 7.4
Huur- versus koopwoningen naar stedelijkheid, 2002 (in procenten)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

koop
huur

Het eigenwoningbezit op het platteland is aan het begin van de vorige eeuw aan-

gemoedigd met behulp van rentevrije staatsleningen. De Landarbeiderswet (1918) 

beoogde de trek naar de steden af te remmen door de landarbeider op het platteland 

een eigen woning en erf in het vooruitzicht te stellen. De crisisjaren hinderden echter 

de praktische toepassing van de wet (Elsinga 2003). In de stad werd de bouw van 

(sociale)huurwoningen, na verhitte discussies onder volkshuisvesters avant la lettre, 

verkozen boven koopwoningen, onder meer omdat eigenwoningbezit de stadsbe-

woner afhankelijk zou maken van lokale werkgevers. Het zou, in een context van 

beperkte ruimtelijke mobiliteit, de arbeidsmobiliteit hinderen (Kullberg 2003). Van-

daag de dag propageert men juist in de stad de eigen woning als middel om de (wat 

meer bemiddelde) stadsbewoner ervan te weerhouden de stad uit te trekken. Op het 

platteland zijn er meer eigenaren-bewoners onder de mensen met lage en midden-

inkomens dan in de stad het geval is. 
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Bron: VROM (WBO’02)
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Figuur 7.5
Woningen naar prijsklasse, eigendomsverhouding en stedelijkheid, 2002 (in procenten)
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Figuur 7.5 geeft de woningen weer naar huur- en prijsklasse. De grenzen tussen 

duur, middelduur (of ‘betaalbaar’) en goedkoop zijn ontleend aan de nota Volkshuis-

vesting in de jaren negentig (vrom 1989). Ze gelden voor het hele land.5 Duidelijk is dat 

de woningvoorraad op zowel het niet- als het weinig stedelijke platteland duurder is 

dan die in de stad. Dat geldt vooral de koopwoningen; de (kleine) huurwoningvoor-

raad is er juist goedkoop vergeleken met het stedelijk gebied, waar meer middeldure 

en dure huurwoningen staan. Het relatief grote aandeel dure koopwoningen op het 

platteland heeft te maken met het riante karakter van de woningen. De prijsstijgin-

gen van koophuizen zijn op het platteland – gemiddeld genomen – hoger geweest 

dan in het stedelijk gebied (figuur 7.6). Dit komt doordat tussen 1994 en 2002 de ver-

koopwaarden van vrijstaande woningen en tweekappers ongeveer verdrievoudigden, 

zowel in de stad als op het platteland. En juist op het platteland staan veel van derge-

lijke woningen. Ook voor hoek- en tussenwoningen hield de prijsstijging op het plat-

teland gelijke tred met die in de stad, met uitzondering van het zeer sterk stedelijk 

gebied, waar de prijsstijging sneller ging (bijlage B7.4). 



187Wonen

Figuur 7.6
Ontwikkeling van de verkoopwaarde van koopwoningen naar stedelijkheid, 1994-2002 (in 1000 euro’s)

Bron: CBS (WBO’94,’98); 
VROM (WBO’02)
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De gemiddelde verkoopwaarden verhullen, ook als ze naar woningtype zijn verbij-

zonderd, regionale prijsverschillen in het land. Figuur 7.7 geeft daarvan een indruk. 

Omgerekend naar prijzen per constante hoeveelheid woonkwaliteit of ‘woondien-

sten’ (een fictief ‘standaardhuis’) zijn de prijzen per woningmarktregio weergege-

ven.6 Die liggen in delen van Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en in mindere 

mate delen van de Achterhoek en van Flevoland, aanmerkelijk lager dan gemiddeld. 

Dure regio’s zijn overloopgebieden bij de steden, in het bijzonder in landschappelijk 

aantrekkelijk gebied als het Gooi, Amstel-Meerlanden, Kennemerland, Bollenstreek, 

Westland, Oost-Utrecht en de Veluwe. 
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meer dan 1,1 
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0,8 - 0,9

minder dan 0,8

Figuur 7.7a
Gemiddelde r egioprijs per woondienst, 2002 (Nederland = 1)

Bron: Ras et al. 2006

Woonlasten en vermogens

Wat bewoners maandelijks voor hun woning betalen, hangt af van het eigendom 

(huren of kopen), van de financiering van de woning (soort hypotheek en hoogte) en 

van het inkomen, voorzover er inkomensafhankelijke tegemoetkomingen in het spel 

zijn, zoals huursubsidie en hypotheekrenteaftrek. 

De totale nettohuuruitgaven zijn het hoogst in matig en sterk stedelijk gebied; 

daarna in weinig stedelijk gebied (tabel 7.5). De woningen zijn daar relatief nieuw. 

In zeer sterk stedelijk en niet-stedelijk gebied zijn ze ouder en goedkoper, omdat de 

huurprijs (door huurprijsregulering) sterk gekoppeld is aan objectieve woningkwali-

teiten: de maat, uitrusting en ouderdom. Huurders in sterk en matig stedelijk gebied 

ontvangen gemiddeld de meeste huursubsidie. 
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Figuur 7.7b
Gemiddeld aantal woondiensten per regio, 2002 (Nederland = 100)

Bron: Ras et al. 2006
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Tabel 7.5
 Woonlasten voor de bewoners van huur- en koopwoningen naar stedelijkheid, 2002 (in euro’s per maand)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

Neder-
land

nettohuura 313 336 335 330 318 326
bijkomende woonlastenb 117 128 135 140 146 129
totale lasten huurder 430 464 469 470 465 455

individuele huursubsidie 33 40 40 33 32 36
nettowoonuitgaven eigenaarc 415 433 431 417 392 417
bijkomende woonlastenb 155 173 179 187 200 181
totale lasten eigenaar-
bewoner 570 606 610 603 592 599

fiscaal effect eigenaar 146 142 140 123 107 130

a Huur na aftrek van huursubsidie.
b Energie, waterschap, gemeentelijke heffingen.
c Uitstaande rente minus fiscaal effect.

Bron: VROM (WBO’02)

Bij koopwoningen komt de (centrale of perifere) ligging sterker tot uitdrukking in de 

koopprijs, terwijl bovendien de relatie tussen de waarde van de woning en de woon-

lasten van de bewoners complexer is, dan bij huurwoningen. De hypotheeklasten 

zijn immers afhankelijk van de mate waarin de woning is afbetaald. Dat laatste is 

onder oudere bewoners vaak geheel of gedeeltelijk het geval en speelt dus mee in de 

relatief lage nettokooplast in het niet- en weinig stedelijk gebied, met een wat ‘grij-

zere’ bevolkingssamenstelling dan het stedelijk gebied heeft. Op het platteland is 

het fiscaal voordeel van de eigen woning echter kleiner, juist omdat meer eigenaren 

de hypotheek al (deels) hebben afgelost.

De bijkomende woonlasten – uitgaven aan energie, waterschap en gemeentelijke 

heffingen – zijn zowel voor huurders als eigenaren-bewoners hoger bij afnemende 

stedelijkheid. De grootste boosdoener is de energie-uitgave in de relatief grote en 

(half)vrijstaande woningen op het platteland (bijlage B7.6).

Hoe zwaar de woonuitgaven op het besteedbare huishoudensinkomen drukken, de 

woonquote7, verschilt tussen huurders en eigenaren-bewoners. Eigenaren-bewoners 

hebben gemiddeld beduidend hogere inkomens en besteden gemiddeld een kwart 

van dat inkomen aan woonlasten, terwijl huurders gemiddeld een derde van hun 

doorgaans lagere inkomen besteden. De woonquoten van huurders en eigenaren-

bewoners verschillen – gemiddeld genomen – niet tussen stedelijkheidsklassen. In 

het noorden van Nederland liggen zowel de woonlasten als de inkomens lager, zodat 

de woonquoten niet bijzonder afwijken van die in andere landsdelen. In elk van de 

regio’s en stedelijkheidsgraden komen de hoogste woonquoten voor onder huis-

houdens met een uitkering, alleenstaanden, eenoudergezinnen, jonge huishoudens 



191Wonen

(oudste bewoner tot 35 jaar) en ouderen. Met uitzondering van de ouderen beschik-

ken deze groepen ook over de geringste vermogens. Op het platteland hebben de 

55-74-jarigen de grootste vermogens, gevolgd door de 75-plussers en dan door de 

jonge huishoudens (Kullberg en Ras 2004). Deze vermogens kunnen van belang zijn 

voor het bekostigen van een eventuele behoefte aan hulp bij het zelfstandig blijven 

wonen. 

7.4  Bijzondere gebouwen en bestemmingen

Boerderijen

Een beeldbepalend woningtype voor het platteland is de boerderij, een woning met 

bedrijfsruimten. Er zijn in Nederland ongeveer 140.000 bewoonde boerderijen, 

merendeels in het niet-stedelijk plattelandsgebied (figuur 7.8). Een minderheid van 

die bewoonde boerderijen (ruim 50.000, 36%) is nog als boerderij in gebruik; de rest 

is tot exclusief woonhuis verbouwd of tot woning met niet-agrarische bedrijfsruimte. 

In 1994 was nog bijna de helft van de boerderijen als agrarisch bedrijf in gebruik. 

Bron: VROM (WBO’02)
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Figuur 7.8
Aantal bewoonde boerderijen en aandeel in gebruik als boerderij, 2002 (in absolute aantallen)
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In zijn proefschrift over herbestemming van boerderijen in Friesland schetst Van der 

Vaart (1999) dat midden jaren negentig de helft van de boerderijen in Friesland geen 

agrarisch bedrijf meer huisvestte. Daarmee lopen de ontwikkelingen in Friesland 

wat achterop bij die in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Herbestemming in 

Friesland betrof voor ongeveer 82% een bestemming als exclusieve woonboerderij; in 

ongeveer 18% van de gevallen werd een niet-agrarische bedrijfsactiviteit in de boer-

derij gevestigd en woonde men in verreweg de meeste gevallen bij dat bedrijf. Slechts 

in 2% van alle gevallen van beëindiging van de boerderijfunctie verloor de boerderij 

de woonfunctie. Volgens hetzelfde onderzoek bleef in Friesland na een bedrijfs-
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beëindiging de boer meestal nog een jaar of vijf op de boerderij wonen, waarna deze 

in andere handen overging. In Friesland lagen er voor mensen uit de streek zelf 

mogelijkheden om een boerderij te kopen en er eventueel een bedrijf te starten. Waar 

de druk vanuit de stad op het buitengebied groter is, nemen dergelijke kansen van 

mensen uit de regio zelf af.

In de landbouw hebben al veel bedrijfsbeëindigingen plaatsgevonden en er liggen 

er nog de nodige in het verschiet (zie hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik). De 

kleinste bedrijven hebben in het algemeen als eerste de handdoek in de ring moeten 

gooien, en in toenemende mate zullen relatief grote boerenbedrijven beëindigd 

worden (Van der Vaart 1999). Deze grote boerenerven en boerderijen zullen niet 

gemakkelijk te betalen zijn voor particulieren. Van der Vaart en andere auteurs (o.a. 

Van den Berg et al. 2005) pleiten daarom voor splitsing van agrarische bedrijfsgebou-

wen in woongelegenheid voor meer huishoudens. 

Recreatiewoningen

Een toenemend aantal Nederlanders beschikt naast de woning over een tweede ver-

blijf, een recreatiewoning, stacaravan, tent met vaste staanplaats of volkstuinhuisje. 

De interesse hierin zal naar verwachting groeien bij voortgaande vergrijzing (jonge 

senioren) en bij toenemende welvaart. In de gebieden waar veel vakantiewoningen 

staan, kan de periodieke leegstand van die woningen de leefbaarheid hinderen, en 

daar waar het om reguliere tweede woningen gaat, die permanent bewoond mogen 

worden, worden woningen onttrokken aan het beschikbare aanbod voor lokale 

woningzoekenden. In toeristische gebieden met veel recreatiewoningen beloopt het 

aandeel recreatiewoningen meer dan 10% van de woningvoorraad.

De schattingen van het aantal recreatieverblijven lopen uiteen, afhankelijk van 

vooral de definitie van het verblijf en de bron. Van der Reijden et al. (rigo/rpb 2003: 

10-15) komen voor 2000 op ruim 105.000 tot 117.000 recreatiewoningen in Nederland 

(die ook bij Nederlanders in bezit zijn), waarvan bijna de helft op recreatieparken; 

220.000 stacaravans, merendeels op kampeerbedrijven; en 31.000 volkstuinhuisjes 

met overnachtingsmogelijkheid.8 Overigens is in ongeveer twee van de drie van die 

volkstuinhuisjes overnachten niet toegestaan, maar het kan. Daarnaast zijn er naar 

schatting een kleine 20.000 tweede woningen in Nederland in het bezit van buiten-

landers, merendeels Duitsers. Omgekeerd wordt het aantal tweede woningen dat 

Nederlanders in het buitenland hebben, geschat op ruim 44.000 tot 55.000, plus zo’n 

10.000 stacaravans. Ten slotte zijn er nog een kleine 9000 reguliere woningen die 

recreatief gebruikt worden, en een onbekend aantal woningen dat als pied-à-terre 

gebruikt wordt. De laatste zijn vermoedelijk vooral woningen in steden. 
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In de periode 1992-2002 is het aantal officiële recreatiewoningen toegenomen met 

ruim 22.000 en daarmee groeide het sneller dan de reguliere woningvoorraad. De 

meeste staan op de waddeneilanden, langs de Zeeuwse kusten en in de bossen van de 

Veluwe en Drenthe (figuur 7.9). Het aantal tweede woningen van Nederlanders in het 

buitenland groeide nog sneller (rigo/rpb 2003: 17, 18). Hoewel naar de stedelijk-

heid van de vestigingsplaatsen in het buitenland geen onderzoek is gedaan, zijn het 

vermoedelijk toch vooral woningen op het platteland van Zuid- en in toenemende 

mate ook Oost-Europa. 

> 50 recreatiewoningen
recreatie
bos/natuur

water

2-50 recreatiewoningen

Bron: RPB (Ruimtemonitor)

Figuur 7.9
Spreiding  van recreatiewoningen over Nederland, 2002 
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Recreatiewoningen zijn bestemd voor vakantie en zodoende geldt er een verbod op 

permanente bewoning.9 Daarover is veel te doen. Volgens een inventarisatie van 

sgbo in 2000 werd het aantal permanent bewoonde recreatiewoningen in Nederland 

op 12.000 geraamd, ongeveer 13% van het geheel (sgbo 2000). Daarnaast zouden 

ongeveer 6000 stacaravans permanent bewoond worden. Gemeenten constateren 

een toename van de permanente bewoning. Vooral woningen die sinds 1992 zijn 

opgeleverd, maar zeker ook een deel van de oude(re) recreatiewoningen is daarvoor 

geschikt. Sinds 1992 moeten recreatiewoningen voldoen aan de regels van het Bouw-

besluit, dezelfde regels waaraan gewone woningen moeten voldoen. Voordien maak-

ten gemeenten in haar bouwverordeningen onderscheid en stelden minder strenge 

eisen aan recreatiewoningen. Recreatiewoningen zijn gemiddeld wel kleiner dan 

gewone.

Onderzoek naar de motieven om permanent te verblijven, leidt grofweg tot een 

driedeling van betrokkenen (Metzemakers 2003). Ongeveer 40% betreft vutters en 

gepensioneerden die er van hun oude dag genieten. Een even groot aandeel bestaat 

uit inwoners van de eigen gemeente voor wie de recreatiewoning een meer of minder 

tijdelijk alternatief is voor een reguliere woning. Ze hebben te maken met een krappe 

woningmarkt en een urgente verhuiswens, bijvoorbeeld vanwege echtscheiding. 

Ongeveer 15% bestaat uit personen van buiten de gemeente die elders werken en 

bewust kiezen voor wonen in het groen. Vooral de eerste en laatste categorie demon-

streren de interesse in ‘groen wonen’. 

In een inventarisatie onder gemeenten door de vrom-Inspectie (2005) is nage-

gaan wat gemeenten aan situaties van permanente bewoning willen doen. Het rijk 

heeft de beslissing over het al dan niet legaliseren van dergelijke bewoning aan de 

gemeenten overgelaten (tk 2003/2004). Voor bijna 30% van deze recreatiewonin-

gen willen gemeenten een bestemmingswijziging voorleggen, zodat permanente 

bewoning legaal wordt. In nog eens ruim 20% van de gevallen willen ze persoons-

gebonden beschikkingen afgeven, die voor bepaalde tijd bewoning toestaan. In de 

resterende gevallen willen de gemeenten de recreatiebestemming handhaven. 

In totaal beschikt ongeveer 6% van de Nederlandse huishoudens over een tweede 

verblijf in binnen- of buitenland. Net als voor de verklaring van de vrijetijdsbesteding 

in een groene omgeving (zie hoofdstuk 11 Tijd en vrije tijd), wordt voor de verklaring 

van het bezit van recreatieverblijven wel aan compensatie voor het wonen in de stad 

gedacht. Men zou als stadsbewoner geneigd zijn in de vrije tijd de stad te willen ont-

vluchten. 

Als in de analyses rekening wordt gehouden met leeftijd, huishoudenstype, inko-

men, opleiding, het woningtype waarover men beschikt, huur- of koopwoning, 

stedelijkheid van het postcodegebied en landsdeel waar men woont, dan blijken 

zowel de stedelijkheid van het postcodegebied als de regio ertoe te doen. De kans dat 

iemand een recreatiewoning bezit, is bij gelijk inkomen en andere kenmerken van 

het huishouden groter naarmate de woonwijk stedelijker is. Daarnaast is in West-
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Nederland de kans dat iemand een recreatiewoning bezit, bijna anderhalf keer zo 

groot als in andere landsdelen10. Die kans is ook het grootst onder de bewoners van 

vrijstaande woningen en tweekappers en daarna onder flatbewoners. De recreatie-

woning lijkt compensatie te bieden voor een stedelijk woonmilieu en vooral als dat in 

het meest verstedelijkte westen van het land ligt. 

Ook bij het bezit van een caravan met vaste staanplaats is er – in de analyses 

gecorrigeerd voor huishoudens- en woningkenmerken van de bezitter – een verband 

met de stedelijkheid van de directe woonomgeving (hoe stedelijker men woont, des 

te vaker heeft men een caravan), maar niet met die van de regio. In de minst stede-

lijke regio, Noord-Nederland, bezitten mensen juist relatief vaak een stacaravan. 

Caravanbezitters hebben meer kans om in een flat te wonen. Hier doet zich compen-

satie voor op het niveau van de woning en de directe omgeving.

De volkstuin (met huisje) komt ook het meeste voor in West- en Noord-Nederland, 

vooral op het platteland. De kans dat men een volkstuin heeft, verschilt niet sterk 

naar stedelijkheidsklasse van de omgeving; het grootst is de kans op het platteland en 

daarna in zeer sterk stedelijk gebied. Ze verschilt niet tussen flatbewoners en bewoners 

van een eengezinshuis. De volkstuin kan kennelijk zowel compenserend zijn voor een 

stedelijk woonmilieu als aanvullend op een weinig of niet-stedelijk milieu.

7.5  Tevredenheid en percepties van groen en ruimte

Tevredenheid met de woning

De kwaliteit van de woningen op het platteland is – gemiddeld genomen – hoger dan 

in het stedelijk gebied en dat strekt ook tot tevredenheid (figuur 7.10). De verschillen 

in tevredenheid met de woning tussen bewoners van stedelijk gebied en platteland 

zijn het grootst in het westen van het land. Men is op het platteland vooral positiever 

over de grootte van de woning – met als keerzijde dat vooral ouderen de woning ook 

vaker te groot vinden – en over de beschikbare buitenruimte bij de woning.

De tevredenheid met de woningen op het platteland hangt samen met de aan-

trekkelijke woningtypen en het grote aandeel koopwoningen aldaar. Toch zijn ook 

huurders en bewoners van etagewoningen op het platteland meer tevreden met hun 

woning dan in de stad het geval is. Voor een deel zijn dat bewoners van speciale 

ouderenwoningen, en verder heeft men er vermoedelijk minder last van omwonen-

den dan in de gestapelde bouw in stadswijken. Vooral de mensen met lage en mid-

deninkomens zijn op het platteland tevreden met hun woning. De mensen met de 

hoogste inkomens hebben zich ook in de stad toegang tot aantrekkelijke woningen 

weten te verschaffen en zijn daar tevreden mee. 

Onder ouderen is de tevredenheid met de woning overal zeer hoog, maar onder 

75-plussers is ze in niet-stedelijk gebied iets lager (hoewel altijd nog ruim 93% 

tevreden of zeer tevreden is). Mogelijk klinkt het betrekkelijk geringe zorgaanbod 

in perifere gebieden door in de tevredenheid. Vooral jonge gezinnen zijn op het plat-

teland meer tevreden dan in de stad.
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Tevredenheid met de woonomgeving

Het contrast tussen sterk stedelijk en weinig of niet-stedelijk gebied is nog groter in 

het oordeel over de fysieke en sociale woonomgeving. Op het platteland zegt ruim 

70% van de huishoudens veel contact met buren te hebben; in de stad is dat bijna 

60%. Op het platteland is men ook behoorlijk tevreden met de bevolkingssamenstel-

ling. Niet-westerse allochtonen, die in de stadswijken waar zij wonen, samengaan 

met negatieve oordelen over de bewonerssamenstelling, zijn op het platteland mager 

vertegenwoordigd: nog geen 3% van de huishoudens in het weinig stedelijk en nau-

welijks 1% in het niet-stedelijk gebied, tegen ruim 11% in het stedelijk gebied. Ook zij 

zijn op het platteland overigens meer tevreden met hun woning en woonomgeving 

dan in de stad. 

Men heeft op het platteland veel minder last van rommel, heeft een meestal plezierige 

omgang met en minder overlast van buren, is veel minder bang voor beroving dan in 

de stad (zie ook hoofdstukken 10 Sociale veiligheid en 12 Maatschappelijke partici-

patie). De verschillen tussen stad en platteland in overlast van het verkeer zijn relatief 

klein. In de stad zegt 14% van de huishoudens vaak last van verkeer te hebben; op 

het platteland ruim 10%. De overlast door verkeer is in sterk en zeer sterk stedelijk 

gebied sinds 1998 meer toegenomen dan op het platteland. 

Daartegenover kunnen overigens specifieke plattelandsongemakken staan, zoals 

stank- en geluidsoverlast van agrarische bedrijven. Het is mogelijk dat stedelingen, 

die het platteland met rust en schone lucht vereenzelvigen, moeite hebben om hinder 

van een (agrarisch) bedrijf te accepteren, wat aanleiding kan zijn tot conflicten met 

boeren (Van der Vaart 1999). Sowieso is de boer gehouden aan milieuvergunningen, 

zodat woonbebouwing in de nabijheid van het bedrijf, ook zonder dat er subjectieve 

overlast is, problematisch kan zijn.

Voorzieningen, in het bijzonder winkels, zijn op het platteland dunner gezaaid 

dan in het stedelijk gebied (zie hoofdstuk 9 Voorzieningen). In de woonvoorkeuren 

spelen dergelijke voorzieningen, zeker voor mobiele huishoudens, een onderge-

schikte rol. 

Het contrast tussen het plattelandswoonmilieu en het (zeer) sterk stedelijke milieu 

schuilt, gelet op uitspraken over waardering van de omgeving, vooral in de ruimte, 

de groenheid en de veiligheid van de omgeving. Dit zijn dezelfde kwaliteiten als die 

van een suburbaan woonmilieu, dat door Heins (2002) ‘pseudo-platteland’ wordt 

genoemd. Toch kunnen de stedelijkheidsklassen niet zonder meer in een hiërarchie 

van woonkwaliteit worden geplaatst, met naar het buitengebied toe steeds ruimere 

kavels, meer rust, meer ruimte, veiligheid en groen. Bij een deel van de bevolking 

leeft een uitgesproken stedelijke woonvoorkeur, die niet noodzakelijk een resultante 

is van de (jonge) levensfase of (gebrek aan) welstand, maar ook samenhangt met 

inhoudelijke oriëntaties. De Wijs-Mulkens (1999) liet bijvoorbeeld zien dat er onder 

de culturele elite (professoren, literatoren) voorkeur bestaat voor centraal-stedelijke 

woonmilieus, terwijl onder de economische elite (registeraccountants, leden van 
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raden van bestuur) meer suburbane voorkeuren leven, met woningtypen die het pro-

totype van landhuizen en buitenplaatsen benaderen. 

Bron: VROM (WBO’02)
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Figuur 7.10
Tevredenheid met de woning en woonomgeving naar stedelijkheid, 2002 (in procenten)
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Ruimte, rust en velerlei groen

Waarden die het platteland aantrekkelijk maken, zijn samen te vatten met de begrip-

pen ‘rust’, ‘ruimte’ en ‘groen’ (Heins 2002; Groote et al. 2005). Volgens Groote et 

al. is de perceptie van ‘rust, ruimte en groen’ uiteenlopend en is er een samenhang 

met leeftijd. Ouderen zouden bij rust en ruimte aan gezelligheid en gemoedelijkheid 

denken en dit ook positief waarderen. Jongeren zijn meer geneigd rust als saaiheid te 

duiden en gemoedelijkheid als bemoeizucht. Ook zouden ouderen meer oog hebben 

voor ‘de natuurlijke kanten’ van het platteland. 

Naarmate op het platteland boerderijen hun bedrijfsfunctie verliezen en aange-

vuld worden met woonhuizen, drukt de smaak van oude en nieuwe ‘buitenwoners’ 

een groter stempel op het landschap. In de vormgeving van boerenerven zijn door 

de tijd heen en ook regionaal grote verschillen opgetreden, met wisselende accenten 

op functionaliteit en esthetiek (Renes 2001). Als de woonfunctie de agrarische gaat 

domineren, zullen modetrends en expressieve, esthetische overwegingen bepa-

lender worden voor de inrichting van erven dan functionele. Dit kan de gedaante 

aannemen van het archaïseren van (vermeende) streektypische inrichtingen. Van der 

Vaart (1999: 155) spreekt over een ‘fossilisering (…) van het uiterlijk van de boerderij 

(…) van 25 jaar geleden’. Daarnaast doet zich invloed gelden van de wijde, stedelijke 

omgeving op de inrichting van erven op het platteland. Terwijl lange tijd de naaste 

omgeving tot voorbeeld strekte, vormt de verstedelijkte leefomgeving meer en meer 

het referentiepunt. 
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Hoe de gevestigde of nieuwe bewoners van het platteland naar ‘groen’ kijken en er 

zelf op hun erf vorm aan geven, zal dus in toenemende mate invloed hebben op de 

uitstraling van het platteland voor bewoners, passanten en recreanten. In een onder-

zoek van SmartAgent Company onder tuinbezitters (Productschap Tuinbouw 2002) 

worden zes ‘tuinbelevingssegmenten’ onderscheiden van elk 10% tot 20% van de 

geïnterviewde tuinbezitters. De segmenten zijn onderscheiden aan de hand van de 

reacties van een landelijk representatieve groep van 700 tuinbezitters op een aantal 

stellingen en vertegenwoordigen clusters van waarden die zij aan de tuin en het tui-

nieren toekennen. Er tekenen zich twee dimensies in die reacties af: ‘actief versus 

passief ontspannen in de tuin’ en ‘onderscheiden versus aanpassen’ aan de omgeving 

of aan andere mensen. 

Onder degenen die passief willen ontspannen in de tuin, is er een groep die de 

tuin vooral ziet als eigen territorium, waarbij associaties horen als ‘eenvoudig, 

onderhoudsvrij, strak’. Daarnaast staat een iets grotere groep voor wie de tuin vooral 

een ruimte is om met anderen tijd in door te brengen; ook hier associaties als ‘een-

voudig, onderhoudsvrij, meer verharding’. Voor een deel komen er ook conformis-

tische associaties bij in de zin dat men het gevoel heeft eigenlijk meer aan de tuin te 

moeten doen en mede om die reden een degelijke beschutting wenst. 

Onder de actieve tuiniers is het type te onderscheiden dat vooral trots is op de 

tuin omdat die bijzonder is, ‘representatief, stijlvol, netjes en beheerst’. Aan de 

andere kant van het conformistische spectrum staan de actieve tuiniers die de tuin 

zo natuurlijk mogelijk willen houden, ‘groen, weelderig, natuurlijk’. Het conformis-

tische type met een ‘meer anonieme, ontvankelijke en ambachtelijke’ benadering en 

mentaliteit, zou volgens Bakker en Leopold (2001) het beste garant staan voor het 

behouden van het ‘authentieke’ karakter van boerenerven. We praten dan wellicht 

over een deelsegment van het door SmartAgent beschreven ‘groenetuintype’, geschat 

op 20% van de tuineigenaren, merendeels vrouwen met verstand van planten en 

interesse in groenten en fruit uit eigen tuin. Dit type zou een lager inkomen hebben 

dan menig andere tuinbezitter. Dit brengt ons op de vraag wie zich toegang tot het 

platteland weten te verschaffen en wie niet.

7.6  Verhuisdynamiek en motieven

Verhuiswensen en gerealiseerde verhuizingen

Gezien de tevredenheid van zeer velen met hun woonsituatie op het platteland hoeft 

het weinig te verbazen dat de verhuisgeneigdheid afneemt naarmate ook de stedelijk-

heid afneemt (figuur 7.11). Het aandeel werkelijk verhuisden neemt eveneens af bij 

afnemende stedelijkheid. Honkvastheid op het platteland blijkt ook uit een lange 

woonduur op het actuele adres: bijna de helft van de huishoudens (48%) woonde er al 

voor 1980; in de stad is dat 37% (in zeer sterk stedelijk gebied een derde).

Onder de werkelijke verhuisden bevinden zich nogal wat starters, jonge mensen 

die op zichzelf willen gaan wonen, maar ook bijvoorbeeld gescheiden mensen die 

een eigen woning zoeken zonder dat de vorige woning vrijkomt, de zogenoemde 
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semi-starters. Van de verhuisde starters is ongeveer de helft semi-starter. In het 

matig en weinig stedelijke gebied zijn er onder de verhuisden zelfs meer semi-star-

ters dan echte starters. Dit komt doordat echte starters zich eerder in de stad (met 

name in sterk en zeer sterk stedelijk gebied) vestigen dan op het platteland of in 

suburbaan gebied. De gemiddelde leeftijd waarop men voor het eerst een woning wil 

betrekken of betrekt, verschilt niet bijzonder naar stedelijkheid. 

Het aantal doorstromers dat feitelijk verhuisde, is lager dan het aantal dat wil 

verhuizen. Een deel van de verhuiswensen is latent en wordt niet verwezenlijkt omdat 

men ervan afziet of omdat er geen geschikt aanbod is. Anderzijds verhuist een deel 

zonder dat dit lang van tevoren voorzien of gepland was, bijvoorbeeld vanwege echt-

scheiding of een andere werkkring. Dat zijn vooral starters.

Het aantal verhuizingen is in de periode 1994-2002 ongeveer gelijk gebleven, ook 

op het platteland; het aantal verhuisgeneigden liep in diezelfde periode zowel in 

de stad als op het platteland wat terug. De combinatie van steeds betere woonom-

standigheden en teruglopende nieuwbouw, zodat er minder te verbeteren valt in de 

woonsituatie, zijn hieraan debet.

a Verhuisgeneigden naar stedelijkheid van de plaats waarvandaan men wil verhuizen.
Verhuisden naar stedelijkheid van de plaats waar men is komen wonen.

Bron: VROM (WBO’02)

Figuur 7.11
Potentiële verhuisgeneigden en verhuisden naar stedelijkheidsklassea, periode 2000-2002 (in procenten)
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De verhuismobiliteit is in de grote steden en diverse provinciesteden het grootst, 

maar ook landelijke gemeenten in Flevoland, de Noordoostpolder, Drenthe, Noord-

Friesland en Oost-Groningen, kennen een bovengemiddelde verhuisdynamiek 

(figuur 7.12). In een ruimere woningmarkt zijn er meer mogelijkheden om de woon-

omstandigheden te verbeteren.

aantal per 1000 inwoners

< 70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
> 120

Verhuismobiliteit naar gemeente waarin de woning vrijkomt, gemiddeld over 1991-2000

Bron: RPB (Ruimtemonitor)

Figuur 7.12

Het verschil in verhuisgeneigdheid tussen stad en platteland is vooral groot in de 

groep tot 35 jaar, die in het algemeen het meest tot verhuizen neigt, vanwege carriè-

restappen in de persoonlijke en de studie- en werksfeer. In zeer sterk stedelijk gebied 

wil 55% van deze leeftijdsgroep beslist of eventueel verhuizen; dit loopt per stedelijk-

heidsklasse af tot 27% in niet-stedelijk gebied. Figuur 7.13 laat zien dat het leeftijds-

profiel van de verhuisgeneigden en verhuisden op het platteland afwijkt van dat in de 
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stedelijke woonmilieus. Daar behoren vooral de verhuisgeneigden veel minder tot 

de jonge huishoudens (tot 35 jaar) en vaker tot de ouderen, zowel 55-74-jarigen als 

75-plussers. De oververtegenwoordiging van de jonge senioren op het platteland 

speelt hierbij een rol. De 75-plussers in niet-stedelijk gebied overwegen wellicht om 

naar een voorziening voor ouderen te verhuizen. Onder de verhuisden naar niet-ste-

delijk gebied springt de groep jonge senioren (55 tot 75 jaar) in het oog, bijna 10% 

van de verhuisden in de periode 2000-2002. Globaal zien we een beweging van jonge 

huishoudens in de richting van stedelijk gebied en van middelbare en oudere huis-

houdens in de richting van landelijk gebied.

Figuur 7.13
Verhuisgeneigden en verhuisden naar leeftijd (boven) of naar inkomen (onder) en naar stedelijkheid, 2002 
(in pr ocenten)
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Bron: VROM (WBO’02) 

Bron: VROM (WBO’02) 
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Naar inkomen bezien verschilt de verhuisgeneigdheid op het platteland niet bij-

zonder van die in het stedelijk gebied, met uitzondering van het zeer sterk stedelijk 

gebied, waar onder de verhuisgeneigden en verhuisden veel meer mensen met lage 

inkomens zijn. De verhuisgeneigden in het niet-stedelijk gebied vormen een afspie-

geling van de inkomensverdeling. Dat geldt niet voor degenen die verhuisden naar 

het platteland (naar zowel weinig als niet-stedelijk gebied). Onder hen zijn mensen 

met hoge en middeninkomens oververtegenwoordigd. De (betere) woningvoorraad 

geeft hier ook alle aanleiding toe.

Waarom wil men verhuizen?

Verhuisgeneigden zijn in de meeste gevallen doorstromers die een andere woning 

zoeken (ruimer, aantrekkelijker) en in een buurt die ze geschikter of aantrekkelijker 

vinden dan hun huidige. Daarna vormt het zelfstandig gaan wonen van starters de 

belangrijkste verhuisreden (tabel 7.6). Op het platteland is de woning minder vaak 

een verhuisreden dan in de stad, en dat geldt nog meer voor de woonbuurt. Zelfstan-

dig gaan wonen is daar de voornaamste verhuisreden. 

Tabel 7.6a
Redenen die verhuisgeneigdena noemen voor hun verhuizing, 2002 (in procenten)b

verhuisgeneigden in:
redenen: stad platteland totaal
huwelijk/samenwonen 7 9 8
scheiding 1 1 1
zelfstandig wonen 14 27 18
gezondheid/ zorg 8 10 9
studie 2 1 2
werk 8 7 8
woning 33 21 30
woonbuurt 18 9 15
andere reden 23 24 23
N = 1.452.000 560.000 2.012.000

a Degenen die zeggen misschien of beslist te willen verhuizen binnen twee jaar.
b De percentages tellen op tot meer dan 100 omdat meer motieven genoemd konden worden.

Bron: VROM (WBO’02)
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Tabel 7.6b
Redenen die verhuisdena noemen voor hun verhuizing, 2002 (in procenten)b

verhuisden van:

redenen:
stad naar 
stad (62%)

platteland naar 
platteland (19%)

platteland 
naar stad (10%)

stad naar 
platteland (9%)

totaal 
(100%)

huwelijk/samenwonen 9 11 10 10 10
scheiding 7 7 8 4 6
zelfstandig wonen 12 10 24 4 12
gezondheid/ zorg 6 8 6 3 7
studie 3 1 7 1 3
werk 6 7 12 15 8
woning 23 19 8 20 19
woonbuurt 11 6 5 18 9
andere reden 31 35 25 36 32
N = 656.000 207.000 107.000 91.000 1.229.000c

a Zij die verhuisden in de afgelopen twee jaar.
b De percentages tellen op tot meer dan 100 omdat meer motieven genoemd konden worden.
c Inclusief ruim 90.000 verhuisden van wie de oude postcode niet bekend is.

Bron: VROM (WBO’02)

Voor de gerealiseerde verhuizingen zijn dezelfde motieven aan de orde geweest, zij 

het dat (echt)scheiding vaker voorkomt als reden (hierop wordt immers niet gean-

ticipeerd) en dat men minder omwille van de woning is verhuisd. Aan het laatste 

is de krapte op de woningmarkt in de afgelopen jaren debet geweest (rigo 2004). 

Opmerkelijk is het grote aantal vermeldingen van een ‘andere’ verhuisreden, naast 

de vele die in de enquête genoemd worden. Mogelijk gaat het om een samenspel van 

factoren, waarbij de afzonderlijke redenen niet doorslaggevend geweest zouden zijn. 

Slechts 1% van de verhuisden naar het platteland gaf in 1994 (toen hiernaar gevraagd 

werd) aan dat een landelijke omgeving doorslaggevend was. 3% was verhuisd om 

dichter bij familie of kennissen te wonen.

Verreweg de meeste verhuizingen vinden plaats binnen stedelijk gebied (62%), 

gevolgd door verhuizingen binnen plattelandsgebied (19%).11 Een minderheid 

beweegt van stad naar platteland of omgekeerd. Bij degenen die van het platteland 

naar de stad trekken, vallen motieven als zelfstandig wonen, studie en werk op. 

Gezondheid en behoefte aan zorg wordt het meest genoemd door verhuisden binnen 

het platteland. De verhuisredenen zijn sinds 1994 niet bijzonder gewijzigd. 
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Hoe wil men wonen?

Tabel 7.7 laat zien dat 57% van alle verhuizingen een verhuizing binnen een gebied 

met dezelfde mate van stedelijkheid betrof, in veel gevallen ging het zelfs om ver-

huizing binnen hetzelfde postcodegebied. 12% ging een klasse stedelijker wonen 

en 10% ging twee, drie of zelfs vier klassen stedelijker wonen. Omgekeerd ging 14% 

een klasse minder stedelijk en 9% minstens twee klassen minder stedelijk wonen. 

Als men verhuist van stad naar platteland, dan doet men dat even vaak vanuit matig, 

sterk en zeer sterk stedelijk gebied. De verhuisbeweging stad-platteland hoeft ken-

nelijk niet trapsgewijs te verlopen. De verhuisden van stad naar platteland hechten 

bijna allemaal veel belang aan een groene woonomgeving.12 Bijna 80% van hen vindt 

de grootte van tuin of buitenruimte bij de woning bovendien (zeer) belangrijk.

Van degenen die willen verhuizen, wil ook de grote meerderheid (80%) naar een 

vergelijkbare gemeente,13 terwijl slechts 8% naar een gemeente wil die landelijker 

is (Van Dam et al. 2003: 26). De huishoudens die aangeven naar een gemeente met 

hooguit 10.000 inwoners te willen verhuizen, beslaan 14% van de verhuisgeneigden 

(ruim 280.000 huishoudens).14 Daarnaast zijn er woningzoekenden die in een gro-

tere plaats willen wonen, maar buiten de bebouwde kom. Dit geldt (volgens wbo’02) 

voor ongeveer 45.000 woningzoekenden die nabij een dorp van 10.000-20.000 inwoners 

willen wonen; voor 42.000 die net buiten een kleine stad (20.000-50.000 inwoners) 

willen wonen; en voor nog circa 50.000 die graag buiten de bebouwde kom van een mid-

delgrote of grote stad willen wonen (vanaf 50.000 inwoners).

Tabel 7.7 
Verhuisden in 2000-2002 naar stedelijkheid van vorig en huidig postcodegebied (in procenten van 
het totale aantal verhuizingen)

huidig postcodegebied

vorig postcodegebied
zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet- 
stedelijk

zeer sterk stedelijk 17 6 2 2 1
sterk stedelijk 4 14 4 2 1
matig stedelijk 2 4 9 2 1
weinig stedelijk 2 2 2 9 2
niet stedelijk 1 1 2 2 8
N = 1.229.000 verhuizingen

Bron VROM (WBO’02)

In zijn raming van de ondergrens van de vraag naar landelijk wonen combineert het 

Ruimtelijk Planbureau (rpb) beide criteria (wonen buiten de bebouwde kom of in 

een klein dorp of beide) en komt zo op circa 22% van de verhuisgeneigden (Van Dam 

et al. 2003: 26). Bij veel van deze belangstellenden is er toch eerder sprake van sub-

urbane dan van landelijke voorkeuren. De belangstelling is conjunctuurgevoelig; in 

1998 was de interesse in landelijke en dorpse woonmilieus aanmerkelijk groter dan 
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in 2002 (Keers et al. 2004b: 7, 8). Afgezien van de conjunctuur is ook het aanbod van 

invloed op de vraag naar woningen. Woningzoekenden verdisconteren een beperkt 

aanbod of een financieel onbereikbaar aanbod deels in hun verhuis- en woonwensen. 

Tabel 7.8
Gewenste huur en gewenste koopprijs van verhuisgeneigde huishoudens naar stedelijkheid, 2002 
(in euro’s, afgerond op 10 resp. 1000 euro)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk 

niet-
stedelijk totaal

gewenste huur starter 400 380 370 410 390 390
gewenste huur doorstromer 400 410 410 400 400 400
gewenste huur beide 400 400 400 400 400 400

gewenste koopprijs starter 163.000 168.000 168.000 173.000 182.000 171.000
gewenste koopprijs door-
stromer 227.000 237.000 256.000 268.000 268.000 247.000
gewenste koopprijs beide 216.000 225.000 240.000 245.000 242.000 232.000

Bron: VROM (WBO’02)

Hoe minder stedelijk de omgeving, des te vaker wenst men een koopwoning. De 

aanbodverhoudingen spelen hierin uiteraard een rol. In de stad wenst bijna 20% van 

de starters een koopwoning; op het platteland bijna een derde. Voor doorstromers 

liggen deze aandelen op respectievelijk 42% en 54%. De huur die woningzoeken-

den willen betalen, verschilt nauwelijks naar gelang de stedelijkheid van het gebied 

waar men woont (tabel 7.8). Ook de verschillen tussen starters en doorstromers zijn 

klein. Kopers op het platteland en in het matig stedelijk gebied zijn bereid hogere 

kooplasten aan te gaan (in absolute zin; het zegt niets over kwaliteit die ze wensen 

of de prijs-kwaliteitverhouding), dan de kopers in de andere gebieden. Dit geldt 

zowel voor starters als voor doorstromers op de woningmarkt, maar doorstromers 

zijn in elk van de gebieden bereid en in staat hogere maandlasten te betalen dan 

starters. Doorstromers kunnen bovendien niet zelden vermogen uit de vorige (eigen) 

woning inzetten en hebben daardoor een sterkere positie op de koopmarkt. Dat 

maakt het voor starters in het algemeen lastig om een woning te kopen. Wel zijn 

starters op het platteland bereid om (gemiddeld) een hogere koopprijs te betalen 

dan die in de stad. 

Ongeveer een op de tien verhuisden had eigenlijk een andere dan de uiteindelijke 

woonplaats op het oog. Dit is het meest het geval bij huishoudens die van de stad 

naar het platteland verhuisden (19%). De redenen waarom men uitweek, hebben 

deels te maken met de beschikbaarheid van woningen (in 40% tot 45% van de geval-

len), deels met de betaalbaarheid (16-20%) en deels met iets anders. Vermoedelijk zijn 

de overigen verrast en verleid door een aantrekkelijke woning in een plaats waar hun 

gedachten aanvankelijk niet naar uit gingen. Ook Keers et al. (2004a: 56) stellen vast 
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dat een deel van de verhuisbeweging van stad naar platteland is terug te voeren op 

het gemis aan eengezinswoningen in de stad. 

Verdringing?

In hoeverre worden starters en mogelijk ook andere woningzoekenden op het platte-

land nu verdrongen door stedelingen die zich er willen vestigen? Het aantal huishou-

dens dat van de stad naar het platteland verhuist en vice versa, houdt elkaar ongeveer 

in evenwicht. Het zijn vooral starters die naar de stad gaan, en meer bemiddelde, 

wat oudere doorstromers die naar het platteland gaan. Het aantal woningzoekenden 

dat een woning in een gemeente met minder dan 10.000 inwoners wil, gebruiken we 

als indicatie voor de interesse in landelijk wonen. Dit is een beperkte invulling van 

landelijk wonen. We sluiten woningen net buiten de bebouwde kom van grote(re) 

gemeenten uit. De genoemde aantallen belangstellenden betreffen (actief maar ook 

passief zoekende) verhuisgeneigden met ondubbelzinnige interesse voor een kleine 

gemeente.15

In 2002 wilden 101.000 huishoudens vanuit de stad naar een kleine gemeente (tot 

10.000 inwoners) verhuizen. Vanuit weinig en niet-stedelijke gebieden zochten in 2002 

180.000 huishoudens een woning in een kleine gemeente. In tabel 7.9 zijn de aantal-

len gesplitst in huishoudens die willen kopen of huren, en in starters of doorstromers. 

Voor de potentiële kopers is dat laatste onderscheid van belang, want doorstromers 

hebben aanzienlijk meer te besteden en zijn bereid relatief hoge koopprijzen te beta-

len. Voorzover er overlap zit in de woningtypen en -grootten die zij wensen, is de posi-

tie van doorstromers in de financiële strijd om die woningen veel sterker.

Voor huurders in de grotendeels sociale huursector is het inkomen minder rele-

vant, maar verhuurders splitsen het huurwoningaanbod niet zelden in woningen 

voor starters en woningen voor doorstromers. De concurrentie om de woningen 

verloopt vervolgens goeddeels op basis van wachttijd of leeftijd. 

Uit tabel 7.9 kunnen we opmaken dat woningzoekende huurders uit de stad 

in 2002 maar liefst 40% uitmaakten van de vragers naar huurwoningen in kleine 

gemeenten. Volgens de Huisvestingswet (1993) hebben woningzoekenden van buiten 

de gemeente of regio dezelfde rechten als lokale zoekenden, hoewel kleine(re) 

gemeenten toch regelmatig woningzoekenden van buiten de gemeente door middel 

van vestigingseisen trachten buiten te sluiten ten gunste van hun eigen bevolking 

(vrom 2004). 

Op de koopmarkt maakten de woningzoekenden uit de stad ruim een derde uit 

van de vragers naar koopwoningen in kleine gemeenten. Het gaat merendeels om 

doorstromers die meer kunnen besteden dan lokale starters.
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Tabel 7.9 
Verhuisgeneigden die in een gemeente met maximaal 10.000 inwoners willen wonen, naar voorkeur 
voor huur versus koop en naar starters versus doorstromers, 2002 (in absolute aantallen)

vanuit de stad vanuit het platteland totaal
starter, wil huren 12.000 27.000 39.000
doorstromer, wil huren 36.000 45.000 81.000
totaal wil huren 48.000 72.000 120.000

starter, wil kopen 6.000 28.000 34.000
doorstromer, wil kopen 47.000 80.000 127.000
totaal wil kopen 53.000 108.000 161.000

totaal 101.000 180.000 281.000

Bron: VROM (WBO’02)

Verdringing van lokale woningzoekenden in kleine gemeenten door woningzoe-

kenden uit de stad vindt inderdaad plaats, zij het dat er grote regionale verschillen 

bestaan, die nadere aandacht verdienen. Hoe koopkrachtiger de vraag, des te meer 

spitst deze zich toe op de riante woningtypen. De kapitaalkrachtige vraag uit de stad 

wordt groter bij gunstiger economisch tij, zoals in de jaren negentig nog het geval 

was.16 Anderzijds verschillen de belemmeringen die woningzoekenden op het plat-

teland tegenkomen bij het vinden van een woning, niet van die welke de stedelijk 

woningzoekenden ondervinden: ruim 11% van de zoekenden vindt de aangeboden 

woningen te duur. Vergelijkbare aantallen vinden geen woning op de plaats van voor-

keur of zien helemaal geen aanbod. 

7.7  Slotbeschouwing

De woningvoorraad in niet- en weinig stedelijk gebied onderscheidt zich van die in 

stedelijk gebied door meer riante woningtypen, minstens zo goed onderhouden en 

uitgerust als in de stad en vaker in eigendom van de bewoners. De tevredenheid met 

de woning en de omgeving is er dan ook groot.

Het platteland telt naar verhouding veel senioren: in 30% van de huishoudens is 

de oudste bewoner minstens 55 jaar oud. Het aandeel huishoudens van 75-plussers is 

er nu – net als landelijk – 10% en zal in de komende jaren sneller groeien dan in het 

stedelijk gebied. De woningvoorraad is daarvoor in fysieke zin goed toegerust, door-

dat de woningen met name in het niet-stedelijke gebied groot zijn en mede daardoor 

goed toegankelijk te maken. Voorzieningen die zorg op afroep bieden, zijn in het 

niet-stedelijk gebied schaars. In het weinig stedelijk gebied is in de jaren negentig 

meer aanbod van zorgwoningen gecreëerd. Uitbreiding van het aanbod in de dorpen 

op het platteland ligt in de rede.
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De dominante verhuisbewegingen spelen zich af binnen stedelijk of juist landelijk 

gebied. Bij de verhuisbewegingen van platteland naar de stad domineert een trek van 

jonge huishoudens en starters op zoek naar zelfstandigheid, studie en werk, terwijl 

de gevestigde stedelingen (gezinnen, ouderen met uitgevlogen kinderen) in de rich-

ting van het platteland trekken. Motieven om van de stad naar het platteland te ver-

huizen, zijn de ruime en riante woningen en een veilige en groene omgeving.

In de loop van de jaren is de interesse om de stad uit te trekken toegenomen. 

Enerzijds is er sprake van suburbanisatie direct buiten de stad, en anderzijds van een 

trek uit de stad naar kleine gemeenten, dorpen en buitengebied. Nieuwbouw op het 

platteland heeft ertoe geleid dat in de jaren negentig ruim 600.000 woningen in een 

omgeving met een minder landelijk en in de meeste gevallen matig stedelijk karakter 

kwamen te liggen. Binnen het stedelijk gebied vond ook verdichting plaats, waardoor 

ruim 500.000 woningen in een stedelijker milieu kwamen te liggen. Bij elkaar zag een 

op de zes à zeven huishoudens, waarvan twee derde in West- en Zuid-Nederland, de 

stedelijkheid van de directe woon- en leefomgeving toenemen in de periode 1994-2002. 

In de Nota Ruimte is in 2004 afscheid genomen van de filosofie van rode contouren 

en wordt het accommoderen van groene woonwensen grotendeels ter overweging 

aan de regionale en lokale partijen gelaten onder het motto ‘meebewegen’ met de 

bestaande dynamiek. Die dynamiek bestaat eruit dat draagkrachtige huishoudens in 

de gezinsfase of (vroeg) gepensioneerden op zoek gaan naar ruime woonmilieus, die 

ze zowel direct buiten de steden als op grotere afstand in landelijk gebied vinden. In 

zijn pleidooi om de vraag naar landelijk wonen te accommoderen door de bouwpro-

ductie op het platteland op te voeren, gaat het Ruimtelijk Planbureau ervan uit dat 

een geleidelijke, organische ontwikkeling en goed ontwerp negatieve effecten op het 

landschap voorkomen (Van Dam et al. 2003). Ongewis is, volgens dezelfde auteurs, 

wat de woningmarkteffecten zullen zijn, in hoeverre verhuisbewegingen vanuit de 

steden en suburbs op gang zullen komen, die uiteindelijk leiden tot leegstand in de 

minst aantrekkelijke delen van de stad. Een dergelijke beweging ligt wel in de rede. 

Nu al zou zich in de grote steden leegstand voordoen, ware het niet dat het vertrek 

wordt gecompenseerd door migratie uit het buitenland. 

Ook voor het platteland zullen er effecten zijn. Het ligt toch voor de hand dat 

uitbreiding van het landelijk wonen een eigen dynamiek genereert. Aanbod creëert 

immers vraag en de vraag lijkt gedifferentieerd te zijn naar de afstand die men tot 

grote(re) gemeenten wenst en naar de dichtheid die men opzoekt. Naarmate de 

groeiende dorpen groter worden, worden ze aanlokkelijker voor wie niet al te klein-

dorps wil wonen, terwijl ze anderzijds wellicht te groot worden voor wie juist ‘echt 

buiten’ wil wonen. Om aan die vraag te voldoen zou dan in landelijker gebied weer 

aanbod gecreëerd moeten worden, enzovoort. 
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Noten

1 Daaronder zijn woningen in gemeenten met minder dan 25.000 inwoners verstaan, die 

zich bovendien buiten de dorpskernen bevinden.

2 Landelijk is 15% van de gestapelde woningen een ouderenwoning; in het niet-stedelijk 

gebied is dit 40% en in weinig stedelijk gebied 33%.

3 Het gaat om tekorten die berekend worden op basis van de voorkeuren van actief (maar 

niet noodzakelijk urgent) woningzoekenden: zij die binnen twee jaar willen verhuizen 

en daartoe ook inspanningen plegen.

4 Voor een nadere omschrijving van de ongemakken, zie Kullberg en Ras (2004).

5 Voor 2002 waren de grenzen: goedkope huur: t/m € 358; betaalbare huur: t/m € 478; 

dure huur: vanaf € 479 per maand. Goedkope koop: tot € 136.000; betaalbare koop: tot 

€ 200.000; dure koop: vanaf € 200.000 verkoopwaarde.

6 Zie voor de berekening: Ras et al. (2006) en bijlage B7.5.

7 Voor huurders: huur + bijkomende woonlasten gedeeld door het inkomen; voor eigena-

ren: nettomaanduitgaven + bijkomende woonlasten gedeeld door het inkomen.

8 Op basis van tellingen van diverse diensten en subjectieve informatie uit het Woning-

behoefteonderzoek 2002.

9 Permanent wil zeggen: meer dan 180 dagen bewoond binnen een aaneengesloten 

periode van 360 dagen. 

10 In bijlage B7.7 zijn logistische regressievergelijkingen weergegeven met de invloed van 

een aantal kenmerken op de kans dat men een recreatiewoning, stacaravan of volkstuin 

heeft.

11 Deze percentages wijken af van die in hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik, 

omdat het hier om huishoudens gaat en niet om personen.

12 ‘Dat er groen in de buurt van de woning aanwezig is’.

13 Voor postcodegebieden is dit niet bekend.

14 Van degenen die geïnteresseerd zijn in een woning in een kleine gemeente, zoekt onge-

veer 60% actief naar een woning, door advertenties na te kijken, zich in te schrijven of 

anderszins. De rest verkeert nog in de fase van overwegen.
15 Er wordt hier geen rekening gehouden met de woningen die vrijkomen doordat anderen 

de kleine gemeente juist de rug willen toekeren, zoals dat bij ramingen van woning-

tekorten wel gebeurd is, onder meer bij die van het rpb (Van Dam et al. 2003).

16 De interesse in kleine gemeenten tot 10.000 inwoners is niet voor 1998 bekend. Wel 

is toen, net als in 2002, de interesse gemeten in verschillende woonmilieus. Op basis 

hiervan constateren Keers et al. (2004b) dat het tekort aan dorpse en landelijke woon-

milieus in 1998 bijna het dubbele bedroeg van dat in 2002.
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8 Mobiliteit

Lucas Harms

– Steeds meer huishoudens op het platteland hebben de beschikking over een tweede
en soms zelfs derde auto, steeds minder huishoudens hebben geen auto.

– De bewoners van het platteland verplaatsen zich vaker en over grotere afstanden
dan die van de stedelijke gebieden. Anders dan stedelingen maken zij daarvoor 
hoofdzakelijk gebruik van de auto 

– Het aanbod van het openbaar vervoer op het platteland is de laatste jaren verslech-
terd: er heeft zich met name een verschraling voorgedaan in het aanbod van het 
lijngebonden openbaar vervoer 

– Als alternatief voor de streekbus is in veel gebieden de regiotaxi geïntroduceerd: 
kleine taxibusjes die op basis van een verplichte reservering van deur tot deur
vervoer aanbieden. Vooral ouderen en mensen met een functiebeperking maken 
er gebruik van.

– In de afgelopen tien jaar zijn de plattelanders zich meer kilometers en vaker per auto
gaan verplaatsen. Niet alleen volwassenen en ouderen, ook jongeren in de leeftijd
van 12 tot 18 jaar zijn voor hun dagelijkse activiteiten in toenemende mate afhanke-
lijk van de auto, en daarmee van hun chaufferende ouders, die hen van de ene naar 
de andere activiteit rijden en begeleiden 

– Het gebruik door de plattelanders van het openbaar vervoer en met name de bus is 
in de periode sinds 1993 sterk teruggelopen: het aantal verplaatsingen is geredu-
ceerd met meer dan 40% en het aantal afgelegde kilometers is met ruim een kwart 
teruggelopen.

– Vervoersarmoede op het platteland is vooralsnog beperkt tot een kleine groep 
alleenstaanden, voornamelijk oudere vrouwen zonder rijbewijs. Zij zijn steeds meer
aangewezen op familie en vrienden, of op de regiotaxi.

– Plattelanders oordelen positiever over de gebruiksmogelijkheden van de auto dan
stedelingen. Het openbaar vervoer bejegenen zij juist negatiever; vooral de kwaliteit
en de kosten die aan het gebruik ervan verbonden zijn, ervaart men als problematisch.

Om deel te nemen aan uithuizige activiteiten zijn verplaatsingen vereist. Tot op 

zekere hoogte vormt mobiliteit een randvoorwaarde voor maatschappelijke ontplooi-

ing en participatie. Bewoners van het platteland moeten voor de deelname aan acti-

viteiten vaak grotere afstanden overbruggen dan stedelingen, simpelweg omdat de 

plekken waar de activiteiten plaatsvinden, op het platteland over grotere afstanden 

verspreid liggen. Ook de mogelijkheden om zich te verplaatsen zijn afwijkend van 

die in het stedelijk gebied vanwege het geringere aanbod van infrastructuur en van 
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openbaar vervoer. De kansen en mogelijkheden die de plattelanders ter beschikking 

staan voor maatschappelijke ontplooiing en participatie, zijn daarmee verschillend 

van die van de stedelijke bevolking.

In dit hoofdstuk wordt de mobiliteit van de plattelanders uitgebreid onder de loep 

genomen. We besteden aandacht aan de mobiliteitsmogelijkheden, het mobiliteits-

gedrag en de mobiliteitsknelpunten. Met mobiliteitsmogelijkheden doelen we op de 

mogelijkheden die de bewoners van het platteland ter beschikking hebben om zich 

van A naar B te verplaatsen. Concreet gaat het om de beantwoording van de vragen 

hoe het vervoermiddelenbezit (met name de auto, maar ook de bromfiets) zich heeft 

ontwikkeld, en hoe het gesteld is met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

openbaarvervoervoorzieningen? Het tweede onderwerp betreft het feitelijke mobili-

teitsgedrag van de plattelandsbewoners: hoe vaak, hoe lang, hoe ver, waarom en op 

welke manier verplaatsen zij zich? Het laatste onderwerp handelt over de knelpunten 

die de bewoners van het platteland ondervinden bij hun verplaatsingen van A naar B. 

Hoe ervaart men de kwaliteit van het openbaar vervoer en hoe tevreden is men over 

de gebruiksmogelijkheden van de auto?

Bij elk van de genoemde punten maken we steeds zoveel mogelijk onderscheid 

naar de vijf stedelijkheidsklassen, en de reguliere persoons/huishoudenskenmerken 

zoals geslacht, leeftijd, (huishoudens)inkomen, opleidingsniveau en huishoudens-

vorm. Als referentiekader voor de te bespreken situaties en ontwikkelingen dient 

steeds een vergelijking met de verstedelijkte gebieden en met Nederland als geheel.

8.1  De mobiliteitsmogelijkheden

De auto op het platteland

In de laatste tien jaar is het aantal auto’s in Nederland met bijna anderhalf miljoen 

exemplaren toegenomen (+26%; tabel 8.1). Inmiddels beschikt bijna acht op de tien 

huishoudens over een auto. Vooral het bezit van een tweede en de laatste jaren ook 

van een derde auto is sterk gestegen: een op de vijf huishoudens beschikt over twee 

of meer auto’s en een op de vijftig huishoudens (ruim 150.000) heeft er zelfs drie 

of meer. In De sociale staat van Nederland 2005 is geconstateerd dat het autobezit en 

met name ook de prevalentie van de tweede en derde auto vooral samenhangt met 

de samenstelling en het inkomen van het huishouden. Gezinnen met kinderen en 

huishoudens met een hoog inkomen hebben verhoudingsgewijs vaak een (of meer-

dere) auto’s ter beschikking (Harms 2005). Maar ook de plek waar men woont, is 

van invloed (figuur 8.1). Zo lijkt de tweede en derde auto vooral een fenomeen van het 

platteland: ruim een op de drie huishoudens bezit er meerdere auto’s.1
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Tabel 8.1
Autobezit 1994-2004 (in absolute aantallen) 

1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004
aantal auto’s (x 1000) 5456 6120 6343 6539 6711 6855 6908
auto’s per 1000 inwoners 356 388 400 409 417 423 425
auto’s per 1000 huishoudens 847 907 933 952 968 980 980

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Figuur 8.1
Autobezit naar stedelijkheid, 2004 (in procenten)

Bron: RWS-AVV (MON’04)
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Een nadere bestudering van de plattelandsgebieden maakt duidelijk dat er wel sterke 

regionale verschillen bestaan in de verspreiding van het autobezit. Het zijn vooral de 

verstedelijkte provincies waar op het platteland veel tweede en derde auto’s voorko-

men: de huishoudens op het platteland van Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-

Brabant hebben vaker de beschikking over twee of meer auto’s dan de plattelanders 

in het noorden van Nederland. Vermoedelijk zijn deze verschillen terug te brengen op 

de regionale variaties in de bevolkingssamenstelling en de bijbehorende leefstijlen. 

In de plattelandsgebieden rondom de Randstad wonen relatief veel welvarende huis-

houdens afkomstig uit de omliggende steden, terwijl in noordelijk Nederland meer 

‘oorspronkelijke’ plattelanders wonen (zie ook hoofdstuk 2 Demografie en ruimte-

gebruik). Voor een uitgebreid overzicht van de regionale spreiding van het autobezit 

over landsdelen en provincies, zie bijlage B8.1. 
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Tabel 8.2 
Ontwikkeling van het autobezit van huishoudens naar stedelijkheid, 1993 en 2003 (in procenten)

1 of meer auto’s 2 of meer auto’s geen auto
1993 2003 1993 2003 1993 2003

zeer sterk stedelijk 52,7 59,7 6,2 9,0 47,3 40,3
sterk stedelijk 71,3 74,9 11,4 17,2 28,7 25,1
matig stedelijk 77,7 81,5 14,0 23,3 22,3 18,5
weinig stedelijk 83,3 86,0 17,8 27,9 16,7 14,0
niet-stedelijk 86,7 88,6 20,3 33,5 13,3 11,4

stedelijk gebied 66,7 71,6 10,4 16,2 33,3 28,4
platteland 85,0 87,2 19,0 30,5 15,0 12,8

Nederland 74,1 77,0 13,8 21,1 25,9 23,0
Bron: CBS (OVG ’93 en ‘03)

Ondanks de verspreiding van de (eerste, tweede en derde) auto over steeds meer 

huishoudens zijn er nog steeds plattelandsbewoners die een leven leiden zonder auto 

(tabel 8.2). In 2004 betrof het ongeveer 10% van alle huishoudens woonachtig op 

het platteland (ter vergelijking: in de zeer sterk stedelijke gebieden leeft 40% van de 

huishoudens zonder auto). Welke huishoudens moeten het op het platteland stellen 

zonder auto, en waarom? In de steekproef van het Mobiliteitsonderzoek Nederland 

zijn het ruim 1400 huishoudens (een kwart van alle huishoudens zonder auto). Drie-

kwart hiervan zijn eenpersoonshuishoudens, meer dan de helft betreft alleenwo-

nende vrouwen ouder dan 65 jaar. De overgrote meerderheid van hen ontbeert een 

rijbewijs (86%), waardoor ze voor hun mobiliteitsbehoefte vrijwel geheel afhankelijk 

zijn van anderen. 

De bus op het platteland

Omdat steeds meer plattelandsbewoners de beschikking hebben over een auto, zijn 

er steeds minder mensen afhankelijk van alternatieven, zoals het openbaar vervoer. 

In een bepaald opzicht is dat een zegen, want de beschikbaarheid van openbaarver-

voerverbindingen is de laatste jaren verslechterd. Landelijk gezien zijn er in vijf jaar 

tijd 1340 haltes opgedoekt en is de lengte van het netwerk van reguliere busdiensten 

met ruim 1500 kilometer gekrompen. Ook in de frequentie van het aantal verbindin-

gen en het aantal geboden overstapmogelijkheden heeft zich ten opzichte van eind 

jaren negentig een verslechtering voorgedaan (cvov 2005).2 Ter illustratie biedt tabel 

8.3 een overzicht van de ontwikkelingen in het openbaarvervoeraanbod tussen 1999 

en 2003 in vier typische plattelandsregio’s. In elk van de geselecteerde gebieden is de 

dienstverlening gedurende de onderzochte periode verslechterd. 
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Tabel 8.3
Aanbod van openbaar vervoer in enkele plattelandsregio’s, 1999 en 2003 (in absolute aantallen)

aantal haltes per 
1000 inwonersa frequentieb

overstapmogelijkheden 
tijdens spitsuren

1999 2003 1999 2003 1999 2003
Achterhoek 1,8 1,5 51,8 49,9 3,3 2,6
Noord-Drenthe 3,4 3,1 52,8 51,9 10,4 8,3
Noord-Holland Noord 2,5 2,1 43,3 42,0 7,3 5,8
Zeeuws-Vlaanderen 2,1 1,9 41,7 38,8 2,6 1,1

a De afname van het aantal haltes per 1000 inwoners hoeft niet per definitie te duiden op een verschraling van het
aanbod; deze kan deels ook veroorzaakt zijn door het ‘strekken’ van lijnen, waarmee omslachtige omwegen uit de 
routes zijn gehaald. Betere maten zijn de frequentie en de overstapmogelijkheden.

b Gemiddeld aantal vertrekmogelijkheden per halte per dag.

Bron: CVOV (2005)

Niettemin beschikt Nederland nog altijd over een zeer dicht busnetwerk: ruim 90% 

van alle woningen in Nederland ligt binnen 500 meter van een openbaarvervoers-

halte waar een of meerdere keren per uur een verbinding wordt aangeboden. Iets 

meer dan 60% van alle woningen ligt zelfs op een afstand korter dan 250 meter (zie 

figuur 8.2). Op het platteland bedraagt de gemiddelde afstand tot een halte echter 

het dubbele van de afstand die stedelingen moeten overbruggen (tabel 8.4). Gemeten 

naar het aantal vertrekmogelijkheden per halte zijn de verschillen nog veel groter: 

voor haltes met een minimale frequentie van vier bussen per uur moet men op het 

platteland bijna 4 kilometer overbruggen, terwijl in de stedelijke gebieden 500 meter 

volstaat (voor verschillen naar stedelijkheid en provincie, zie bijlage B8.2). 

Tabel 8.4 
Gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde bushalte naar stedelijkheid, 2003 (in meters, gewogen 
voor aantallen woningen)

afstand tot 
dichtstbijzijnde halte 

afstand tot dichtstbij-
zijnde halte met minimaal 
1x per uur een verbinding 

afstand tot dichtstbijzijnde 
halte met minimaal 4x per 
uur een verbinding 

zeer sterk stedelijk 159 162 202
sterk stedelijk 205 217 408
matig stedelijk 249 284 902
weinig stedelijk 347 394 2859
niet-stedelijk 503 810 4807

stedelijk gebied 209 226 532
platteland 425 602 3833

Nederland 300 385 1922
Bron: RPB (Ruimtemonitor’05)
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Aanbod busvervoer 2003, per halt e
Figuur 8.2

Bron: OVR/RPB (Ruimtemonitor)
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De afname van het aanbod van lijngebonden openbaar vervoer op het Nederlandse 

platteland is overigens niet uitsluitend een fenomeen van de laatste jaren. Door de toe-

genomen welvaart in combinatie met het stijgende bezit en gebruik van de auto neemt 

het aantal busreizigers in met name de dunbevolkte landelijke gebieden al af sinds 

de jaren zestig van de vorige eeuw (zie voor een historisch overzicht MuConsult 2004: 

8-12). Aanvankelijk werden de hierdoor ontstane tekorten op de exploitatie gecompen-

seerd door de rijksoverheid, die met forse subsidies de ov-bereikbaarheid van vooral 

de landelijke gebieden poogde te garanderen.3 Gedurende de jaren tachtig bleek dat 

de overheid de alsmaar gestegen exploitatiesubsidies niet langer kon handhaven. Vele 

buslijnen die niet of nauwelijks rendeerden, werden op de nominatie geplaatst om het 

veld ruimen, niet in de laatste plaats op het platteland. In de praktijk bleven de bezuini-

gen echter nog lange tijd uit; de overheid bleef financieren, de bussen bleven rijden.4
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Met ingang van 1998 werd het streekvervoer gedecentraliseerd naar de provincies, 

kaderwetgebieden en gemeenten. Het doel van de decentralisatie, die later is veran-

kerd in de Wet personenvervoer 2000, was een betere afstemming van het aanbod 

op de vraag te bewerkstelligen. Daartoe konden de regionale ov-autoriteiten eigen 

minimumniveaus voor de voorzieningen vaststellen en bepalen welke vervoermid-

delen daarvoor moesten worden ingezet. Dit heeft geleid tot allerlei nieuwe vervoers-

voorzieningen, zoals het vraagafhankelijk lijngebonden openbaar vervoer (vlov), 

waarbij men moet denken aan de belbus die op aanvraag vaste routes rijdt. 

Een andere belangrijke innovatie is het collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv), 

in veel regio’s inmiddels beter bekend onder de naam ‘regiotaxi’. Dit is vaak een 

klein taxibusje, dat op afroep (reservering per telefoon of anderszins is verplicht) 

van deur tot deur vervoer aanbiedt. In 1997 is deze vervoersvoorziening als een van 

rijkswege gesubsidieerd experiment van start gegaan met als expliciete doelstelling 

een effectievere en efficiëntere vorm van openbaar vervoer aan te bieden, dat onder 

andere een ’doelmatig en betaalbaar alternatief kan zijn voor een vermindering of 

zelfs verdwijnen van traditionele buslijndiensten’ (geciteerd in: avv 2001: 12). In veel 

gevallen is er aangesloten op het reeds bestaande netwerk van vervoersdiensten voor 

mensen met een functiebeperking, die op basis van de sinds 1994 van kracht zijnde 

Wet voorzieningen gehandicapten (wvg) recht hebben op speciaal vervoer (avv 2003;

De Klerk 2002: 142-147). Omdat provincie en vervoerder per regio afspraken kunnen 

maken over de invulling van het cvv, is er inmiddels een lappendeken aan variëteiten 

ontstaan, zowel qua aanbod en kwaliteit als kosten. De voornaamste kenmerken 

van het cvv kunnen evenwel als volgt worden samengevat (Cazemier en Westerlund 

2005):

– vraagafhankelijk deeltaxivervoer van deur tot deur;

– reizigers bellen 30-60 minuten van tevoren;

– speling vertrektijd 10 à 15 minuten;

– omrijroutes mogelijk (in verband met andere passagiers);

– de tarieven voor wvg-gerechtigden zijn gelijk aan die van het reguliere openbaar 

vervoer; voor andere passagiers geldt een toeslag tot drie- à viermaal het normale 

ov-tarief.

In 2001 is er een landelijke evaluatie van het cvv uitgevoerd (avv 2001). Hoewel het 

algemene beeld hierin positief van toon is, werd geconstateerd dat het cvv in de 

praktijk nauwelijks lijkt te worden gebruikt als alternatief voor lijngebonden bus-

diensten: 80% tot 90% van de gebruikers zijn mensen met een wvg-indicatie, die 

sowieso niet per lijnbus zouden kunnen reizen (Kennisplatform Verdi 2005). Ook uit 

een meer recente evaluatie van het cvv in Zeeland blijkt dat de regiotaxi in de meeste 

gevallen nog steeds primair functioneert als wvg-vervoer: voornamelijk speciale 

doelgroepen zoals gehandicapten en ouderen maken er gebruik van (Provincie Zeeland 

2004: 32). Voor andere plattelandsbewoners zoals jongeren of woon-werkforensen, 

is de regiotaxi onder andere vanwege de verplichte reservering en de relatief hoge 

tarieven in de praktijk te hoogdrempelig.5
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De (brom)fiets op het platteland

Door de relatief grote afstanden die moeten worden overbrugd, is de fiets als ver-

voerwijze op het platteland minder bruikbaar dan in de stad. Dat neemt niet weg 

dat – op enkele uitzonderingen na – alle huishoudens in Nederland de beschikking 

hebben over een of meerdere fietsen, zowel op het platteland als in de stad. De brom-

fiets is voor veel plattelanders echter een goed en snel alternatief. 

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft de populariteit van de gemoto-

riseerde fiets een hoge vlucht genomen, vooral in de landelijke gebieden, waar de 

minder welvarende bevolking vaak nog niet over voldoende middelen beschikte om 

tot de aanschaf van een auto over te gaan (Staal 2003: 83). Toen het autobezit voor 

steeds meer huishoudens bereikbaar werd, is het brommerbezit en -gebruik weer 

langzaam teruggelopen. Toch zijn er anno 2005 nog steeds een kleine 500.000 brom-

mers in Nederland geregistreerd. Vaak veronderstelt men dat de brommer nog altijd 

een grote rol speelt in de ontsluiting van het platteland. Een goed voorbeeld hiervan 

biedt de discussie omtrent het brommerrijbewijs. Toen er recentelijk uit het oogpunt 

van verkeersveiligheid werd gepleit voor een verhoging van de brommergerechtigde 

leeftijd, diende de emancipatie van jongeren op het platteland als cruciaal tegen-

argument: de brommer als wegbereider voor tieners op het platteland, die bij het 

ontbreken ervan verplicht moeten thuiszitten. 

Een analyse op het Mobiliteitsonderzoek Nederland wijst uit dat het bromfietsbe-

zit inderdaad hoger ligt in de landelijke gebieden dan in de stad.6 In het meest rurale 

gebied heeft ruim 6% van alle huishoudens de beschikking over een bromfiets, tegen 

3% in het meest verstedelijkte gebied. In totaal hebben grofweg 360.000 huishou-

dens een bromfiets (5%), waarvan 140.000 woonachtig op het platteland (40% van 

alle huishoudens met een bromfiets). Overigens varieert het brommerbezit vooral 

tussen de meest rurale gebieden enerzijds en de meest verstedelijkte gebieden ander-

zijds (zie figuur 8.3). In de weinig stedelijke gebieden zijn verhoudingsgewijs niet 

meer brommerhuishoudens aanwezig dan in Nederland als geheel, terwijl in de sterk 

stedelijke gebieden juist weer relatief veel huishoudens een brommer bezitten. 

In hoeverre zijn plattelanders voor hun (dagelijkse) verplaatsingen afhankelijk van 

de brommer? Hoewel op basis van het Mobiliteitsonderzoek Nederland over de mate 

van afhankelijkheid geen betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan, mogen 

we wel constateren dat de aantallen in het algemeen zeer klein zijn. In de steekproef 

gaat het om grofweg 500 personen die alleen de beschikking hebben over een brom-

fiets (op een totaal van 26.261, ofwel nog geen 2%; in het stedelijk gebied eenzelfde 

aandeel), waarvan 30% jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Kennelijk zijn maar 

heel weinig personen voor hun vervoer exclusief aangewezen op de bromfiets. 
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Bron: RWS-AVV (MON’04) 
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Figuur 8.3
Aandeel huishoudens met brom-/snorfiets naar stedelijkheid, 2004 (in procenten)
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Auto, ov en fiets vergeleken

Het kwantitatieve aanbod aan auto, openbaar vervoer en fiets zegt feitelijk nog 

weinig of niets over de kwaliteit van de geboden verbindingen. De meest relevante 

indicator hiervoor is de snelheid waarmee men zich van A naar B kan verplaatsen, en 

de verschillen in de verplaatsingstijden per auto, openbaar vervoer en fiets. 

De gemiddelde snelheid van alle in 2004 binnen Nederland gerealiseerde ver-

plaatsingen bedraagt 24 kilometer per uur. De trein is de vervoerwijze met de 

hoogste gemiddelde snelheid (38 km/uur), de auto is met 35 kilometer per uur een 

goede tweede (bewerkingen op basis van mon‘04). Een verklaring voor het feit dat 

de trein sneller is dan de auto, is dat de trein voor het merendeel wordt gebruikt 

voor lange(re) afstanden, terwijl de auto ook wordt ingezet voor korte afstanden. De 

gemiddelde snelheid van auto’s valt hierdoor verhoudingsgewijs laag uit. Eerlijker is 

het om de vergelijking toe te spitsen op alle verplaatsingen tot tien kilometer (grof-

weg 70% van alle verplaatsingen, ook in het landelijk gebied) en daarbinnen de snel-

heid van auto, bus en fiets te vergelijken (figuur 8.4). Dan blijkt dat de gemiddelde 

snelheid van de auto in alle stedelijkheidsklassen het hoogste is. In niet-stedelijke 

gebieden is het mogelijk om aanzienlijk meer kilometers per uur af te leggen dan 

in stedelijke gebieden. Gemiddeld haalt de auto op het platteland 28 kilometer per 

uur, tegen nog geen 20 kilometer per uur in de zeer stedelijke gebieden. Ook het 

openbaar vervoer is in de landelijke gebieden sneller: in de zeer sterk verstedelijkte 

gebieden haalt de bus een gemiddelde snelheid van nog geen 12 kilometer per uur en 

op het platteland is dat bijna 18 kilometer per uur. 

De auto is in alle gevallen 30% à 40% sneller dan de bus (tabel 8.5). De fiets lijkt 

in de stedelijke gebieden op afstanden tot tien kilometer concurrerend met het 

openbaar vervoer, maar in de landelijke gebieden blijft de tweewieler achter (30% 

trager dan de bus, tabel 8.5). De fiets kent geen verschil in snelheid tussen stad en 
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platteland, wat op het platteland in zijn nadeel werkt. Overigens is in deze vergelij-

king steeds gekeken naar de feitelijke verplaatsingen, hetgeen vermoedelijk een te 

rooskleurig beeld oplevert van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Immers, in de 

gerealiseerde verplaatsingen zijn de frequentie en beschikbaarheid van busdiensten 

niet verdisconteerd, maar daar moet men wel rekening mee houden als men gebruik 

maakt van het openbaar vervoer. Indien we de vergelijking zouden toespitsen op 

potentiële verplaatsingen, zou wellicht een geheel ander beeld ontstaan, waarin de 

auto nog positiever uitvalt, en het verschil tussen bus en fiets op het platteland in het 

voordeel van de laatste omkeert. 

Bron: RWS-AVV (MON’04)
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Figuur 8.4
Gemiddelde snelheid van verplaatsingen van minder dan 10 km naar vervoerwijze en stedelijkheid, 2004 
(in km per uur)
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Tabel 8.5 
De verplaatsingstijdfactora voor auto, bus en f iets, gebaseerd op gerealiseerde verplaatsingen van minder 
dan 10 km, bevolking van 12 jaar en ouder, 2004

bus vs auto fiets vs auto fiets vs bus
zeer sterk stedelijk 0,61 0,61 0,99
sterk stedelijk 0,62 0,56 0,91
matig stedelijk 0,58 0,54 0,93
weinig stedelijk 0,68 0,52 0,76
niet-stedelijk 0,64 0,45 0,70

stedelijk gebied 0,57 0,56 0,98
platteland 0,65 0,48 0,74

Nederland 0,55 0,52 0,96
a De verplaatsingstijdfactor geeft de verhouding aan in snelheid tussen twee verschillende modaliteiten. Enkele 

voorbeelden: bij een vergelijking tussen bus en auto geeft een verplaatsingstijdfactor (VF) van 1,00 aan dat de snelheid 
van beide vervoermiddelen gelijk is. Bij een VF = 0,50 is de bus 50% langzamer dan de auto, bij een VF van 1,20 is de 
bus 20% sneller dan de auto.

Bron: RWS-AVV (MON’04) SCP-bewerking

8.2  Het mobiliteitsgedrag

In de vorige paragraaf is geconstateerd dat een steeds groter deel van de plattelands-

bevolking de beschikking heeft over een of meerdere auto’s. Tegelijkertijd zijn de 

mogelijkheden om zich te verplaatsen per openbaar vervoer verder afgenomen, en 

is de fiets vaak geen alternatief. In deze paragraaf bezien we het feitelijke mobili-

teitsgedrag van de plattelandsbewoners7: hoe vaak, hoe lang, hoe ver, waarom en op 

welke manier verplaatsen zij zich? En welke ontwikkelingen doen zich hierin voor?

Vaker, langer en verder

De plattelanders leggen veel meer kilometers af dan de stedelingen (tabel8.6). 

Gemeten naar de tijd die men aan verplaatsingen besteedt, zijn er echter nauwelijks 

verschillen. Een verklaring hiervoor ligt in de verplaatsingssnelheid: op het platte-

land kan men veel meer kilometers afleggen dan in de stad in dezelfde hoeveelheid 

tijd (zie § 8.1 en tabel 8.5). Tot zover zijn de verschillen voor de hand liggend. Minder 

logisch is het dat plattelanders vaker onderweg blijken te zijn dan mensen uit het ste-

delijk gebied (tabel 8.6; de meeste verplaatsingen worden echter gemaakt in de matig 

stedelijke gebieden). Men zou eerder andersom verwachten. Alleen al vanwege het 

veel grotere aanbod aan voorzieningen op een niet al te grote afstand van de woning 

is er in stedelijke gebieden vooral voor vrijetijdsdoeleinden veel meer reden om uit-

huizig te zijn. Nog even snel naar de winkel op de hoek voor een (vergeten) pak melk 

of een extra verplaatsing naar een bioscoop of theater. Per saldo zou dit vooral veel 

korte verplaatsingen moeten opleveren. Een verklaring voor dit opmerkelijke verschil 
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is niet te herleiden tot verschillen tussen stad en platteland naar achtergrondken-

merken, zoals leeftijd, inkomen en opleidingsniveau (zie ook bijlage B8.3). Wellicht 

is het feit dat heel korte verplaatsingen ondervertegenwoordigd zijn in het Mobili-

teitsonderzoek Nederland, een verklaring. De veronderstelling is dat respondenten 

deze niet of niet in voldoende mate registreren. Indien er zou worden gecorrigeerd 

voor het ontbreken van deze korte verplaatsingen, zouden er wellicht wel meer ver-

plaatsingen in de stedelijke gebieden zijn dan op het platteland. 

Tabel 8.6 
Afgelegde afstand, reisduur en aantal verplaatsingen per persoon per dag naar stedelijkheidsklassen, 
bevolking van 12 jaar en ouder, 2004 (in absolute aantallen)

afgelegde afstand (km) reisduur (minuten) verplaatsingen
zeer sterk stedelijk 30,8 68,3 2,97
sterk stedelijk 34,0 64,4 3,00
matig stedelijk 35,4 63,6 3,17
weinig stedelijk 37,0 63,9 3,11
niet-stedelijk 39,7 66,1 3,15

stedelijk gebied 33,6 65,2 3,04
platteland 38,3 65,0 3,13

Nederland 35,4 65,1 3,08
Bron: RWS-AVV (MON’04)

Een andere mogelijke verklaring is dat er in de stedelijke gebieden meer mensen 

zijn dan op het platteland, die zich helemaal niet verplaatsen, hetgeen een dempend 

effect zou hebben op het gemiddelde aantal verplaatsingen in de stad. Dit blijkt 

echter geenszins het geval, integendeel zelfs (tabel 8.7). De bevolking van het plat-

teland blijft verhoudingsgewijs even vaak thuis als die van de stedelijke gebieden, de 

bewoners van de meest rurale gebieden zelfs iets vaker.

In alle stedelijkheidscategorieën ligt het aandeel van de personen dat zich op de 

enquêtedag niet verplaatste, op ongeveer 16%. Uitgesplitst naar de redenen van dit 

zogenoemde nulvervoer zijn er wel verschillen tussen de meest rurale gebieden ener-

zijds en de zeer sterk stedelijke gebieden anderzijds: op het platteland besluit men 

vaker thuis te blijven omwille van het ontbreken van activiteiten, in de stad blijft men 

vaker vanwege gezondheidsredenen thuis (ouderdom, ziekte, tijdelijke of perma-

nente handicap) (zie tabel 8.7). 
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Tabel 8.7
Aandeel personen dat zich op een dag niet verplaatst, naar stedelijkheida en motief, bevolking 
van 12 jaar en ouder, 2004 (in procenten)

redenen nulvervoer (aandeel van niet-verplaatste personen)

niet-ver-
plaatste 
personen

ouderdom, 
ziekte, of 
handicap

werk, opleiding 
of huishoude-
lijke omstan-
digheden

weersom-
standig-
heden

geen acti-
viteiten 
buitens-
huis

overige 
redenen

zeer sterk stedelijk 16,4 26 7 5 55 8
sterk stedelijk 16,3 22 9 5 56 8
matig stedelijk 15,1 21 9 4 57 9
weinig stedelijk 16,3 22 9 5 56 9
niet-stedelijk 16,8 20 11 4 59 6

stedelijk gebied 16,0 23 8 4 56 8
platteland 16,5 21 10 5 57 8

Nederland 16,2 22 9 5 57 8
a De stedelijkheid is elders afgeleid van de 4-cijferige postcodes, maar is hier gemeten op gemeenteniveau.

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Mobiliteit naar vervoerwijzen

Veel vaker dan de inwoners van stedelijke gebieden maken de plattelandsbewo-

ners voor hun verplaatsingen gebruik van de auto (figuur 8.5). De inwoners van de 

meest rurale gebieden kiezen zes op de tien keer voor de auto, de bewoners van de 

zeer sterk verstedelijkte gebieden doen dat maar in vier van de tien gevallen. Het 

openbaarvervoergebruik vertoont een tegengesteld patroon: hoe groter de mate van 

verstedelijking, hoe hoger het aandeel van het openbaar vervoer (bijlage B8.4). Ter 

indicatie: onder de inwoners van de zeer sterk stedelijke gemeenten hebben bus, 

tram en metro8 een aandeel van 7,1% in alle verplaatsingen, bij de bewoners van 

de sterk stedelijke gemeenten behelst het aandeel 3,0% en in alle overige gebieden 

slechts 1,6% (bewerking op basis van mon’04). Met uitzondering van de meest rurale 

gebieden, waar de bewoners relatief weinig fietsen (22% van alle verplaatsingen 

tegenover 26% landelijk gemiddelde), vertoont het fietsgebruik weinig verschillen 

naar stedelijkheid.

Indien we de aandelen van de vervoerwijzen uitdrukken naar rato van de ver-

reden kilometers, blijkt de dominantie van de auto nog veel groter (tabel 8.8): meer 

dan 80% van alle door de plattelandsbewoners gerealiseerde kilometers geschiedt 

per auto, tegenover 60% van de kilometers gerealiseerd door de inwoners van de 

meest verstedelijkte gebieden, die met name meer kilometers afleggen per openbaar 

vervoer. 
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Figuur 8.5
Verplaatsingen naar vervoerwijzen op het platteland (links) en in het stedelijk gebied (rechts), bevolking 
van 12 jaar en ouder, 2004 (in procenten)

Bron: RWS-AVV (MON’04) 
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Tabel 8.8 
De verdeling van reizigerskilometers naar vervoerwijzen en stedelijkheid, bevolking van 12 jaar 
en ouder, 2004 (in absolute aantallen en procenten)

waarvan per
totaal reizigers-
kilometers (x mln.) auto trein bus brom fiets lopen

zeer sterk stedelijk 26.603 61,0 17,2 7,4 0,5 8,7 2,7
sterk stedelijk 38.818 73,1 11,1 3,7 0,6 7,3 1,8
matig stedelijk 34.607 76,8 8,4 3,2 0,5 7,0 1,5
weinig stedelijk 35.406 80,9 5,7 2,4 0,3 7,2 1,4
niet-stedelijk 35.089 82,4 3,6 3,1 0,6 6,6 1,1

stedelijk gebied 100.028 71,2 11,7 4,5 0,5 7,6 1,9
platteland 70.495 81,6 4,6 2,7 0,5 6,9 1,3

Nederland 170.523 75,5 8,8 3,8 0,5 7,3 1,6
Bron: RWS-AVV (MON’04)

In de afgelopen jaren heeft de auto zijn positie ten opzichte van de andere vervoerwijzen 

verstevigd: voor een steeds groter deel van alle verplaatsingen en van alle kilometers 

maakt men gebruik van de auto. Tegelijkertijd heeft er zich een forse afname van het 

busgebruik voorgedaan (tabel 8.9 en bijlage B8.4).9 In de periode tussen 1993/1994 

en 2003/2004 is het aantal door plattelanders per bus gemaakte verplaatsingen gere-

duceerd met meer dan 40%, en is het aantal kilometers met ruim een kwart terug-
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gelopen.10 De omvang van het fietsgebruik fluctueert per jaar, hetgeen waarschijnlijk 

voor een groot deel wordt veroorzaakt door het weer (zie ook bijlage B8.4). 

Tabel 8.9
Ontwikkeling van het aandeel van auto en busa in reizigerskilometers en verplaatsingen, bevolking van 12 
jaar en ouder, 1993/1994-2003/2004 (in procenten)

reizigerskilometers (x mln.) verplaatsingen (x mln.)
1993/1994 1998/1999 2003/2004 index 2004b 1993/1994 1998/1999 2003/2004 index 2004b

stedelijk gebied 
auto 69,9 70,5 71,5 112 44,2 46,2 47,2 107
bus 6,0 5,4 4,5 82 5,2 4,4 3,7 72

platteland 
auto 77,3 79,6 81,3 126 54,4 56,5 57,1 113
bus 4,2 3,2 2,6 72 2,5 1,8 1,4 59

Nederland
auto 72,7 74,1 75,5 118 48,0 50,1 51,0 110
bus 5,3 4,5 3,7 79 4,2 3,4 2,8 69

a Categorie bus inclusief verplaatsingen per tram en metro.
b 1993/1994 = 100.

Bron: CBS (OVG’93-’03); RWS-AVV (MON’04)

In het voorjaar van 2005 is er een studie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (rws-

avv) verschenen, waarin eveneens ophef werd gemaakt van de daling van het busge-

bruik in de plattelandsgebieden (rws-avv 2005).11 De conclusie van de studie met de 

veelzeggende titel ov gedeeld door twee: wat doen we ermee? was dat een verdere verso-

bering van de dienstregeling onafwendbaar is (zie ook avv 2004). In de aanzienlijke 

commotie die hierop volgde, werd onder meer de vraag gesteld of de terugloop van 

het busgebruik niet deels is terug te voeren op de bezuinigingen in het openbaar 

vervoer. Daarmee werd gesuggereerd dat de overheid zelf wel eens medeschuldig zou 

kunnen zijn aan de geconstateerde leegloop, omdat de bezuinigingen een vicieuze 

cirkel van verslechtering in gang hebben gezet. Minder bussen resulteert immers in 

minder busgebruik, minder busgebruik geeft weer aanleiding tot het schrappen in 

busdiensten, enzovoort. Ook werd een parallel getrokken met de situatie in Vlaande-

ren, waar met de introductie van gratis openbaar vervoer het aantal reizigers op het 

platteland de laatste jaren juist enorm is toegenomen (Van Hulten 2005). 

In de rws-avv-studie is evenwel expliciet gezocht naar verklaringen voor de 

leegloop van het streekvervoer. De voorzichtige uitkomst is dat de terugloop niet het 

gevolg is van de bezuinigingen maar in de eerste plaats te wijten is aan de stijging 

van het autobezit (zie ook § 8.1), die op haar beurt niet zozeer een reactie is op de 

verschraling van het openbaar vervoer, alswel een gevolg van het toegenomen wel-

vaartsniveau. De conclusie die rws-avv hieraan verbindt is dat er voor het openbaar 

vervoer in zijn huidige vorm op het platteland geen toekomst meer is. Met het sinds 



228 Mobiliteit

jaar en dag afnemende aantal reizigers is er in toenemende mate sprake van over-

bediening tegen een zeer lage kostendekkingsgraad, wat uiteindelijk in het nadeel 

werkt van hele systeem (rws-avv 2004: 13). Beter is het om fors in te zetten op vraag-

afhankelijk deur-tot-deurvervoer, zoals het collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv). 

In wezen suggereert rws-avv daarmee het plattelandsvervoer in de toekomst meer 

nog dan nu het geval is, exclusief te richten op de slinkende groep bewoners die geen 

alternatieven voorhanden hebben.

Mobiliteit naar persoonskenmerken

Hoe varieert het mobiliteitsgedrag van plattelandsbewoners en stedelingen naar 

persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (tabel 8.10)? Een 

van de meest opvallende feiten is dat vrouwen woonachtig op het platteland zich per 

dag gemiddeld vaker verplaatsen dan mannen, maar tegelijkertijd wel veel minder 

kilometers afleggen. Gedeeltelijk is dit te verklaren met de verschillen in de activi-

teitenpatronen: naar verhouding zijn mannen vaak onderweg naar en van het werk, 

en genereren vrouwen meer huishoudelijke en zorggerelateerde mobiliteit (Harms 

2005). De emancipatie van de vrouw in termen van arbeidsparticipatie en toegeno-

men rijbewijs- en autobezit, heeft er evenwel toe geleid dat het mobiliteitspatroon 

van vrouwen de laatste jaren meer is gaan lijken op dat van mannen (Harms 2003: 

36). Vooral het toegenomen rijbewijsbezit en de tweede auto hebben een groot eman-

cipatoir effect gehad op de mobiliteitsmogelijkheden en het mobiliteitsgedrag van 

vrouwen, vooral op het platteland. In de periode 1993-2003 zijn plattelandsvrouwen 

vaker gebruik gaan maken van de auto, en minder van de fiets en het openbaar ver-

voer. Het aantal per auto afgelegde kilometers steeg met ruim een kwart (bijlage 

B8.5). De zogenoemde groene weduwe, die verplicht thuiszit omdat zij bij gebrek aan 

mobiliteitsmogelijkheden niet naar elders kan, is daarmee in toenemende mate een 

zeldzaamheid aan het worden.12 Steeds meer plattelandsvrouwen hebben hun huis-

gebonden leefstijl ingeruild voor een leefstijl waarin zij huishoudelijke en zorgtaken 

afwisselen met betaalde arbeid. In veel gevallen leidt deze combinatie van taken tot 

een welhaast exclusief gebruik van de (tweede) auto, vooral in de gezinnen met kin-

deren (zie o.a. de studie van MuConsult 2004). 

Opmerkelijk is voorts het toenemend passagiersgebruik van de auto door de 

12- tot 18-jarigen: in 1993 kwam 16% van alle verplaatsingen gemaakt door tieners 

woonachtig op het platteland voor rekening van de auto, tien jaar later was dit geste-

gen tot 21% (bijlage B8.5). In de stedelijke gebieden heeft zich de tegenovergestelde 

ontwikkeling voorgedaan: daar nam het aandeel van het autogebruik onder jongeren 

af en steeg het gebruik van met name de fiets. De verschillen tussen stad en plat-

teland zijn daardoor groter geworden. In 1993 maakten plattelandstieners 6% meer 

autoverplaatsingen dan de stedelijke jongeren, in 2003 was dat verschil opgelopen 

tot 25%. 
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De groep 65-plussers verplaatst zich met het vorderen van de leeftijd steeds minder 

en legt ook steeds minder kilometers af. Vooral boven de 70 jaar neemt de uithuizig-

heid en mobiliteit sterk af (Harms 2005). Vergeleken met de andere leeftijdsgroepen 

zijn de ouderen van het platteland voornamelijk onderweg per auto, en maken zij 

weinig gebruik van het openbaar vervoer (zie ook Van Hoven en Jager 2001). Tussen 

1993 en 2003 hebben zich hierin overigens weinig veranderingen voorgedaan. 65-

plussers zijn weliswaar uithuiziger geworden, maar daarvoor gebruiken ze verhou-

dingsgewijs nog even vaak als voorheen de auto (bijlage B8.5). 

Het algemene patroon van toenemende mobiliteit bij oplopend opleidingsniveau, 

ten slotte, geldt zowel voor plattelandsbewoners als voor stedelingen, maar er is wel 

enig verschil in de keuze van het vervoermiddel. Mensen met een afgeronde hbo- of 

wo-opleiding woonachtig op het platteland maken vaker gebruik van de auto dan 

laagopgeleiden, terwijl de hoogopgeleiden in de stedelijke gebieden juist verhou-

dingsgewijs minder per auto reizen.

Tabel 8.10 
Afgelegde afstand per persoon per dag en aandeel van de auto in de verplaatsingen, naar enkele 
persoonskenmerken en stedelijkheid, bevolking van 12 jaar en ouder, 2004 (in kilometers en procenten)

afgelegde afstand (km) verplaatsingen per auto (%)
Nederland stedelijk gebied platteland Nederland stedelijk gebied platteland

totaal 35,4 33,6 38,3 51 47 57

sekse
man 42,4 40,2 45,3 55 51 61
vrouw 28,8 27,3 31,2 47 42 54

leeftijd
12-17 jaar 22,5 20,3 25,6 21 19 22
18-34 jaar 41,5 40,2 44,1 51 47 61
35-64 jaar 39,8 37,3 43,5 56 52 63
C 65 jaar 18,4 17,0 20,8 44 40 49

opleidingsniveau
lo, lbo, mavo 26,2 24,0 29,2 46 42 51
mbo, havo, vwo 39,9 36,9 44,6 55 51 61
hbo, wo 50,6 48,3 56,1 53 48 65

Bron: RWS-AVV (MON’04)

Misschien nog wel belangrijker dan de variatie van het mobiliteitsgedrag naar 

persoonskenmerken (tabel 8.10) is de vraag wie van de plattelanders (nog) gebruik 

maakt van het openbaar vervoer? Welke plattelandsbewoners zijn echt afhankelijk 

van de bus en worden het sterkste getroffen door de bezuinigingen?

De meest voor de hand liggende, trouwe ov-gebruikersgroep zijn de autoloze 

plattelanders. Zij realiseren bijna de helft minder verplaatsingen dan de leden van 

huishoudens waar wel een auto aanwezig is. Uitgedrukt in kilometers scheelt het 
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nog meer, bijna een factor vier (tabel 8.11). Zij zijn vooral meer aangewezen op de 

fiets, maar maken ook vaker gebruik van het openbaar vervoer dan de autobezitters. 

In paragraaf 8.1 is reeds geconstateerd dat autoloze plattelanders een in omvang 

slinkende groep is, die voornamelijk uit eenpersoonshuishoudens bestaat, groten-

deels oudere vrouwen zonder rijbewijs.

De autoloze plattelanders zijn dus de reizigers die geen keuze hebben en, als ze 

niet willen of kunnen fietsen of bromfietsen, ‘verplicht’ gebruik maken van de bus 

of andere vormen van openbaar vervoer. Maar hoe groot is deze groep in het totale 

aantal ov-gebruikers? Of anders gezegd: welke plattelanders zitten er nog meer 

regelmatig in de bus? Volgens de enquêtegegevens van het Mobiliteitsonderzoek 

Nederland maakt maar 4% van de plattelandsbewoners van 12 jaar en ouder gebruik 

van het openbaar vervoer. Meer dan de helft hiervan zijn scholieren en studenten. 

Daarnaast reist ook (een deel van) de werkende plattelandsbevolking van middelbare 

leeftijd per bus. Opvallend genoeg vormen oudere vrouwen een minderheid.13 Zoals 

reeds geconstateerd in paragraaf 8.1, maken zij vooral gebruik van nieuwe vormen 

van openbaar vervoer zoals de regiotaxi (ofwel: het cvv), en richten zij zich minder 

op de traditionele lijngebonden busdiensten. Op basis van de hier gepresenteerde 

resultaten lijken het in ieder geval veeleer de jongeren (lees: scholieren) en volwasse-

nen (voor woon-werkverplaatsingen) die zich met de bus verplaatsen, dan de oudere 

vrouwen. In andere onderzoeken is dit beeld overigens bevestigd. Zo heeft Droogle-

ver Fortuijn (1999) in een onderzoek naar het openbaarvervoergebruik in Gelderland 

vastgesteld dat ouderen in de praktijk heel weinig gebruik maken van de bus: van de 

oudere vrouwen maakt maar 5% wekelijks gebruik van het openbaar vervoer, 60% 

gebruikt het zelfs helemaal nooit.

Tabel 8.11 
Aantallen verplaatsingen en afgelegde afstanden per persoon per dag naar autobezit, vervoerwijze en 
stedelijkheid, bevolking van 12 jaar en ouder, 2004 (in absolute aantallen en procenten)

afstand 
(km)

ver-
plaat-
singen

waar-
van per 
auto trein bus fiets lopen

Nederland
huishoudens zonder auto 19,3 2,35 8,9 7,1 10,8 39,1 28,4
huishoudens met 1 of meer auto’s 38,1 3,20 55,9 1,8 1,9 23,9 14,6

stedelijk gebied 
huishoudens zonder auto 20,9 2,46 8,3 7,9 11,8 38,4 28,3
huishoudens met 1 of meer auto’s 36,5 3,18 53,6 2,3 2,3 24,0 15,9

platteland 
huishoudens zonder auto 11,3 1,82 12,6 2,3 4,6 43,2 29,1
huishoudens met 1 of meer auto’s 40,2 3,22 59,1 1,2 1,4 23,6 12,9

Bron: RWS-AVV (MON’04)
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Mobiliteit naar motieven

Met welk doel verplaatsen plattelanders zich? (tabel 8.12). Anders dan veelal wordt 

gedacht, is de grootste bron van mobiliteit niet het woon-werkverkeer, maar de 

vrije tijd: aan 43% van de verreden kilometers en 37% van alle verplaatsingen liggen 

vrijetijdsactiviteiten ten grondslag (zie ook Harms 2005). Plattelanders zijn vaker 

onderweg voor vrijetijdsdoeleinden dan stedelingen, maar daarvoor leggen zij per 

verplaatsing niet meer kilometers af (figuur 8.6). Voor de boodschappen zijn zij 

juist veel minder vaak onderweg en reizen ze per verplaatsing wel aanzienlijk verder 

(bijna 7 kilometer per verplaatsing in de meest rurale gebieden, ten opzichte van nog 

geen 4 kilometer per verplaatsing in de meest verstedelijkte gebieden). Besparen op 

frequentie betekent vermoedelijk meer boodschappen halen in één keer. De groot-

ste verschillen in afgelegde afstand betreffen de verplaatsingen voor onderwijs en 

cursussen: de bewoners van de meest verstedelijkte gebieden reizen gemiddeld ruim 

9 kilometer om de plaats van bestemming te bereiken en de bewoners van de meest 

rurale gebieden overbruggen bijna 16 kilometer.

Tabel 8.12
Aantal verplaatsingen per persoon per dag en verdeling naar motieven en stedelijkheid, bevolking van 
12 jaar en ouder, 2004 (in absolute aantallen en procenten)

totaal
van/naar 
het werk zakelijk winkelen

onderwijs/
cursus vrije tijd overig

zeer sterk stedelijk 2,97 21 4 26 4 35 10
sterk stedelijk 3,00 19 3 23 5 37 12
matig stedelijk 3,17 19 4 23 6 37 11
weinig stedelijk 3,11 20 4 22 5 38 11
niet-stedelijk 3,15 20 4 20 5 39 12

stedelijk gebied 3,04 20 4 24 5 37 11
platteland 3,13 20 4 21 5 39 12

Nederland 3,08 20 4 23 5 37 11
Bron: RWS-AVV (MON’04)



232 Mobiliteit

Figuur 8.6
Afgelegde afstand per verplaatsing voor verschillende motieven naar stedelijkheid, bevolking 12 jaar en 
ouder, 2004 (in aantal kilometers)
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Bron: RWS-AVV (MON’04) 
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Eerder is geconstateerd dat de plattelandsbewoners vaker gebruik maken van de 

auto dan de bewoners van stedelijke gebieden. Van frequenter autogebruik is er 

vooral sprake bij het reizen van en naar het werk (tabel 8.13). Twee derde (67%) van 

alle werkgerelateerde verplaatsingen van de bewoners van het platteland geschiedt 

per auto, tegenover de helft (52%) voor de inwoners van de stedelijke gebieden. Ook 

voor de verplaatsingen van en naar de winkel maken zij verhoudingsgewijs heel 

vaak gebruik van de auto (plattelandsbewoners in 60% en stedelingen in 41% van de 

gevallen). En hoewel minder pregnant, geldt het eveneens voor de andere motieven.

Tabel 8.13
Aandeel van de auto in het totale aantal verplaatsingen, naar motief en stedelijkheid, bevolking 
van 12 jaar en ouder, 2004 (in procenten)

totaal
van/naar het 
werk zakelijk winkelen

onderwijs/
cursus vrije tijd overig

zeer sterk stedelijk 37 40 62 28 10 41 40
sterk stedelijk 48 54 77 43 14 49 55
matig stedelijk 53 59 82 53 14 53 54
weinig stedelijk 55 64 87 54 14 52 58
niet-stedelijk 60 71 86 66 16 54 62

stedelijk gebied 47 52 74 41 13 48 51
platteland 57 67 86 60 15 53 60

Nederland 51 58 79 48 14 50 55
Bron: RWS-AVV (MON’04)
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Het feit dat de bewoners van het platteland vaker onderweg zijn dan die van de stede-

lijke gebieden, komt bijna geheel voor rekening van de vrijetijdsactiviteiten. Waarom 

zijn plattelanders vaker onderweg voor vrijetijdsdoeleinden? En voor welke activitei-

ten? Blijkens figuur 8.7 zijn zij vooral vaker onderweg voor het bezoek aan vrienden 

en familie. Verder maken zij meer recreatieve verplaatsingen, zijn zij vaker onderweg 

voor kerkbezoek, komen zij minder in het café en ondernemen zij minder culturele 

activiteiten (zie ook hoofdstuk 11 Tijd en vrije tijd). 

Figuur 8.7
Aantallen vrijetijdsverplaatsingen per persoon per dag naar soort vrijetijdsmotief, bevolking van 12 jaar 
en ouder, 2004

Bron: RWS-AVV (MON’04) 
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8.3  De mobiliteitsknelpunten

Welke knelpunten ervaren de bewoners van het platteland bij hun verplaatsingen van 

A naar B? Hoe ervaart men het gebruik van de auto? En hoe waardeert men het open-

baar vervoer en de fiets? 

Probleembesef

In de beeldvorming van de schade die mobiliteit de maatschappij berokkent, ver-

schillen de bewoners van het platteland weinig van de stedelingen of de bevolking 

van Nederland als geheel (tabel 8.14). Wel kwalificeren plattelanders de kwaliteit van 

het openbaar vervoer en de kosten die het gebruik ervan met zich meebrengt, vaker 

als een probleem dan de stedelingen. De schade aan het milieu relativeren zij juist 

enigszins: plattelanders zien in uitlaatgassen en geluidsoverlast minder vaak een 

probleem dan bewoners van het stedelijke gebied. 
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Tabel 8.14 
Aandeel dat specif ieke aspecten van verkeer en vervoer als een ernstig probleem ziet, naar stedelijkheid, 
2005 (in procenten)

Nederland stedelijk gebied platteland
dagelijkse files (bekende knelpunten) 45 43 46
agressie in het openbaar vervoer 45 44 47
agressie op de weg 43 42 43
door verkeer veroorzaakte uitlaatgassen 39 43 33
kosten voor gebruik van het openbaar vervoer 36 33 42
kosten voor bezit en gebruik van de auto 34 32 36
beschikbaarheid van parkeerplaatsen 26 26 25
kwaliteit van het openbaar vervoer 23 21 26
door verkeer veroorzaakte geluidsoverlast 20 21 17
verkeersveiligheid op wegen binnen bebouwde kom 17 18 16
onvoorspelbare files (ongevallen, weersomstandigheden) 13 12 13
verkeersveiligheid op 80 km/u-wegen buiten bebouwde kom 10 10 10

Bron: RWS-AVV/SCP (MB’05)

Waardering auto, openbaar vervoer en fiets

Twee derde van alle Nederlanders (67%) vindt de auto het meest aantrekkelijke ver-

voermiddel, ruim een kwart (27%) vindt de fiets het meest aantrekkelijk, voor het 

openbaar vervoer heeft maar 4% waardering (zie ook Harms 2005). Op het platteland 

denkt men positiever over de auto dan in het stedelijk gebied (tabel 8.15). Het open-

baar vervoer bejegenen plattelanders juist met wat meer scepsis. De waardering van 

de fiets verschilt nauwelijks tussen stedelijk en landelijk gebied.

Tabel 8.15
Waardering van auto, openbaar vervoer en f iets als vervoermiddel naar stedelijkheid, 2005 
(gemiddelden op een schaal van 1 tot 7, 1 = zeer negatief, 7 = zeer positief )

auto openbaar vervoer fiets
Nederland 5,9 3,5 5,8
stedelijk gebied 5,8 3,7 5,8
platteland 6,1 3,3 5,9

Bron: RWS-AVV/SCP (MB’05)

Uit de beoordeling van de auto, het openbaar vervoer en de fiets op dertien dimensies 

(figuur 8.8) blijkt dat de bewoners van het platteland het autorijden anders dan de 

stedelingen minder vaak associëren met ergernissen en ook beduidend minder met 

vertragingen. Bovendien brengt men de auto vaker in verband met op tijd komen 

en snelheid. Een verklaring hiervoor is voor de hand liggend: de nadelen van het 

autorijden zoals congestie en vertragingen, komen vooral voor in de stedelijke gebie-

den. Het openbaar vervoer wordt over de hele linie slecht beoordeeld, met name het 
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gebruiksgemak van ov-verplaatsingen laat te wensen over. Ook de fiets krijgt in 

het landelijk gebied voor bepaalde aspecten minder waardering dan in verstedelijkt 

Nederland: vooral over de snelheid en het gebruiksgemak oordelen plattelanders 

slechter, vermoedelijk ingegeven door de gemiddeld genomen grotere afstanden. 

De overige verschillen ten opzichte van stedelijk Nederland in de beoordeling van de 

auto, het openbaar vervoer en de fiets zijn nihil.

Figuur 8.8
Subjectieve oordelen over het auto-, fiets- en OV-gebruik voor woon-werkverplaatsingen van plattelands-
bewoners, 2005 (scores op een schaal van 1 tot 7, 1 = zeer negatief, 7 = zeer positief )
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Bron: RWS-AVV/SCP (MB’05)

Als plattelandsbewoners een oordeel moeten geven over de geschiktheid van auto, 

openbaar vervoer en fiets voor woon-werkverplaatsingen, blijkt dat zij hierover 

– meer dan de bewoners van de stedelijke gebieden – denken in uitersten (figuren 

8.9 en 8.10). De auto duiden plattelanders in de helft van de gevallen als een zeer 

geschikte vervoerwijze, terwijl ze het openbaar vervoer in 55% van de gevallen als 

zeer ongeschikt kwalificeren. Het beeld dat zij hebben van de geschiktheid van de 

fiets, is veel positiever dan dat van het openbaar vervoer, en komt dicht in de buurt 

bij dat van de auto. Toch is nog altijd een vijfde van de plattelanders van mening dat 

de fiets niet geschikt is voor het woon-werkverkeer, maar beoordeelt nog geen 2% de 

auto als ongeschikt.
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Figuur 8.9
Aandeel van stedelingen (links) en plattelanders (rechts) naar hun oordeel over de geschiktheid van de 
auto en het openbaar vervoer voor de woon-werkverplaatsing, 2005 (in pr ocenten)

Bron: RWS-AVV/SCP (MB’05)
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Figuur 8.10
Aandeel van stedelingen (links) en plattelanders (rechts) naar hun oordeel over de geschiktheid van 
de auto en de fiets voor de woon-werkverplaatsing, 2005 (in procenten)

Bron: RWS-AVV/SCP (MB‘05) 
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8.4  Slotbeschouwing

De bewoners van het platteland verplaatsen zich vaker en over grotere afstanden 

dan de inwoners van de stedelijke gebieden. Anders dan stedelingen maken zij hier-

voor hoofdzakelijk gebruik van de auto. Steeds meer huishoudens op het platteland 

hebben de beschikking over een tweede en soms zelfs derde auto, steeds minder 

huishoudens hebben geen auto. Tegelijkertijd is het aanbod van alternatieven op het 

platteland verslechterd: gedurende de afgelopen jaren heeft er zich een verschraling 

voorgedaan in het aanbod van het traditionele lijngebonden openbaar vervoer. 

Een leven zonder auto is op het platteland dus steeds lastiger geworden, maar 

tegelijkertijd ook steeds zeldzamer. Echte ‘vervoersarmoede’ is beperkt tot een 

kleine groep alleenstaanden, voornamelijk oudere vrouwen zonder rijbewijs. Zij zijn 

voor hun verplaatsingen aangewezen op familie en vrienden of de regiotaxi, een 

vervoersvoorziening die in steeds meer gebieden wordt aangeboden als vervanger 

voor de streekbus. Uit recente evaluaties blijkt evenwel dat nagenoeg alleen mensen 

met een functiebeperking, die er op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten 

(wvg) tegen gereduceerde tarieven gebruik van kunnen maken, zich met de regio-

taxi verplaatsen. Als volwaardig substituut voor het lijngebonden openbaar vervoer is 

de regiotaxi dus geen succes, als middel ter bestrijding van vervoersarmoede eigen-

lijk slechts tot op bepaalde hoogte. De vervoersarme plattelandsbewoners zonder 

functiebeperking, zoals een deel van de autoloze 65-plussers, kunnen alleen tegen 

de normale, relatief dure tarieven gebruikmaken van de vraagafhankelijke deur-

tot-deurverbindingen. Uitgezonderd de plattelandsbewoners die geen alternatieven 

hebben, zullen velen hierdoor vroeg of laat onherroepelijk de overstap maken naar 

de auto. 

Toch ziet de overheid de toenemende autoafhankelijkheid van plattelanders niet 

als een probleem. In beleidsnota’s stelt zij zelfs expliciet dat de auto op maat gesne-

den is voor het maatschappelijk functioneren van de plattelandsbevolking. Op het 

platteland biedt de auto immers wel de voordelen zoals snelheid en flexibiliteit, maar 

niet de nadelen die zo typerend zijn voor het gebruik ervan in stedelijke gebieden, 

zoals verkeersopstoppingen, ruimtegebrek en milieuoverlast. 

Uiteraard is het succes van de auto geen vrijbrief voor het bezuinigen op alterna-

tieven. Om een structurele vervoersarmoede bij een kleine en slinkende minderheid 

van de plattelandsbevolking te voorkomen, moet ook in de toekomst stevig worden 

ingezet op het bieden van alternatieve vervoersmogelijkheden zoals de regiotaxi, 

mits tegen een redelijke prijs-kwaliteitverhouding voor alle betrokkenen.
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Noten

1 Gecorrigeerd voor de verschillen naar inkomen, huishoudenssamenstelling en leeftijd 

gaat het om ongeveer een kwart van de plattelandshuishoudens.

2 Een recente analyse op basis van dienstregelingenbestanden laat zien dat zich in het 

aantal aangeboden ritkilometers tussen 2000 en 2004 voor Nederland als geheel een 

afname heeft voorgedaan van 3,5%, het aantal haltes met 9,5% is teruggelopen en het 

aantal lijndiensten met 7,7% (nea Transportonderzoek en -advies 2005, zie verder 

noot 5).

3 Daarbij werden ook randvoorwaarden gesteld zoals een normering in het aanbod van 

busdiensten. In dit zogenoemde Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streek-

vervoer (nvs) werd de frequentie afhankelijk gesteld van het aantal reizigers. Om de 

exploitatiekosten te minimaliseren bemoeide de rijksoverheid zich ook uitgebreid met 

de bedrijfsvoering van de vervoersbedrijven. Zo werden bijvoorbeeld ook de te gebrui-

ken bustypen van hogerhand vastgesteld. Daardoor is bijna dertig jaar lang de bekende 

gele standaardstreekbus (Daf-Hanje) beeldbepalend geweest voor het busvervoer van en 

naar het landelijk gebied. In de grote steden had de geelgekleurde bus zijn equivalent in 

de donkerrode standaardstadsbus. 

4 Vanaf eind jaren zeventig is hier en daar al wel geëxperimenteerd met alternatieven voor 

de traditionele busverbindingen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de buurtbus: een 

door vervoersbedrijven ter beschikking gestelde taxibus die bestuurd wordt door vrijwil-

ligers.

5 Vlak voor het ter perse gaan van dit rapport is als reactie op een kamervraag van 9 

juni 2005 een notitie verschenen over de ontwikkelingen in het aanbod van stads- en 

streekvervoer tussen 2000 en 2004. De notitie, die is opgesteld door nea Transporton-

derzoek en -opleiding in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, stelt 

dat de daling in het aanbod van reguliere openbaarvervoerverbindingen is gecompen-

seerd door een sterke stijging in het aanbod en gebruik van de regiotaxi. In aandelen 

van het totale lijndienstaanbod zou de regiotaxi buiten de drie grote steden inmiddels 

10% à 12% van het openbaar vervoer beslaan, tegen slechts 2% à 3% in 2000. De forse 

toename is gebaseerd op een schatting tot stand gekomen in overleg met vertegenwoor-

digers van overheden en vervoerbedrijven. De notitie geeft geen antwoord op de vraag 

in hoeverre de regiotaxi als substitutie wordt gebruikt voor de reguliere lijndiensten, en 

het geeft ook geen antwoord op de vraag wie er wel en niet gebruik van maken.

6 In de analyses is geen onderscheid gemaakt tussen brommers en snorfietsen.

7 Deze paragraaf beschrijft dus het mobiliteitsgedrag van de plattelandsbevolking, dat 

niet per definitie overeen hoeft te komen met het mobiliteitsgedrag op het platteland.

8 In het vervolg van het hoofdstuk wordt gesproken van busgebruik, waar de categorie 

feitelijk ook nog uit tram- en metroverplaatsingen bestaat. Daar tram en metro echter 

zijn voorbehouden aan de stedelijke gebieden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht), is in de rest van het hoofdstuk steeds van busgebruik gesproken.

9 Wellicht ten overvloede dient nog eens te worden benadrukt dat het hier de busverplaat-

singen betreft, die gemaakt zijn door mensen woonachtig op het platteland. Hoewel het 

merendeel van deze verplaatsingen een herkomst en/of bestemming heeft in het lande-

lijk gebied, zijn ook verplaatsingen verdisconteerd die binnen het stedelijke gebied zijn 

gemaakt.

10 Het gaat hier om de gesommeerde verplaatsingen van alle plattelanders in Nederland, 

dus ongeacht regionale verschillen daarin. Wel zijn veranderingen in de omvang van de 

bevolking op het platteland tussen 1993 en 2004 verdisconteerd.
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Dat er een daling is in het busgebruik door plattelanders is onomstreden, hoe groot de 

daling precies is lijkt echter voor discussie vatbaar. De reden hiervoor zijn de relatief 

kleine aantallen waar het openbaarvervoergebruik op het platteland in het ovg betrek-

king op heeft. Hierdoor zijn de marges per jaar vrij fors. Om hiervoor enigszins te corri-

geren zijn steeds twee jaargangen samengenomen: 1993 en 1994 en 2003 en 2004. Ook 

andere bronnen duiden op een daling in het busgebruik. Zo komen landelijke gegevens 

gebaseerd op de kaartverkoop (wroov) uit op een daling van het gebruik van stads- en 

streekvervoer van ongeveer 5%, waarbij overigens sprake is van grote regionale verschil-

len.

11 Gebaseerd op dezelfde cijfers (het Onderzoek Verplaatsingsgedrag van het cbs), maar 

gebruikmakend van een andere definitie van platteland, kwamen zij voor de periode 

2001–2003 uitgedrukt in reizigerskilometer tot een daling van het busgebruik op het 

platteland van 35%.

12 Met de term ‘groene weduwe’ werd oorspronkelijk gedoeld op vrouwen woonachtig 

in groeikernen, waar zij in saaie, troosteloze en met een minimum aan voorzieningen 

uitgeruste gebieden gevangen zaten (de Amerikaanse literatuur spreekt van spatial

entrapment), terwijl de mannen in de verweg gelegen stad zijn werk deed (Brunt 1976; 

Van Engelsdorp-Gastelaars en Drooglever-Fortuijn 1976; zie ook Camstra 1994). 

13 Het aantal cases is te klein voor harde uitspraken. Van de 1050 plattelandsrespondenten 

die gebruikmaken van ov is iets meer dan de helft (539 ofwel 51%) scholier en/of stu-

dent. Daarnaast bestaat een groot deel uit werkenden van middelbare leeftijd. Slechts 

7% is 65 jaar of ouder, van wie 51 vrouwen. 
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9  Voorzieningen

Frans Knol

In de voorgaande sectorhoofdstukken zijn de voorzieningen op het platteland die tot 

de desbetreffende sector behoren, beschreven. Er is echter aanleiding de voorzienin-

gen, of ten minste een aantal ervan, speciale aandacht te geven. Het platteland met 

zijn verhoudingsgewijs lage bevolkingsdichtheid biedt immers maar een beperkt 

draagvlak voor de voorzieningen. Daardoor zijn voorzieningen afwezig, of dreigt 

– Er zijn in Nederland maar weinig mensen die geen winkel en/of basisschool in de
directe omgeving hebben. In de niet-stedelijke gebieden heeft 90% van de mensen
een winkel voor de dagelijkse levensbehoeften en 94% een basisschool in het vier-
cijferige postcodegebied waar ze wonen.

– De basisvoorziening die in de niet-stedelijke gebieden het vaakst in de directe 
omgeving afwezig is, is de huisarts: 30% van de bevolking heeft geen huisarts in 
de directe woonomgeving. 

– Binnen Nederland is het aandeel van de bevolking dat geen voorzieningen in de 
directe omgeving heeft, het hoogst in de niet-stedelijke gebieden van het Noorden
(de provincies Groningen, Friesland en Drenthe). Hier heeft 20% van de bewoners
geen winkel in het eigen postcodegebied en 40% geen huisarts.

– Wanneer voorzieningen worden gecombineerd in een voorzieningenindex, komt het 
niet-stedelijke gebied van Noord-Nederland ook als het minst voorziene gebied uit
 de bus: 11% van de bevolking heeft hier geen enkele basisvoorziening (winkel, 
basisschool, huisarts) in het eigen postcodegebied.

– In de niet-stedelijke gebieden zonder voorzieningen is er sprake van een negatief 
relatief migratiesaldo van circa 3%. Het zijn vooral paren tussen 35 en 65 jaar met
 kinderen en alleenstaanden in dezelfde leeftijdsgroep, die vertrekken (resp. 15% en 
22%).

– Plattelanders (weinig en niet-stedelijke gebieden) maken vaker dan stedelingen
gebruik van de basisschool in de buurt.

– Ook de voorziening buurthuis/dorpshuis wordt veel gebruikt. Het bezoek aan deze
voorziening nam tussen 1994 en 2002 echter af met 7 procentpunten in de niet-
stedelijke en met 10 procentpunten in de weinig stedelijke gebieden.

– De bewoners van de niet-stedelijke gebieden zijn relatief vaak tevreden met het 
voorzieningenaanbod, uitgezonderd het aanbod aan winkels en openbaar vervoer.

– Aan de aanwezigheid van basisscholen hechten de bewoners van de niet-stedelijke
gebieden relatief veel belang, maar zij vinden de aanwezigheid van openbaar vervoer 
en winkels minder belangrijk dan stedelingen.
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afwezigheid. Dit leidt tot een vicieuze cirkel. Waar voorzieningen afwezig raken, zou 

het leefklimaat dusdanig kunnen afnemen, dat vooral jonge gezinnen eieren voor 

hun geld kiezen en elders gaan wonen of overwegen dat te doen. En het draagvlak 

vermindert vervolgens verder. 

Op verschillende momenten brachten onderzoeken de voorzieningensituatie in 

beeld. Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) droeg daaraan bij, en wel voor 

1983, 1999 en 2002 (Knol 1983, 1999, 2005). Verder reageerde en reageert het beleid 

op de ontwikkelingen in de voorzieningensituatie. De Memorie van Toelichting bij 

de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2005 (tk
2004/2005) veronderstelt dat het wegvallen van voorzieningen leidt tot het onder 

druk staan van de onderlinge samenhang in dorpen en kleine kernen. 

De Agenda voor een vitaal platteland (lnv 2004) specificeert de voorzieningen 

waarom het beleidsmatig vooral zou moeten gaan: bibliotheken, dorpshuizen en 

winkels. De voorzieningen huisarts en basisschool worden in dit beleidsstuk cruci-

aal gevonden, terwijl in oudere beleidsstukken de winkel voor dagelijkse levensbe-

hoeften van belang werd geacht. Het gaat niet altijd per se om de aanwezigheid in 

het dorp, maar wel om de mogelijkheid de voorzieningen te bereiken (zie ook hoofd-

stuk 8 Mobiliteit). Als voorzieningen maar beperkt aanwezig of zelfs afwezig zijn op 

het platteland, hoeft dit dan ook niet te betekenen, dat mensen er geen gebruik van 

maken. 

In dit hoofdstuk worden de voorzieningensituatie anno 2002 en de veranderingen 

daarin in de periode 1994-2002 beschreven. De veranderingen in het voorzienin-

genaanbod zouden in de regel een verschraling inhouden. Deze verschraling wordt 

in het perspectief van de schaalvergroting geplaatst. Vooral de veranderingen in de 

schaalgrootte bepalen of voorzieningen nog in dorpen voorkomen. Daarnaast speelt 

de – soms tanende – omvang van de bevolking in plattelandskernen een rol. Het 

proces van schaalvergroting doet zich al lange tijd voor, het eerst bij commerciële 

voorzieningen. Was de aanwezigheid van verschillende middenstanders in eenzelfde 

branche in een dorp in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw nog heel gewoon, 

nu is er in veel kleine plattelandskernen op zijn best een kleine supermarkt. 

Schaalvergroting komt als eerste aan de orde en daarna komen de recente ontwik-

kelingen (periode na 1994) in het aanbod van de voorzieningen in beeld. Vervolgens 

komt de huidige stand van zaken aan de orde, zowel van afzonderlijke voorzieningen 

als van voorzieningenpakketten, evenals het verband tussen stedelijkheid en het 

gebruik van voorzieningen. Ten slotte is er aandacht voor de opinie van de bewoners. 

Hoe tevreden zijn ze over de aanwezigheid van de voorzieningen? En in hoeverre 

vinden plattelandsbewoners de aanwezigheid van de dagelijkse voorzieningen, die al 

jaren zo’n dominante rol spelen in de discussie over het platteland, van belang?

9.1  Schaalvergroting op het platteland

Schaalvergroting is een algemeen proces, dat voor het platteland met zijn beperkte 

aanbod aan voorzieningen grote gevolgen heeft. In verschillende dorpen zijn voor-
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zieningen volledig verdwenen – de laatste winkel, de laatste school – en waar dat 

niet is gebeurd, staan de nog aanwezige voorzieningen onder druk. Tegenover deze 

autonome processen staat beleid dat via normeringen tracht een minimaal niveau in 

stand te houden. De minimale norm verschuift echter, vooral bij commerciële voor-

zieningen. De subsidie die de overheid in de jaren zeventig nog verleende om de laat-

ste dorpswinkel in stand te houden, was een van de eerste bijdragen die sneuvelde. 

Schaalvergroting heeft te maken met economics of scale: in grootschaliger eenhe-

den zou het goedkoper produceren en dienstverlenen zijn. In de meeste gevallen 

is schaalvergroting geografisch zichtbaar doordat de bedrijvigheid fysiek gecon-

centreerd raakt op minder plaatsen dan voorheen: geografische schaalvergroting. 

Behalve geografische schaalvergroting is ook het begrip ’bestuurlijke schaalver-

groting’ aan de orde (Van Dam 1995). Met bestuurlijke schaalvergroting poogt men 

vaak de onwenselijke effecten van geografische schaalvergroting te vermijden. In 

het onderwijs speelt dit een rol; daar leidt bestuurlijke schaalvergroting tot grote 

organisatorische eenheden, maar die laten de (meeste) oorspronkelijke vestigingen 

in stand. Voor de bereikbaarheid van de voorziening heeft een dergelijk schaalver-

grotingsproces dan ook maar een beperkt effect. Waar schaalvergroting wel leidt tot 

geografische concentratie, zijn er gevolgen voor het ruimtelijk gedrag. Mensen moeten 

verder reizen om de voorzieningen te bereiken, of ervan afzien de voorziening te 

bezoeken (voorzover mogelijk; dat kan alleen als het gebruik ervan niet noodzakelijk 

is). Veel mensen zijn ook in staat verder te reizen door het toegenomen autobezit.

Detailhandel

Schaalvergroting in de detailhandel uit zich in de groei van het vloeroppervlak van 

individuele vestigingen. Dit proces heeft zich enige tijd vrij geleidelijk voltrokken, 

maar kwam in de jaren zeventig in een versnelling. De opkomst van omvangrijke 

bedrijfseenheden in de bouwsector (bouwmarkten), tuincentra en meubelzaken 

was hier debet aan. Deze ontwikkelden zich buiten de traditionele winkelcentra, 

deels langs snelwegen. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig deed zich een tweede 

versnelling voor, nu in de supermarkten. Deze werden echter voornamelijk in of 

nabij de bestaande centra vergroot met als doel omzetvergroting en kostenverla-

ging (Nozeman en Schaafsma 1991). Met de vergroting van het vloeroppervlak per 

vestiging gaat een afname van het aantal vestigingen gepaard. Tussen 1960 en 1990 

daalde het aantal winkels in Nederland met 39.000. De daling deed zich met name in 

de foodsector voor; ondanks de opkomst van meubelgiganten, tuincentra en derge-

lijke in de jaren zeventig was er in de non-foodsector zelfs een stijging van het aantal 

vestigingen (Van Dam 1995). Na 1990 zette de daling zich voort. Tussen 1997 en 2003 

verloor Nederland nog eens 5840 vestigingen (Terluin et al. 2005). Het aantal bedrij-

ven (een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben) nam tussen 1993 en 2003 af van 

87.000 naar 78.000 (cbs StatLine). 

De afname had nog groter kunnen zijn, als er in Nederland geen beleid was 

gevoerd om weidewinkels (in vaktermen: perifere detailhandelsvestigingen, of 

grootschalige detailhandelsvestigingen) te weren. Vanaf 1973 zijn er regels die 
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detailhandel buiten de erkende winkelgebieden verbieden, met uitzondering van 

enkele branches in de non-foodsector. Deze regels werden in 1993 versoepeld voor 

winkels die geen assortimentsbeperking kennen. Dit heeft geleid tot nieuwe centra 

voor dergelijke winkels (vooral aan de stadsranden: Alexandrium in Rotterdam, 

ArenA in Amsterdam), maar niet tot ’Franse toestanden’. In Frankrijk ontstonden er 

met de opkomst van de bekende grote hypermarchés (Leclerc, Carrefour e.d.) zoge-

noemde food deserts, een groot aantal dorpen in de omgeving van die weidewinkels die 

het zonder voedingsmiddelenwinkel moeten doen. Overigens is er wederom een ver-

soepeling van het beleid tegen weidewinkels op komst, en er wordt voorzien dat de 

grote supermarktconcerns nu wel op die versoepeling zullen inspelen (Evers 2003; 

Gordijn 2003). 

Het feit dat het schaalvergrotingsproces vooral de foodsector betrof, heeft de verzor-

gingssituatie op het platteland verminderd. Van Dam (1995) constateert dat medio 

jaren tachtig veel dorpen in de landelijke gebieden geen levensmiddelenwinkel meer 

hebben. En in de jaren negentig was er nog steeds een afname gaande, terwijl ook 

het alternatief voor de dorpswinkel, de rijdende winkel, op zijn retour was. Niette-

min lijkt het tij – los van mogelijke ontwikkelingen in de grootschalige detailhandel 

– te keren. De afname van het aantal vestigingen tussen 1997 en 2003 was op het 

platteland minder groot dan elders (-2,2% ten opzichte van -5,2% landelijk), en ver-

schillende supermarktorganisaties willen in kleine plattelandsdorpen nieuwe buurt-

supers openen (Terluin et al 2005; Van der Kooij 2004). 

Gezondheidszorg

De schaalvergroting in de gezondheidszorg heeft zich vooral afgespeeld in de intra-

murale voorzieningen. Dit is uiteraard niet zonder gevolgen gebleven, zowel voor de 

plattelandsbewoners als voor het functioneren van de dorpsvoorziening, de huisarts. 

Een groot deel van de twintigste eeuw heeft in het teken van de schaalvergroting 

van ziekenhuizen gestaan. Waren er in 1960 nog 276 ziekenhuizen in Nederland, 

in 2000 zijn dat er 137. Daarbij moet echter worden aangetekend dat het schaalver-

grotingsproces de betekenis van het begrip ’ziekenhuis’ heeft veranderd. Aanvan-

kelijk leidde schaalvergroting tot geografisch samengaan van ziekenhuizen en tot 

sluiting van de kleine. Vanaf 1990 is schaalvergroting ’vertaald’ in een fusieproces: 

bestaande ziekenhuizen verloren hun zelfstandigheid en gingen op in een groot 

bestuurlijk geheel, maar ze zijn als vestiging blijven bestaan, het zogenoemde meer-

locatiesziekenhuis. Wel werden vaak diverse specialismen en de spoedeisende hulp 

geconcentreerd in één van de ziekenhuizen, veelal leidend tot een grotere reistijd 

en reisafstand tot de door de patiënt gewenste voorziening. Verder bouwde men als 

onderdeel van de organisatie deelvoorzieningen – buitenpoli’s, shortstayafdelingen en 

afdelingen voor dagbehandeling – nabij de gebruiker, maar relatief ver van het zie-

kenhuis met al zijn diagnose- en behandelmogelijkheden.

Er zijn geen bereikbaarheidsnormen voor ziekenhuizen. Wel is er een beddennorm 

van toepassing. In 1952 werd daarin nog rekening gehouden met de specifieke positie 
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van het platteland (4 bedden per 1000 inwoners, tegenover 5 in stedelijke gebieden 

(Meloen et al. 2000)). De norm is sindsdien verschillende malen geherformuleerd. 

Inmiddels is er een uniforme norm van maximaal 2,8 bedden per 1000 inwoners 

(excl. bedden in psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en wiegen voor 

gezonde zuigelingen). De specifieke positie van het platteland heeft hierin dus geen 

plaats meer (Bouwcollege 2005).

Bij de realisatie van ziekenhuisvoorzieningen stelt het Bouwcollege de wen-

selijkheid van een goede relatie met de overige zorgvoorzieningen in de regio 

nadrukkelijk aan de orde. Tot die overige voorzieningen behoort onder andere de 

huisartsengeneeskundige zorg. Ook in deze zorg is er sprake van schaalvergroting, 

zeer recentelijk nog door de realisatie van huisartsenposten, die de avond-, nacht- en 

weekenddiensten van de huisarts hebben overgenomen. Momenteel zijn er 105 van 

deze posten (zie hoofdstuk 6 Gezondheid en zorg). 

Maar ook los van de introductie van de huisartsenposten is er schaalvergroting in 

de huisartsenzorg: het aantal praktijken nam af van 4775 in 1995 tot 4564 in 2005. 

Er zijn ruim 7000 huisartsen, die de functie overigens deels parttime vervullen. Dit 

heeft vooral te maken met het feit dat er steeds minder huisartsen alleen gevestigd 

zijn op een praktijkadres. Voor de individuele patiënt hoeft dat weinig gevolgen te 

hebben; deze heeft nog altijd zijn ’eigen’ huisarts, maar de geografische spreiding 

van de voorziening is wel verminderd. De huisartsendichtheid blijkt vooral laag in de 

meest stedelijke en de niet-stedelijke gebieden volgens de cbs-indeling (nivel 2005).

De huisarts weet zich echter nog steeds te handhaven op het platteland. Het aantal 

artsen dat zich er zelfstandig vestigde, nam toe. Het onderhouden van een deel van 

de praktijken op het platteland wordt gesteund door een apotheek in die praktijken. 

Het aantal apotheekhoudende huisartsen in Nederland bedraagt in 2005 586, ofwel 

8% van het totale aantal zelfstandig gevestigde huisartsen. De apotheekhoudende 

huisartsen nemen echter gestaag in aantal af: in 2000 waren er nog 644. En ook op 

het platteland doet zich een concentratie van huisartsen in groepspraktijken voor. 

Zodoende is op het dunbevolkte platteland de bereikbaarheid van de huisarts afge-

nomen (Van der Kooij 2004).

Onderwijs

Vanaf de jaren tachtig heeft de rijksoverheid schaalvergroting in het onderwijs gesti-

muleerd. De noodzaak ertoe beargumenteert zij met kwaliteitsoverwegingen en 

overwegingen van financiële aard. Schaalvergroting zou leiden tot een gevarieerder 

aanbod van onderwijs, een verbetering van het rendement van het onderwijs en een 

doelmatiger besteding van (financiële) middelen. Daarnaast noemt zij een verhoging 

van de slagvaardigheid van de instellingen. Het argument van een doelmatiger beste-

ding van financiële middelen is in scp-studies bevestigd, maar dat geldt niet voor de 

kwaliteit: de effecten van schoolgrootte op de prestaties van leerlingen zijn niet erg 

uitgesproken (scp 1989; Blank et al. 1990; zie ook Van Dam 1995). 



248 Voorzieningen

Het schaalvergrotingsproces begon met de vorming van basisscholen, waarin de 

toenmalige kleuterscholen en lagere scholen opgingen. Vervolgens werd voor het 

hoger onderwijs een schaalvergrotingsprocedure in gang gezet. Deze leidde tot een 

teruggang van het aantal instellingen van 400 begin jaren tachtig tot 57 in 1989 en de 

concentratie naar een beperkt aantal vestigingen zette zich in latere jaren voort. In 

het wetenschappelijk onderwijs deed zich geen schaalvergroting voor die verminde-

ring van het aanbod tot gevolg had. 

Begin jaren tachtig werd ook gestart met een eerste schaalvergrotingsoperatie 

in het voortgezet onderwijs, maar deze bleek geen succes en werd daarom in 1993 

afgeblazen. De bedoeling, fusie van scholen, was maar mondjesmaat totstandgeko-

men. In 1993 was slechts 10% van de scholen bij een fusie betrokken. In plaats van de 

fusieoperatie werd de (verdere) vorming van scholengemeenschappen met minimaal 

360 leerlingen gepropageerd. Het bestaan van categoriale scholen werd bemoeilijkt: 

zij mochten alleen blijven bestaan als ze ten minste 240 leerlingen hadden. Al in 

1993 daalde door deze maatregelen het aantal scholen voor voortgezet onderwijs met 

ruim 200 en vervolgens nam het tot 2002 nog eens af met 155 (Onderwijsraad 2004). 

In 2004 waren er nog 660 scholen voor voortgezet onderwijs (ocw 2005). Voor de 

plattelandsleerlingen betekent dit minder keuze in het onderwijsaanbod (naar rich-

ting) in de centrumgemeenten (zie ook hoofdstuk 5 Onderwijs). 

Voor de plattelandsdorpen hebben de ontwikkelingen in het basisonderwijs het meeste 

effect gehad. De schaalvergrotingsoperatie is begin jaren negentig ingezet, onder de 

naam Toerusting en Bereikbaarheid. Aanvankelijk stelde een projectgroep van het 

ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een uniforme opheffingsnorm voor, en 

wel van scholen met minder dan 260 leerlingen. Dit zou leiden tot opheffing van bijna 

de helft van het aantal basisscholen en daarnaast zou driekwart op zoek moeten naar 

mogelijke fusiepartners. Mede naar aanleiding van protesten uit het landelijk gebied 

werd deze opheffingsnorm gedifferentieerd. Men gaat nu uit van de leerlingendicht-

heid, gedefinieerd als het aantal potentiële basisschoolleerlingen dat in een regio 

woont (inwoners van 4-12 jaar), gedeeld door het aantal vierkante kilometers van die 

regio. Aanvankelijk werd de gemeente gelijkgesteld met de regio, maar tegenwoordig 

gelden er twee normen voor gemeenten met een gemengd karakter (een stedelijke kern 

en veel buitengebied). De opheffingsnormen variëren van 23 (bij een leerlingendicht-

heid van drie of minder) tot 227 (bij een leerlingendichtheid van 500). De ondergrens 

van 23 is ook van toepassing als het om de laatste school in een nederzetting gaat. 

Een dergelijke school kan in stand worden gehouden als nevenvestiging, indien het de 

laatste school binnen een straal van twee kilometer hemelsbreed is. Gaat het om de 

laatste school van een bepaalde richting, dan wordt een straal van vijf kilometer aan-

gehouden en een minimum aantal leerlingen van 50. Tot slot bestaat er een clausule 

dat een openbare school ongeacht het aantal leerlingen mag blijven bestaan als die de 

laatste openbare school binnen een straal van 10 kilometer (over de weg) is. Het aantal 

basisscholen is tussen 1992/’93 en 2003/’04 afgenomen van 8287 tot 6994 (er waren in 

2003/’04 echter 7150 vestigingen) (O en W 1991; Van Dam 1995; Onderwijsraad 2004).
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Overige voorzieningen

Het schaalvergrotingsproces lijkt op deze voorzieningen vooralsnog een beperkte 

invloed te hebben gehad. Dorpshuizen behielden hun functie als samenbindend 

element voor de plaatselijke gemeenschap. Alleen de aard van het aanbod aan acti-

viteiten in het dorpshuis veranderde (Bok 2003). Bij sportvoorzieningen deed zich 

de schaalvergroting al in de jaren zestig en zeventig voor, vooral bij binnensportac-

commodaties. Vanuit de gymzalen ontstonden sporthallen en sportzalen die aan 

diverse sporten (voornamelijk balsporten) onderdak bieden en een relatief groot 

bereik hebben. Bij de openbare bibliotheek deed zich – mede op grond van bezuini-

gingsoverwegingen – een concentratie voor. Met name in de steden sloten filialen, 

ten gunste van een ruimere collectievorming in de centrale vestigingen (zie ook: 

Molenaar en Floor 1990). Op het platteland is – anders dan in de grote stad – de 

bibliotheek de voornaamste culturele voorziening, die als gevolg daarvan veel kre-

diet heeft. Toch lijken ook daar de openbare bibliotheken niet meer immuun voor 

bezuinigingen en daarmee voor sluiting van vestigingen. Sluiting als gevolg van 

schaalvergroting betekent onvermijdelijk dat de gebruikers verder moeten reizen om 

de (overgebleven) vestigingen te bereiken.

9.2  Recente ontwikkelingen in het aanbod

De recente veranderingen in het aanbod van voorzieningen is in tabel 9.1 weergege-

ven in de vorm van concentratiegetallen ten opzichte van het Nederlandse aanbod. 

De voorzieningen zijn – evenals in het vervolg van dit hoofdstuk – beperkt tot die 

voorzieningen die binnen de dorpssamenlevingen van directe betekenis zijn. Dat 

betekent dat faciliteiten als het ziekenhuis en het voortgezet onderwijs niet meer aan 

bod komen. Het gaat om voorzieningen die (relatief vaak) in dorpen voorkomen, als 

een winkel voor de dagelijkse levensbehoeften, een basisschool, een huisarts en een 

sportveld.1

Tabel 9.1 laat zien dat in beide jaren het aandeel van de huishoudens dat over een 

winkel of een huisarts in het eigen postcodegebied beschikt, op het platteland gerin-

ger is dan in de stedelijke gebieden. Het aandeel dat een basisschool in de nabijheid 

heeft, verschilde in 2001 niet erg tussen de stedelijkheidsklassen. Over de mogelijk-

heden om in de buurt te sporten hebben de plattelandsbewoners naar verhouding 

niet te klagen. 

Het aandeel mensen dat verstoken is van de genoemde voorzieningen, lijkt in de 

steden meer teruggelopen te zijn dan op het platteland. Men moet echter in gedachte 

houden, dat de stedelijke postcodegebieden een kleinere oppervlakte hebben dan die 

op het platteland. Het is dan ook goed mogelijk dat stedelingen in een nabijgelegen 

postcodegebied de voorzieningen wel aantreffen. Verder speelt een rol dat er voor 1994 

noodgedwongen van een ander type meting moest worden uitgegaan dan in 2001.
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Tabel 9.1
Ontwikkeling in het voorzieningenaanbod op het platteland ten opzichte van die in Nederland als geheel, 
1994 en 2001 (in concentratiegetallen, Nederland = 100, gewogen gegevens op basis van 
aantallen huishoudens)a

zeer sterk stedelijk sterk stedelijk matig stedelijk weinig stedelijk niet-stedelijk
winkel
1994 121 104 92 88 85
2001 104 101 99 99 92

basisschool
1994 106 104 101 97 88
2001 99 101 101 99 98

huisarts
2000 107 105 102 103 79
2001 107 104 101 103 79

sportveld
1994 80 97 99 105 125
2001 57 89 97 149 126

sporthal
1994 74 100 109 116 109
2001 67 93 110 150 89

a De concentratiegetallen (‘indexcijfer’ niet met temporale eenheid (jaar), maar geografische eenheid (Nederland) als 
basis) voor 2001 zijn gebaseerd op de aanwezigheid van de voorziening in het postcodegebied , en voor 1994 op de 
antwoorden van één respondent per complete postcode (zes posities) op de vraag: is de betrokken voorziening aanwezig 
binnen een loopafstand van 20 minuten? 

Bron: ABF (ABF-monitor’02); Telefoongids 2004/2005; VROM (WBO’02); Wegener DM (GMP’94) SCP-bewerking

Er zijn niet alleen veranderingen in het aanbod van voorzieningen, maar ook in de 

accommodaties waarin ze worden aangeboden. Om het aanbod zo goed mogelijk 

in stand te houden, probeert men de voorzieningen op het platteland efficiënt aan 

te bieden. Meerdere faciliteiten onderbrengen in één accommodatie draagt hieraan 

bij. Het kan gaan om een extra dienst in een gebouw (bv. een postagentschap in een 

supermarkt), maar ook om nieuw gerealiseerde multifunctionele accommodaties. 

Dergelijke accommodaties zijn overigens niet beperkt tot het platteland – zo zijn 

in het Haagse stadhuis behalve de bestuurlijke ook andere functies ondergebracht: 

winkels, parkeergarage, expositieruimte – en ze hebben meerdere doelstellingen, 

naast efficiëntie bijvoorbeeld het stimuleren van sociale integratie. Landelijk sta-

tistische overzichten van multifunctionele accommodaties ontbreken echter, zodat 

onduidelijk blijft in hoeverre ze in de stad en op het platteland aanwezig zijn. Een 

publicatie die betrekking heeft op de ontwikkelingen in Noord-Holland, telt voor de 

periode 1999-2004 24 initiatieven voor een multifunctionele accommodatie, waarvan 

meer dan de helft in plattelandsgebieden (primo-nh 2004).

Mede door de wenselijkheid of noodzaak voorzieningen te combineren, floreert 

het dorpshuis2 in veel niet-stedelijke gebieden. Deze voorziening komt niet in het 

beleid en niet in de literatuur als belangrijk voor het dorpsleven naar voren, maar 
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wel in interviews met bewoners van een aantal Groningse dorpen. Deze bewoners 

bestempelen het dorpshuis als een basisvoorziening (Beckema et al. 2000). Op het 

noordelijke (en vooral op het Friese) platteland is er een groot aantal dorpshuizen 

met een veelheid aan functies. Zo kan men in verschillende (Friese) dorpshuizen 

bijvoorbeeld terecht voor gymnastiek, een kapper, een ouderensoos, het afhalen van 

medicijnen en vergaderingen (Bok 2003).3 Behalve in dorpshuizen en sociaal-cultu-

rele centra kunnen dorpsbewoners vaak terecht in kerkelijke gebouwen, bijvoorbeeld 

de parochiehuizen bij de rooms-katholieke kerken. 

De laatste jaren ontwikkelen zich de zogeheten brede scholen. De brede school 

wordt omschreven als een netwerk van voorzieningen rond de school, die onderling 

samenwerken teneinde de ontwikkelingskansen van basisscholieren en jongeren te 

vergroten. Als dat binnen één gebouw gebeurt, is er sprake van een multifunctionele 

accommodatie. In de praktijk zijn de functies vaak niet beperkt tot het vergroten van 

de ontwikkelingskansen van jeugdigen; men kan er ook voorzieningen voor oude-

ren aantreffen (scp 2003). De brede school als zodanig is overigens geen typisch 

plattelandsverschijnsel. Meer dan drie kwart van de circa 500 brede scholen is in 

(stedelijke) achterstandswijken gevestigd, slechts 8% in dorpskernen. Wel is er een 

verhoudingsgewijs groot aantal in dorpskernen in ontwikkeling: 35% van de brede 

scholen in voorbereiding. Bovendien is multifunctionele nieuwbouw in opmars 

(Oberon 2003). 

Los van de voorzieningen die in multifunctionele accommodaties worden aan-

geboden, kunnen deze zelf ook als voorziening worden beschouwd. Voorzover het 

om dorpshuizen en sociaal-culturele centra gaat, gebeurt dat in de presentatie van 

empirische gegevens ook. 

9.3  Het aanbod op dit moment

Afzonderlijke voorzieningen

In de postcodegebieden van het platteland zijn een aantal voorzieningen nogal eens 

afwezig, vooral de dagelijkse winkel en de huisarts (zie ook Van der Kooij 2004). 

Winkels zijn relatief vaak afwezig in het Noorden, en dat geldt ook voor huisartsen 

en haltes voor het openbaar vervoer (zie hoofdstuk 8 Mobiliteit). Bekijkt men echter 

de percentages huishoudens zonder voorzieningen in de eigen omgeving, dan blijkt 

het mee te vallen (tabel 9.2). In de niet-stedelijke gebieden heeft bijna 90% van de 

bewoners een dagelijkse winkel binnen het eigen postcodegebied (Nederland 95%). 

Ook hebben ze vrijwel allemaal (94%) een basisschool in de buurt. Voor de huisart-

sen ligt het problematischer: 30% van de bewoners van de niet-stedelijke gebieden 

heeft geen huisarts in het eigen postcodegebied. Op het platteland van Noord-Neder-

land is het aandeel van de bevolking dat verstoken is van voorzieningen in de directe 

omgeving, groter dan gemiddeld op het platteland. In de niet-stedelijke gebieden 

heeft hier bijna 20% van de bevolking geen winkel in het eigen postcodegebied, en 

zelfs een kleine 40% geen huisarts. Maar voorzieningen als dorpshuizen, bibliothe-

ken en sportaccommodaties zijn er wel voor veel mensen (figuur 9.1 en bijlage B9.1)
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Figuur 9.1
Aandeel van de bevolking met voorzieningen in het eigen postcodegebied in Nederland als geheel en 
Noord-Nederland, 2002/2004/2005 (in pr ocenten, gewogen gegevens)

Bron: ABF (ABF-monitor’02); Telefoongids 2004/2005, SCP-bewerking
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Een voorzieningenindex

De verschillende voor het platteland relevante voorzieningen kunnen – net als in 1981 

en eind jaren negentig (Knol 1983, Knol 1999) – in een hiërarchische index worden 

opgenomen. Dergelijke indices werden eerder gepresenteerd door Kiestra (1978), 

de Rijksplanologische Dienst (1980) en Musterd en Dieleman (1981). De theorie die 

aan een benadering met dergelijke hiërarchische schalen ten grondslag ligt, is van 

Christaller (1933).4 Deze stelt dat consumenten direct in de buurt centra vinden met 

voorzieningen die zij veel gebruiken (bv. huisarts, levensmiddelenwinkel). In slechts 

enkele centra die ver verwijderd kunnen zijn, worden gespecialiseerde voorzieningen 

aangeboden. Op deze wijze ontstaat er een hiërarchie van (verzorgings)kernen. Wan-

neer er in de praktijk wordt gewerkt met (hiërarchische) voorzieningenindices, is het 

beginpunt een minimumpakket van voorzieningen met een lage drempelwaarde en 

reikwijdte5, de zogenoemde basisvoorzieningen. Vervolgens zijn verschillende pak-

ketten vastgesteld, die boven het minimum uitkomen. Aan deze voorzieningen wordt 

minder belang toegekend dan aan de basisvoorzieningen. In de plaatsen waar ze 

voorkomen, zijn dan meer voorzieningen met een grotere reikwijdte en een hogere 

drempelwaarde. Deze indeling is gebaseerd op beleidsstukken, zowel uit het verle-

den (tk 1976/1977) als van dit moment (lnv 2004), 

Er zijn vijf niveaus onderscheiden, waarbij alleen het al dan niet aanwezig zijn telt. 

De kwaliteit komt niet aan de orde (zie ook § 9.5), het gaat erom of bewoners al dan 
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niet de keuze hebben bepaalde voorzieningen in de nabijheid te gebruiken. 

Niveau 1: alle voorzieningen zijn aanwezig: behalve een winkel, basisschool en huis-

arts ook een bibliotheekvestiging, sociaal-cultureel centrum, sporthal en sportveld.

Niveau 2: naast winkel, school en huisarts zijn er een of meer, maar minder dan 

alle, aanwezig van een bibliotheekvestiging, sociaal-cultureel centrum, sporthal en 

sportveld. 

Niveau 3: er zijn een of twee basisvoorzieningen (winkel, basisschool, huisarts) aan-

wezig, en een of meer overige voorzieningen (bibliotheekvestiging, sociaal-cultureel 

centrum, sporthal, en sportveld).

Niveau 4: een van de basisvoorzieningen óf geen basisvoorzieningen en alleen een of 

meer van de overige voorzieningen.

Niveau 5: geen voorzieningen.6

Er zijn weinig gebieden waar de bevolking alle voorzieningen in het eigen postcode-

gebied heeft, daarom zijn de categorieën alle voorzieningen en ten minste alle basis-

voorzieningen samengevoegd.

De meeste mensen op het platteland, hoe ook gedefinieerd, wonen in gebieden waar 

ten minste alle basisvoorzieningen aanwezig zijn, al is het aantal inwoners in derge-

lijke gebieden er procentueel lager dan in Nederland. In Nederland als geheel woont 

86% in de buurt van de voorzieningen, in de niet-stedelijke gebieden 69% en in de 

weinig stedelijke gebieden bijna 90% (tabel 9.2).

Tabel 9.2
De mate waarin de bevolking in het eigen postcodegebied voorzieningen ter beschikking heeft, 
naar stedelijkheidsklasse en in Nederland als geheel (in procenten en absolute aantallen), 2002/2004

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

ten minste alle basis- en alle of enkele 
overige voorzieningen (niveau 1 en 2) 92,9 91,0 86,9 89,4 68,7 86,1
een of twee basis- en een of enkele 
overige voorzieningen (niveau 3) 6,5 8,0 11,0 7,8 23,0 11,1
een basis- óf geen basis- maar wel 
een of enkele overige voorzieningen 
(niveau 4) 0,6 0,8 1,5 1,7 5,1 1,9
helemaal geen voorzieningen (niveau 5) – – 0,5 1,2 3,1 1,0
totale bevolking (x 1000) 3.000 3.720 3.120 3.190 2.985 16.015

Bron: ABF (ABF-monitor’02); Telefoongids 2004/2005; VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Het zijn vooral de gebieden in het Noorden, waar voorzieningen afwezig zijn 

(figuur 9.2). Wanneer wordt gewogen met het aantal inwoners, verandert er weinig 

in de verdeling; ook dan zijn de niet-stedelijke gebieden in het Noorden relatief het 

slechtst af. Maar ook nu blijkt weer dat maar heel weinig mensen in Nederland, waar 

ze ook wonen, zonder voorzieningen zitten. Zelfs in de niet-stedelijke gebieden in 

het Noorden is slechts 5% van de bewoners verstoken van elke voorziening, en daar-
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boven heeft nog eens 6% alleen niet-basisvoorzieningen in het eigen postcodegebied 

ter beschikking. Van de niet-stedelijke gebieden zijn die in het Westen er het beste 

aan toe. Het aandeel van de bewoners dat geen voorziening in het eigen postcode-

gebied heeft, is er nog geen 0,5%, terwijl verder 5% alleen niet-basisvoorzieningen 

heeft (bijlage B9.2).

Figuur 9.2
Voorzieningenindex per postcodegebied, 2002/2004/2005

tenminste alle basisvoor-
zieningen (niveau 1 en 2)
een of twee basisvoor-
zieningen (niveau 3)
alleen andere dan basis
voorzieningen (niveau 4)
geen voorzieningen (niveau 5)
geen data/niet van toepassing

Bron: ABF (ABF-monitor’02); Telefoongids 2004/2005, SCP-bewerking

De huishoudenssamenstelling verschilt vooral tussen stedelijke en niet-stedelijke 

gebieden. In de zeer sterk stedelijke gebieden zijn de (jonge) alleenstaanden sterk 

vertegenwoordigd en in de landelijke gebieden de gezinnen met kinderen. Toch zijn 

er enkele opmerkelijke verschillen naar voorzieningenniveau, met name binnen de 

niet-stedelijke gebieden. Het aandeel gezinnen met kinderen is hier lager naarmate 

het voorzieningenpeil minder is, terwijl dat in de overige gebieden (uitgezonderd de 
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matig stedelijke gebieden) niet het geval is. Mogelijk speelt de afwezigheid van een 

basisschool een belangrijke rol. 

Eveneens opmerkelijk is dat er verhoudingsgewijs nogal eens eenoudergezinnen 

met een hoofd van 65 jaar of ouder, en paren met kinderen, eveneens met een hoofd 

van 65 jaar of ouder, voorkomen. Behalve in de zeer sterk stedelijke gebieden (zonder 

voorzieningen) is dat nergens in die mate het geval (bijlage B9.3). Toch is de leeftijds-

opbouw van het platteland, ongeacht het voorzieningenpeil, relatief jong. Dit geldt 

zeker voor het weinig stedelijke gebied, waar in de gebieden zonder voorzieningen 

slechts 6% van de bevolking ouder dan 65 jaar is, en een kwart jonger dan 15 jaar. 

Maar ook in de niet-stedelijke gebieden zonder voorzieningen is het aandeel 65-plus-

sers nog lager dan het Nederlandse (ca. 11% ten opzichte van 14%) (bijlage B9.4) (zie 

ook hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik).

Het hoogste netto-inkomen wordt in de niet-stedelijke gebieden zonder voorzie-

ningen genoten.7 Naarmate het voorzieningenpeil in de niet-stedelijke gebieden 

lager is, is echter het aandeel huishoudens met een laag inkomen hoger. Overigens 

is nergens in de niet-stedelijke gebieden het aandeel lage inkomens erg hoog; het 

bevindt zich op het Nederlands gemiddelde of is kleiner.

Er is ook een verband tussen het aandeel niet-westerse allochtonen en de voorzie-

ningen in de niet-stedelijke gebieden. Het percentage allochtonen is – zoals te ver-

wachten valt – met name in de stedelijke gebieden hoog. Maar binnen de categorie 

niet-stedelijke gebieden, neemt het aandeel toe naarmate het voorzieningenniveau 

lager is (bijlage B9.5). 

Gelet op de verhuizingen vanuit de onderscheiden gebiedscategorieën lijkt het plat-

teland een attractief gebied om zich te vestigen, vooral de weinig stedelijke gebieden 

zonder voorzieningen. De afwezigheid van voorzieningen lijkt geen beletsel zich hier 

te vestigen, er is een fors positief relatief migratiesaldo.8 Mogelijk zijn er toch in de 

directe nabijheid adequate faciliteiten, of worden op korte termijn voorzieningen 

verwacht. Maar uit de niet-stedelijke gebieden zonder voorzieningen trekken mensen 

weg. Hier is het relatieve migratiesaldo negatief (figuur 9.3). Hoewel niet duidelijk 

is in hoeverre de afwezigheid van voorzieningen een rol speelt bij de verhuisbeslis-

sing, lijkt het er toch op dat het ’echte’ platteland zonder voorzieningen onaantrek-

kelijk gevonden wordt. Uit het Woningbehoefte-onderzoek blijkt dat in 2002 vanuit 

de niet-stedelijke gebieden zonder voorzieningen relatief vaak paren tussen 35 en 65 

jaar met kinderen en alleenstaanden in dezelfde leeftijd vertrekken. Van de verhuisde 

huishoudens vanuit deze categorie postcodegebieden bestaat 15% uit paren van 35-

65 jaar met kind(eren) en is 22% alleenstaand in dezelfde leeftijd. Landelijk hoort 

van de huishoudens die hun postcodegebied verlaten, respectievelijk 8% en 10% tot 

deze groepen. 
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Bron:  CBS (PCMIGRA’02)
SCP-bewerking

zeer sterk
stedelijk

sterk
stedelijk

matig
stedelijk

weinig
stedelijk

niet-
stedelijk

Figuur 9.3
Relatieve migratiesaldi naar stedelijkheid en voorzieningenniveau, 2002 (in procenten, met de bevolkings-
omvang gewogen)
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9.4  Het gebruik van en de tevredenheid met de dagelijkse voorzieningen

De beperkte aanwezigheid van voorzieningen in plattelandsgebieden zou invloed 

kunnen hebben op het gebruik, ondanks het grote bereik dat mensen dankzij hun 

(auto)mobiliteit hebben. Zij moeten immers tijd/afstand (dus een weerstand) over-

winnen om elders voorzieningen te gebruiken. Daar staat tegenover dat het autobezit 

op het platteland hoog is en de afstanden relatief snel zijn af te leggen, bij gebrek aan 

congestie (zie hoofdstuk 8 Mobiliteit). Van sommige voorzieningen is bekend, of ze 

in de buurt worden gebruikt. Voor winkels is dat overal het geval. Alleen in de niet-

stedelijke gebieden doet 30% elders zijn boodschappen. Ook de huishoudens met 

kinderen tot en met 12 jaar aldaar gebruiken relatief vaak basisscholen die niet in 

de buurt zijn gevestigd. Het openbaar vervoer is een voorziening waarvan men zich 

overal slechts beperkt bedient, maar het ligt in het niet-stedelijke gebied wel zeer 

laag. Conform de verwachting, gezien de grote aanwezigheid, hebben niet-stedelin-

gen relatief veel plezier van hun buurt- of dorpshuizen. Het gebruik van sport-

accommodaties varieert weinig tussen de stedelijkheidsklassen, maar ligt iets lager 

in de niet-stedelijke omgeving dan elders. Voor de postkantoren geldt een relatief 

laag gebruik in de niet-stedelijke gebieden; voor banken het tegenovergestelde: in de 

twee laagste stedelijkheidsklassen is het gebruik relatief hoog (tabel 9.3.). Vermoe-

delijk is een van de redenen de grote spreiding van de – oorspronkelijk agrarische 

– Rabobank op het platteland. Zelfs in de niet-stedelijke gebieden heeft iets meer 

dan de helft van de bevolking deze wieler- en hockeysponsor in het eigen postcode-

gebied. 
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Voor enkele voorzieningen is er een significant verband aan te tonen tussen het 

gebruik ervan en de mate waarin ze voorkomen. De bewoners van de niet-stedelijke 

gebieden winkelen relatief weinig in de buurt als er weinig of geen voorzieningen 

aanwezig zijn. Dan maken ze ook relatief weinig gebruik van de openbare biblio-

theek en van sportaccommodaties (bijlage B9.6). 

Tabel 9.3 
Gebruik van voorzieningen in de buurt naar stedelijkheidsklasse en in Nederland als geheel, 2002
(in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

winkels 89,6 89,6 88,0 85,9 71,5 85,3
huisarts, in de afgelopen drie 
maanden 58,2 59,7 59,0 56,2 57,1 58,2
basisschool, door huishoudens met 
kinderen van 12 jaar en jonger 60,8 65,3 68,1 70,2 71,0 67,3
openbaar vervoer 54,5 34,2 25,6 19,0 12,4 29,6
openbare bibliotheek, is lid 38,6 38,4 41,8 40,7 36,4 38,6
openbare bibliotheek 38,8 38,1 43,2 41,2 35,8 38,8
buurt- of dorpshuis 20,7 17,3 16,9 20,3 30,4 20,7
sportaccommodatie, om zelf te 
sporten 47,4 47,1 50,4 48,4 45,9 47,4
postkantoor 94,1 93,3 91,8 91,8 86,9 91,7
bank 81,7 80,2 81,9 87,1 87,1 83,2

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking; SCP (AVO’03, TBO’00)

Tussen 1998 en 2002 is het bezoek aan basisscholen in de buurt alleen in de (nu) 

zeer sterk stedelijke gebieden afgenomen, elders werd de basisschool vaker in de 

directe omgeving bezocht. Vooral in de weinig stedelijke gebieden stuurden ouders 

hun kinderen relatief vaak naar een basisschool in de nabijheid van de woning. Het 

winkelbezoek in de buurt nam in elke stedelijkheidsklasse af, echter het meest in de 

niet-stedelijke gebieden. Hier was er een afname met bijna 15 procentpunten. Tussen 

1995 en 2003 is in zowel de weinig als de niet-stedelijke gebieden het bezoek aan 

dorpshuizen en aan bibliotheken afgenomen. In de niet-stedelijke gebieden daalde 

het bezoek aan het dorpshuis van 38% tot 30%, in de weinig stedelijke van 31 tot 

20%. Het bezoek aan de bibliotheek nam respectievelijk af van 39% tot 36%, en van 

45% tot 41%.9 Ook het lidmaatschap van de bibliotheek nam bijna overal af, alleen 

in de niet-stedelijke gebieden nam het iets toe. Een dagelijkse voorziening die in de 

afgelopen periode op het platteland vaker werd gebruikt, is de huisarts. De toename 

in het huisartsenbezoek is op het platteland sterker dan in de stedelijke gebieden 

(bijlage B9.7).

De bewoners van het niet-stedelijke gebied zijn vaker tevreden over de voorzieningen 

in de buurt dan stedelingen, op twee uitzonderingen na: winkels en haltes voor het 
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openbaar vervoer. Vanzelfsprekend is men vooral ontevreden als de voorzieningen 

ontbreken. Opmerkelijk is evenwel dat de bewoners van niet-stedelijke gebieden 

waar winkels ontbreken, toch nog vaker tevreden zijn dan de bewoners van stedelijke 

gebieden waar winkels ontbreken (resp. 22% en 8% tevredenen). De grotere tevre-

denheid in het niet-stedelijke gebied geldt niet alleen voor de voor de hand liggende, 

ruimtevergende voorzieningen als parkeergelegenheid en groenvoorziening, maar 

ook voor de basisschool (tabel 9.4). 

Binnen het niet-stedelijke gebied zijn er wel verschillen naar de mate waarin voor-

zieningen voorkomen. Het duidelijkst is dat bij de winkels: naarmate het voorzienin-

genpakket vollediger is, is men er tevredener over (niet in de tabel). 

Tabel 9.4 
Tevredenheid met de voorzieningen in de buurt naar stedelijkheidsklasse en in Nederland als geheel, 2002 
(in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

winkel 81,4 84,0 82,9 79,8 64,9 79,1
basisschool, huishoudens met 
kinderen van 12 jaar en jonger 78,9 86,0 88,3 91,6 89,8 87,3
basisschool, alleen gebruikers 88,3 91,6 92,9 94,0 92,6 91,1
voorziening voor jongeren 43,2 47,9 49,7 52,6 55,0 49,2
speelvoorziening, ouders met 
kinderen van 12 jaar en jonger 50,4 55,9 60,2 62,8 67,7 59,6
crèche, ouders met kinderen van 
4 jaar en jonger 72,8 80,0 79,2 82,1 82,4 79,6
parkeervoorziening 53,8 65,9 67,3 69,9 73,7 66,0
parkeervoorziening, autobezitters, 
één auto in huishouden 52,7 65,9 65,9 70,5 74,6 66,1
parkeervoorziening, autobezitters, 
meerdere auto’s in huishouden 56,4 60,2 73,3 68,5 72,1 66,1
halte openbaar vervoer 82,4 73,9 67,2 57,6 45,6 66,1
halte openbaar vervoer, niet-auto-
bezitters 84,0 76,6 67,6 61,6 56,0 75,0
groenvoorziening 69,8 79,7 81,7 85,3 89,7 81,0

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

De meeste mensen hechten belang aan de aanwezigheid van de voorzieningen in de 

buurt, ongeacht de soort voorziening. Wel vinden plattelandsbewoners de basisvoor-

zieningen winkel en halte openbaar vervoer minder belangrijk dan stedelingen en 

Nederlanders in het algemeen. De aanwezigheid van basisscholen vinden ze echter 

relatief vaak een absolute noodzaak, zeker als het om ouders met kinderen in de 

basisschoolleeftijd gaat (tabel 9.5). 
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Tabel 9.5 
De mate waarin mensen de aanwezigheid van voorzieningen (zeer) belangrijk vinden, naar 
stedelijkheidsklasse en in Nederland als geheel, 2002 (in procenten)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk Nederland

winkel 94,3 93,2 91,2 89,5 85,9 91,0
basisschool, huishoudens met 
kinderen van 12 jaar en jonger 50,1 57,9 61,8 66,4 71,1 60,6
basisschool, alleen gebruikers 97,8 95,2 95,9 96,3 97,0 96,3
voorziening voor jongeren 59,9 66,3 67,7 68,3 71,4 66,4
speelvoorziening, ouders van 
kinderen van 12 jaar en jonger 61,6 69,6 72,9 74,0 74,8 70,1
crèche, ouders van kinderen van 
4 jaar en jonger 39,9 44,4 45,9 49,0 54,4 46,2
parkeervoorziening 84,4 88,8 88,8 85,9 77,2 85,4
parkeervoorziening, autobezit-
ters, één auto in huishouden 94,5 93,4 92,2 88,1 79,3 89,9
parkeervoorziening, autobezit-
ters, meerdere auto’s in huis-
houden 93,6 91,4 88,4 84,2 74,2 72,2
halte openbaar vervoer 86,3 80,7 75,7 73,8 73,7 78,3
halte openbaar vervoer, niet-auto-
bezitters, 93,2 90,2 87,2 84,4 86,3 89,4
groenvoorziening 92,6 95,4 95,7 96,0 96,6 95,3

Bron: ABF (ABF-monitor’02); Telefoongids 2004/2005; VROM (WBO’02) SCP-bewerking

9.5  Slotbeschouwing

Het platteland is in deze publicatie gedefinieerd als een gebied met een geringe 

(omgevings)adressendichtheid. Dit impliceert in de regel ook een lage dichtheid van 

de bevolking en daarmee een gering draagvlak voor voorzieningen en dus weinig 

voorzieningen. De dichtheid is echter nergens zo laag, dat veel mensen voorzie-

ningen ontberen. Plattelandsbewoners hebben, waar ze ook wonen, voorzieningen 

als winkels en basisscholen in de directe omgeving; alleen voor het bezoek aan de 

huisarts moeten ze soms een wat langere afstand afleggen. Het naar verhouding 

hoge voorzieningenpeil is voor een deel te danken aan de internationaal gezien nog 

hoge bevolkingsdichtheid op het Nederlandse platteland. Maar daarnaast speelt een 

rol dat belangenorganisaties als verenigingen voor kleine kernen, erin zijn geslaagd 

voorzieningen op het platteland te behouden. Enerzijds gebeurde dat door normerin-

gen juist voor het platteland te versoepelen (het is gemakkelijker een basisschool op 

het platteland in stand te houden dan in de stedelijke gebieden), anderzijds ontplooit 

men initiatieven om voorzieningen in stand te houden of te realiseren waarvoor 

een draagvlak op dorpsniveau voldoende is (nieuwe buurtsupers, multifunctionele 

accommodaties).
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Toch is het de vraag of het huidige niveau in stand kan blijven. Het ziet ernaar uit, 

dat het proces van schaalvergroting in verschillende voorzieningen, dat al decennia 

voortduurt, vooralsnog niet stopt. Maar ook speelt de kwaliteit van de voorzieningen 

een rol. In dit hoofdstuk is het niveau uitsluitend gespecificeerd in het al of niet aan-

wezig zijn van voorzieningen. Echter, als er al supermarkt zijn in dorpsgebieden, dan 

is dat er vaak één met een klein assortiment in een hoge prijscategorie. Mobiele plat-

telandsbewoners zullen al gauw geneigd zijn een grotere supermarkt in de omgeving 

te gaan bezoeken. Alleen als de verbondenheid met de lokale samenleving heel groot 

is, zal men de plaatselijke supermarkt gebruiken om het voorzieningenniveau in 

stand te houden.

De voorziening die op het platteland het meest gespreid is, is de basisschool, met 

een minimumnorm van 23 leerlingen. In dat geval zal één docent aan maximaal 

acht ’groepen’ lesgeven. In hoofdstuk 5 is aan de orde gekomen dat de kwaliteit van 

het onderwijs in het geding kan komen, als klassen gecombineerd moeten worden, 

omdat één leerkracht zijn of haar aandacht en tijd moet verdelen over verschillende 

groepsniveaus. Vanuit de onderwijssector wordt schaalvergroting dan ook (weer) 

aanbevolen om aan de gewenste kwaliteitseisen tegemoet te komen. 

De gezondheidszorg is een sector, waar de schaalvergroting autonoom lijkt door 

te gaan. Van de drie basisvoorzieningen (winkel voor dagelijkse levensbehoeften, 

basisschool en huisarts) komen de huisartsen al het minst gespreid over het plat-

teland voor. Door de (verdere) inrichting van groepspraktijken, huisartsenposten en 

de afbouw van de apotheekhoudende huisarts zal – naar verwachting – de schaal-

vergroting in de eerstelijnsgezondheidszorg doorgaan. Vanuit het perspectief van de 

gezondheidszorg levert de scheiding van huisarts en apotheek een kwaliteitsverbe-

tering op, vergelijkbaar met een scheiding van docenten naar groepen. De aandacht 

hoeft niet meer over verschillende velden te worden verdeeld. In de gezondheidszorg 

komt boven op de schaalvergroting in de eerste lijn nog de verdergaande schaal-

vergroting op het niveau van de ziekenhuizen. Daar lijkt die schaalvergroting sterk 

in het voordeel van de consument. Door een vrije keuze van het ziekenhuis, kan de 

consument immers de meest gewenste specialist kiezen. 

Ook bij de niet-basisvoorzieningen die op lokaal niveau een rol spelen, zal de 

schaalvergroting doorgaan. Of daarmee ook een kwaliteitsverbetering gepaard gaat, 

is echter vooralsnog onduidelijk. Bezuinigingen kunnen roet in het eten gooien. Zo 

hoeft een concentratie van openbare bibliotheken niet te betekenen dat de collectie 

of openingstijden ruimer worden.

De conclusie is dat het platteland van de toekomst er ongetwijfeld een is, waar 

voorzieningen minder vaak aanwezig zijn dan nu het geval is, tenzij genoegen wordt 

genomen met ‘B-kwaliteiten’. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen het platteland 

gaan verlaten; ook nu wordt in de voorzieningenarme delen van de niet-stedelijke 

gebieden al een negatief migratiesaldo waargenomen. Een dergelijke gedragsreactie 

betekent overigens ook dat het aandeel plattelandsbewoners dat geen voorzieningen 

in de directe nabijheid heeft, kleiner wordt, of ten minste (afhankelijk van de omvang 

van de natuurlijke groei: het verschil tussen geboorten en sterften) klein blijft. 
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Noten

1 Ook de voorziening openbare bibliotheek is er een die vrij vaak in dorpen voorkomt. 

Er zijn echter geen data voor deze voorziening op postcodeniveau (en zelfs niet op 

gemeenteniveau) voor 1994 en 1998 beschikbaar.

2 Voor de verzameling van gegevens over het voorzieningenaanbod zijn diverse bronnen 

voorhanden. Een – misschien wat onverwachte – bron is de Telefoongids. Met de inter-

netversie kan voor verschillende voorzieningen (in dit hoofdstuk gaat het om openbare 

bibliotheken, buurt- en dorpshuizen, en vestigingen van de Rabobank) de postcode 

van vestiging uit de gids worden gelicht. Wanneer wordt gezocht op geheel Nederland, 

worden alle postcodes met een vestiging geselecteerd. Verwacht mag worden dat de 

Telefoongids niet een meer of minder betrouwbare bron is dan andere. Enige haken 

en ogen zijn er wel: zo kan het buurthuis een commerciële instelling zijn (café Het 

buurthuis), die overigens een functie kan hebben als buurthuis. En uiteraard worden 

vestigingen zonder telefoonnummer niet geregistreerd; naar verwachting zijn er echter 

weinig relevant geachte voorzieningen zonder een vastetelefoonnummer. Verder bleek 

dat postkantoren niet op deze manier kunnen worden geregistreerd; zij hebben een 

centraal 0900 nummer. Om die reden is niet verder op het aanbod aan postkantoren 

ingegaan.

3 Het dorpshuis is net als het buurthuis (overigens worden beide aanduidingen wel 

gebruikt voor hetzelfde type accommodatie, net als bijvoorbeeld de recentelijk vaak 

gebezigde aanduiding ‘kulturhus’) ontstaan vanuit het Volkshuis (het eerste stond in 

Amsterdam, aan de Rozengracht), bedoeld om de sociale omstandigheden te verbe-

teren door de arbeiders en de gegoede burgerij dichter bij elkaar te brengen. Door het 

aanbieden van diverse activiteiten (’leerzame en gezellige bijeenkomsten’) zou de volks-

ontwikkeling worden bevorderd. Aangezien de sociale omstandigheden in verschillende 

delen van het platteland ook slecht waren (bv. op de veengronden in Zuidoost-Friesland), 

werden de ideeën rond het oprichten van dorpshuizen hier overgenomen door een elite 

die zich met volksverheffing bezig hield. 

4 De centraleplaatsentheorie van Christaller beoogt inzicht te geven in de wijze waarop 

nederzettingen met verschillende mate van centraliteit ten opzichte van elkaar verspreid 

liggen. Daartoe ging hij uit van een denkbeeldig landschap: overal gelijk en overal even 

dicht bevolkt door mensen die qua inkomen en qua koopgedrag sprekend op elkaar 

lijken, een zogenoemd isotroop landschap. In een dergelijk landschap heeft iedere 

aanbieder een zo groot mogelijk verzorgingsgebied als men tweemaal de reikwijdte 

(van de voorziening) van elkaar af zit. De reikwijdtes worden weergegeven door middel 

van zeshoeken. Nederzettingen met voorzieningen met een beperkte reikwijdte (en een 

geringe drempel om te kunnen bestaan: bv. een bakker, of op dit moment: een brood-

afdeling in een supermarkt) zitten binnen de basiszeshoek. Daar overheen zijn grotere 

zeshoeken gedacht, waarin meer gespecialiseerde voorzieningen (warenhuis, gespeci-

aliseerde modezaak, basisziekenhuis, vwo-instelling) letterlijk hun plaats krijgen. Daar 

weer overheen komen zeshoeken met nog grotere oppervlakten met nederzettingen 

met nog meer gespecialiseerde voorzieningen, als hbo-instellingen en universiteiten. In 

de Nederlandse planologie heeft het model van Christaller een rol gespeeld in de plan-

ning van de Noordoostpolder, en in de winkelplanning. Dit ondanks de aanname van 

Christaller van het isotrope landschap. Het model wordt hier gebruikt om inzichtelijk 

te maken in hoeverre de nederzettingen van de laagste categorie nog steeds nederzet-

tingen in de zin van Christaller zijn: komen hier nog steeds basisvoorzieningen voor, of 

heeft schaalvergroting ervoor gezorgd dat er voorzieningenloze nederzettingen zijn? 
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5 Zie noot 2.

6 Er is ook overwogen om – net als bij de eerdere constructies – de voorziening halte 

openbaar vervoer op te nemen. Uit degis-data van het Ruimtelijk Planbureau blijkt 

echter dat er vrijwel geen postcodegebieden zijn zonder een dergelijke halte (of vervan-

gend openbaar vervoer als de regiotaxi); wel speelt uiteraard de frequentie een rol, maar 

dat is een kwaliteitsgegeven, dat bij de andere voorzieningen ook niet aan de orde is; er 

wordt uitsluitend naar de aan- of afwezigheid gekeken. 

7 De uitkomst is hier – op postcodeniveau – dat het gemiddelde inkomen hoger is, 

naarmate de gebieden minder stedelijk zijn. Deze uitkomst correspondeert niet met die 

in hoofdstuk 3 Economie en welvaart. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat daar de 

stedelijkheid op gemeenteniveau is gemeten, maar ook van het feit dat het cbs alleen 

gegevens op postcodeniveau heeft verstrekt voor gebieden met minimaal 100 huishou-

dens, in verband met het identificatierisico. 

8 Het migratiesaldo is het verschil tussen vestiging en vertrek. Zijn er meer vestigers dan 

vertrekkers, dan wordt van een positief migratiesaldo gesproken; zijn er meer vertrek-

kers dan vestigers, dan is het migratiesaldo negatief. Het relatieve saldo is het verschil 

tussen het percentage vestigers (van de bevolking) en het percentage vertrekkers (van 

de bevolking).

9 De gegevens zijn afkomstig uit het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 1995 

en 2003, en het Woningbehoefteonderzoek 1998 en 2002.
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10 Sociale veiligheid

Janneke Oppelaar en Karin Wittebrood

– Plattelandsbewoners ondervonden in 2003 naar schatting 1,3 miljoen delicten; dit
is ongeveer een kwart van de totale criminaliteit in Nederland. In vergelijking met
de stedelijke gebieden is het aantal diefstaldelicten op het platteland laag en komen 
gewelddelicten er relatief vaak voor. In de afgelopen tien jaar is het aantal mishan-
delingen toegenomen en daalde het aantal inbraken in de meest landelijke gebieden
minder sterk dan elders. 

– Tot op zekere hoogte vindt er op het platteland ook andersoortige criminaliteit 
plaats dan in de stedelijke gebieden. Zo komen bijvoorbeeld diefstal met geweld en
misdrijven tegen de openbare orde vooral in stedelijke gebieden en nauwelijks op 
het platteland voor. Ook blijkt op het platteland – in tegenstelling tot in de rest van
Nederland – de kans om slachtoffer te worden van diefstal ongeveer even groot te
zijn als de kans om slachtoffer te worden van vernieling.

– In het algemeen signaleren de bewoners van de meest landelijke gebieden de minste
problemen van verloedering en overlast in de buurt. Tegelijkertijd nam de perceptie 
van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en overlast van groepen jongeren
op het platteland de afgelopen tien jaar toe, terwijl deze problemen in de zeer sterk 
stedelijke gebieden zijn afgenomen. 

– Verder voelen plattelanders zich minder onveilig dan de rest van de bevolking en
vertonen zij minder vermijdingsgedrag. In de buurt van rondhangende jongeren
en ’s avonds in de buurt van uitgaansgelegenheden voelen plattelandsbewoners
zich het meest onveilig. Hoewel men zich in eigen huis het meest veilig voelt, blijken
de woningen van plattelanders vaker te zijn voorzien van extra preventiemaatregelen
tegen inbraak dan die van stedelingen.

– Ondanks de naar verhouding lage criminaliteitsdruk zijn de meest landelijke politiere-
gio’s relatief ruim voorzien van politiepersoneel. Desondanks is een groot deel van de 
plattelandsbevolking ontevreden over de beschikbaarheid van de politie in de buurt. 
Over het functioneren en het optreden van de politie zijn de meeste mensen wel 
tevreden. Deze houding blijkt weinig af te wijken van die van de rest van Nederland.

Sociale veiligheid is een essentieel aspect van de leefsituatie van burgers. Het gaat 

om de criminaliteit waar ze mee te maken (kunnen) krijgen, om overlast en verloede-

ring en om hun gevoelens van onveiligheid (rmo 2004). Het leven van plattelandsbe-

woners wordt veelal afgeschilderd als een prettig, gezond en probleemloos bestaan 

(zie onder meer Heins 2002), waarin criminaliteit en gevoelens van onveiligheid 
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niet of nauwelijks een rol spelen. De toenemende aandacht van de politiek voor dit 

onderwerp – ‘burgers moeten zich in de samenleving vrij en veilig kunnen bewegen’ 

(tk 2004/2005) – richt zich dan ook vooral op de bevolking van de (grotere) steden 

in Nederland. Berichten in de media suggereren evenwel dat de criminaliteit van 

de steden overslaat naar landelijke gebieden (Leistra 2004; Ter Horst 2003; Siemes 

1996). Een systematisch inzicht in de aard, omvang en ontwikkelingen van de soci-

ale veiligheid van plattelandsbewoners in vergelijking met die van de bevolking van 

stedelijke gebieden ontbreekt echter. In hoeverre heeft de plattelandsbevolking te 

maken met criminaliteit en in welke mate voelt men zich veilig? Hoe verschilt dit met 

de ervaringen en percepties van de stedelingen en welke ontwikkelingen hebben er 

in het afgelopen decennium plaatsgevonden?

Allereerst schetsen we in dit hoofdstuk een beeld van de omvang en ontwikkeling 

van de criminaliteit op het platteland en maken we een vergelijking met die in de ste-

delijke gebieden. Vervolgens geven we een impressie van de mate van verloedering en 

overlast in plattelandsbuurten. Aansluitend volgt dan een uitgebreide uiteenzetting 

over de onveiligheidsbeleving en hieraan gerelateerd gedrag bij plattelanders. Ten 

slotte besteden we aandacht aan de aanwezigheid van politie in het landelijk gebied 

en aan de opinies van de bewoners over de beschikbaarheid en het functioneren van 

de politie. 

10.1  Omvang en ontwikkeling van de criminaliteit

Wat is de aard en de omvang van de criminaliteit op het platteland, welke ontwikke-

lingen hebben zich er de afgelopen tien jaar voorgedaan en zijn er verschillen met de 

situatie in de stedelijke gebieden? Voor het beantwoorden van deze vragen hebben we 

twee gegevensbronnen geraadpleegd, de politiestatistieken en de slachtofferenquê-

tes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Deze bronnen bevatten verschil-

lende informatie over criminaliteit en ze vullen elkaar aan. In de slachtofferenquêtes 

wordt aan een aselecte steekproef van de bevolking gevraagd in hoeverre zij als 

slachtoffer betrokken zijn geweest bij bepaalde delicten. Kenmerkend voor deze 

gegevensbron is dat zij inzicht geeft in de criminaliteit ondervonden door particu-

liere huishoudens; zogenoemde slachtofferloze delicten (zoals drugshandel en snel-

heidsovertredingen) en criminaliteit tegen bedrijven en instellingen blijven in deze 

enquêtes buiten beeld. De politiestatistieken bevatten in principe wel informatie 

over alle vormen, maar kenmerkend voor deze gegevensbron is dat een aanzienlijk 

deel van de criminaliteit niet bekend wordt bij en dus niet geregistreerd wordt door 

de politie en daardoor niet in de statistieken terechtkomt (Wittebrood en Oppelaar 

2005). Door gebruik te maken van zowel de politiestatistieken als de slachtofferen-

quêtes, ontstaat een zo volledig mogelijk beeld.1

In 2003 ondervond de plattelandsbevolking in totaal 1,3 miljoen delicten, waarvan 

ongeveer een derde bewoners van de kleine plattelandsgemeenten als slachtoffer 

had. In de stedelijke gebieden ondervond de bevolking ruim 3,5 miljoen delicten. In 
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de door plattelandsbewoners ondervonden delicten komen vernielingen het meest 

voor (bijna 40%), gevolgd door diefstal (ruim 30%), en een kwart betreft geweld. 

Gegeven dat er op het platteland minder mensen wonen dan in de stedelijke gebie-

den (zie hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik), is het absolute aantal ondervon-

den delicten daar logischerwijs kleiner. Per 100.000 inwoners van 15 jaar en ouder 

ondervinden de plattelandsbewoners met name minder diefstaldelicten dan de 

stedelingen (zie tabel 10.1). Zo is op het platteland het aantal per 100.000 inwoners 

ondervonden inbraken ongeveer twee keer zo klein als in de stedelijke gebieden en 

het aantal fietsdiefstallen zelfs drie keer zo klein. Ook is daar het aantal ondervon-

den vernielingen duidelijk minder groot. Net als in stedelijke gebieden blijkt bescha-

diging van de auto op het platteland het meestvoorkomende ondervonden delict te 

zijn. 

Tabel 10.1 
Omvang van de ondervonden en de geregistreerde criminaliteit naar stedelijkheid en type delict , 2003
(per 100.000 van de bevolking van 15 jaar en ouder resp. per 100.000 van de bevolking)

zeer sterk 
stedelijk

sterk 
stedelijk

matig 
stedelijk

weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

stedelijke 
gebieden

platte-
land

Neder-
land

ondervonden 
delicten 52.060 39.733 32.891 28.531 26.555 41.061 27.799 36.474
geweld 10.986 8.904 7.124 7.542 6.279 8.939 7.060 8.292
vermogen 22.389 14.274 10.042 8.716 8.929 15.250 8.797 13.018
vernielingen 17.020 14.997 14.399 11.206 9.908 15.377 10.710 13.769

geregistreerde 
delicten 14.325 10.175 7.452 5.173 3.974 10.465 4.697 8.546
geweld 1.287 819 552 372 277 864 336 689
vermogen 9.944 6.715 4.661 3.087 2.264 6.961 2.772 5.541
vernielingen 1.356 1.502 1.257 972 786 1.396 901 1.228

Bron: CBS (POLS’03, Politiestatistieken’03)

Opvallend is dat het verschil in gewelddelicten ondervonden door plattelanders en 

door stedelingen, relatief klein is. Dit blijkt onder meer te maken te hebben met het 

relatief hoge aantal mishandelingen onder de inwoners van de grote plattelands-

gemeenten. Een interessante bevinding is dat van de door plattelandsbewoners 

ondervonden geweldsmisdrijven de helft buiten de eigen woongemeente plaats heeft 

gevonden, terwijl dit voor de bewoners van stedelijke gebieden iets meer dan een 

kwart is. 
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Figuur 10.1
Omvang van de ondervonden en de geregistreerde criminaliteit naar type delict op het platteland en in de
stedelijke gebieden op basis van slachtofferenquêtes (links) en politiestatistieken (rechts), 1993-2003 
(per 100.000 van het aantal inwoners van 15 jaar of ouder resp. per 100.000 van het aantal inwoners)

Bron: CBS (ERV’93-’96, POLS’97-’03, Politiestatistieken’93-’03) 
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In de afgelopen tien jaar is het totale aantal door plattelandsbewoners ondervonden 

delicten per 100.000 inwoners licht gestegen (zie figuur 10.1). Opvallend is de stijging 

van de geweldscriminaliteit: per 100.000 inwoners ondervonden zij in 2003 bijna 

twee keer zoveel gewelddelicten als in 1993. Zowel het aantal bedreigingen als het 

aantal mishandelingen nam flink toe. Het aantal diefstaldelicten is de afgelopen tien 

jaar – net als in de rest van Nederland – gedaald. Opmerkelijk is echter dat het aantal 

inbraken in de kleine plattelandsgemeenten een veel minder sterk dalende trend 

vertoont, dan dat in de grote plattelandsgemeenten en het verstedelijkt gebied. Ten 

slotte vertoont het aantal vernielingen onder de bewoners van het platteland en van 

de stedelijke gebieden het afgelopen decennium een vergelijkbare stijgende trend. 

Uit de statistieken van de politie blijkt dat zij op het platteland in vergelijking 

met de stedelijke gebieden in Nederland met name minder vermogensmisdrijven en 

geweldsmisdrijven registreert. Van de geregistreerde vermogensmisdrijven betreft 

meer dan de helft gekwalificeerde diefstal2 (met name inbraken) en ruim een derde 

eenvoudige diefstal. Net als in de stedelijke gebieden komt van alle geweldsmisdrij-

ven mishandeling het meest voor (bijna 60%), gevolgd door bedreiging (27%), en 

in bijna 10% van de gevallen gaat het om een seksueel misdrijf. Vergeleken met de 

rest van Nederland komt diefstal met geweld op het platteland daarentegen relatief 

weinig voor (5% van het geregistreerde geweld, vergeleken met 22% in de stedelijke 

gebieden). In dit opzicht blijkt de (geregistreerde) criminaliteit op het platteland 

deels van een andere aard te zijn dan de criminaliteit in de stedelijke gebieden. Zo 

valt eveneens op dat er op het platteland in de categorie vernielingen en misdrijven 

tegen de openbare orde vergeleken met de stedelijke gebieden relatief weinig misdrij-

ven tegen de openbare orde worden geregistreerd. 

Het afgelopen decennium is de totale geregistreerde criminaliteit per 100.000 

van de plattelandsbevolking nauwelijks veranderd. Het geregistreerde geweld was in 

2003 op het platteland echter verdubbeld ten opzichte van 1993. Met name het aantal 

geregistreerde bedreigingen en mishandelingen is sinds het eind van de jaren negen-

tig sterk toegenomen. Het aantal geregistreerde vermogensmisdrijven per 100.000 

inwoners daalde op het platteland iets minder sterk dan in de stedelijke gebieden. De 

afname in gekwalificeerde diefstal (met name inbraak) in de kleine plattelandsge-

meenten blijkt evenwel opvallend kleiner te zijn dan in de rest van Nederland (zie ook 

Leistra 2004). Het aantal geregistreerde vernielingen op het platteland per 100.000 

inwoners steeg in diezelfde periode met 23%, vergelijkbaar met die in de rest van 

Nederland. 

Zowel uit de bevolkingsenquêtes als uit de politiecijfers blijkt dat de plattelandsbe-

woners met duidelijk minder criminaliteit worden geconfronteerd dan de inwoners 

van stedelijke gebieden in Nederland. Opvallend is dat het verschil tussen de omvang 

van de ondervonden criminaliteit en van de geregistreerde criminaliteit op het plat-

teland groter is dan in de stedelijke gebieden. Dit komt in ieder geval deels doordat 

op het platteland slachtoffers minder vaak het ondervonden delict bij de politie 

melden en dat deze het vervolgens ook minder vaak registreert (Wittebrood 2006). 
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De trends in de criminaliteit op het platteland verlopen redelijk parallel aan die in 

de stedelijke gebieden. Wel is het aantal geregistreerde gewelddelicten per 100.000 

inwoners op het platteland de afgelopen tien jaar procentueel sterker toegenomen 

dan in de stedelijke gebieden. In hoeverre er hier sprake is van een verplaatsing 

(export) van geweld van de stedelijke gebieden naar het platteland, is moeilijk vast te 

stellen. Mogelijk gaan het platteland (en zijn bewoners) en het stedelijk gebied meer 

op elkaar lijken. Gegeven het relatief lage aantal gewelddelicten dat op het platteland 

wordt geregistreerd in vergelijking met de stedelijke gebieden, is de absolute toename 

per 100.000 inwoners in stedelijke gebieden echter vele malen groter (zie figuur 10.1). 

10.2 Slachtofferschap

In de voorgaande paragraaf bleek dat het aantal misdrijven dat de plattelandsbevol-

king ondervindt, beduidend kleiner is dan de ondervonden criminaliteit in stedelijke 

gebieden. De kans op slachtofferschap verschilt dus tussen de bewoners van het 

platteland en die van de stedelijke gebieden (zie figuur 10.2). In Nederland wordt 

jaarlijks ongeveer een kwart van de bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer van 

criminaliteit, wat overeenkomt met ongeveer 3,3 miljoen slachtoffers (Wittebrood 

en Oppelaar 2005). Op het platteland geldt dit echter voor 20% van de bevolking en 

in de stedelijke gebieden voor 30%. Omdat de bevolking van de stedelijke gebieden 

eveneens groter is dan die van het platteland, wonen de meeste slachtoffers van veel-

voorkomende criminaliteit in stedelijke gebieden in Nederland.3

Gemiddeld heeft ongeveer een op de vijf slachtoffers jaarlijks herhaaldelijk met 

criminaliteit te maken. Onder plattelandsbewoners komt dit ‘herhaald slachtoffer-

schap’ echter minder vaak voor dan onder stedelingen (resp. 3% en 6%).

Figuur 10.2
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder op het platteland en in de stedelijke gebieden 
dat slachtoffer is geworden van veelvoorkomende criminaliteit, naar type delict, 2003 (in procenten) 

Bron:  CBS (POLS’03) 
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Opvallend genoeg blijkt dat het percentage slachtoffers van diefstal op het platteland 

kleiner is dan dat van vernieling. De bewoners van stedelijke gebieden – en vooral 

van (zeer) sterk stedelijke gebieden – lopen juist een groter risico om slachtoffer te 

worden van diefstal dan van vernieling (zie ook figuur 10.3). De kans op fietsdiefstal 

en inbraak is in sterk stedelijke gebieden dan ook vele malen groter dan in landelijk 

gebied. De percentages voor vernieling aan de auto verschillen veel minder sterk. 

Slachtoffer van geweld wordt ongeveer 4% van de plattelandsbevolking van 15 jaar en 

ouder. Plattelanders zien zich met name minder vaak geconfronteerd met een sek-

sueel delict, fietsdiefstal en bedreiging. Deze delicten zijn vooral een grootstedelijk 

fenomeen. En datzelfde geldt voor inbraak.

Zoals weergegeven in figuur 10.3 ligt het percentage plattelandsbewoners dat jaar-

lijks slachtoffer is van criminaliteit, de afgelopen jaren met 20% op ongeveer twee 

derde van de slachtofferkans van stedelingen. Het percentage slachtoffers van ver-

nieling vertoont de afgelopen jaren voor zowel bewoners van landelijke als van ste-

delijke gebieden een licht stijgende trend, die met name voor rekening komt van een 

toename van de beschadiging van auto’s. Overeenkomstig de landelijke trend is het 

percentage slachtoffers van diefstal onder plattelandsbewoners in de loop van de tijd 

licht gedaald. Zo namen fietsdiefstal en inbraak af, alleen diefstal uit de auto nam 

iets toe. De kans voor plattelandsbewoners om slachtoffer te worden van geweld 

– met name van bedreiging en mishandeling – is echter de afgelopen jaren gestegen. 

Voor de rest van de bevolking schommelt dit percentage jaarlijks zo rond de 6%. 

Figuur 10.3
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder op het platteland en in de stedelijke gebieden, 
dat slachtoffer is geworden van veelvoorkomende criminaliteit, naar type delict, 1997-2003 (in procenten)

Bron:  CBS (POLS’97-’03) SCP-bewerking
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De plattelandsbevolking heeft dus een kleinere kans om slachtoffer te worden van 

criminaliteit dan de burgers in stedelijke gebied. Behalve met stedelijkheid blijkt 

die kans ook samen te hangen met individuele kenmerken als geslacht, leeftijd, 

opleiding en samenstelling van het huishouden. En contextuele factoren zoals de 

sociaal-economische status van een buurt, zijn eveneens van invloed (Wittebrood 

2000; Van Wilsem et al. 2003). In hoofdstuk 2 (Demografie en ruimtegebruik) werd 

geconstateerd dat de plattelandsbevolking relatief weinig jongvolwassenen, weinig 

eenpersoonshuishoudens en weinig allochtonen omvat. Omdat juist deze groepen 

een groter risico lopen slachtoffer te worden van een misdrijf (Wittebrood 2006), is 

het van belang om te kijken in hoeverre de samenstelling van de plattelandsbevol-

king verband houdt met de lagere slachtofferkans van plattelanders ten opzichte van 

de rest van de bevolking. Analyses wijzen uit dat het verschil in de kans op slachtof-

ferschap tussen de inwoners van het platteland en die van de stedelijke gebieden wel 

afneemt wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in bevolkingssamen-

stelling, maar dat de verminderde slachtofferkans voor plattelandsbewoners blijft 

bestaan. Wel valt op dat plattelandstieners (12-17 jaar) iets vaker slachtoffer zijn 

van vernieling dan hun leeftijdgenoten in de rest van Nederland (zie bijlage B10.1). 

Daarnaast wijken zij in hun kans op diefstal minder af van hun leeftijdgenoten in 

stedelijke gebieden dan geldt voor andere leeftijdsgroepen. 65-plussers lijken op het 

platteland even vaak slachtoffer van geweld te worden als hun leeftijdgenoten in de 

stad. Opvallend is verder dat de kans om slachtoffer te worden van diefstal op het 

platteland niet verschilt naar opleidingsniveau, terwijl hoogopgeleiden in stedelijke 

gebieden vaker slachtoffer van diefstal te zijn. Ten slotte hebben alleenstaanden op 

het platteland relatief vaak te maken met geweld. 

10.3  Verloedering en overlast

Verloedering van de omgeving krijgt in de literatuur een belangrijke rol toegekend 

in de verklaring van criminaliteit en gevoelens van onveiligheid. Buurtkenmerken 

als lage economische status, etnische heterogeniteit en verhuismobiliteit worden 

dan verondersteld tot meer verloedering te leiden. Verloederde buurten zouden een 

signaal afgeven aan potentiële daders dat zij ongestoord hun gang kunnen gaan. De 

verloedering zou aanduiden dat de buurtbewoners onverschillig staan tegenover wat 

er gebeurt in de wijk, en zich niet zullen bemoeien met incidenten die plaatsvinden 

of de politie daarover bellen (Skogan 1990). Een recentere opvatting is echter dat ver-

loedering niet zozeer tot criminaliteit leidt, maar dat zowel verloedering als crimi-

naliteit te maken hebben met een gebrek aan formele en informele sociale controle 

in een buurt (Sampson et al. 1997). Ook is uit onderzoek gebleken dat verschillende 

vormen van overlast en verloedering in de woonomgeving veelal als dreigend worden 

ervaren en oorzaak kunnen zijn van onveiligheidsgevoelens bij burgers (zie Maas-de 

Waal en Wittebrood 2002). Verloedering en overlast vormen dan ook een belangrijk 

aspect van sociale veiligheid.
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In het algemeen signaleren plattelandsbewoners minder vaak de diverse vormen 

van verloedering als buurtprobleem dan bewoners van stedelijke gebieden (zie 

figuur 10.4). Aan hondenpoep op straat ergert men zich op het platteland, net als in 

de stedelijke gebieden, het vaakst. Rommel op straat en graffiti worden er duidelijk 

minder vaak waargenomen.

Figuur 10.4
Aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat vaak vormen van dreiging en verloedering in de eigen 
buurt waarneemt op het platteland en in de stedelijke gebieden, 2005 (in procenten, gewogen gegevens)

Bron: BZK/Justitie (PMB’05) 
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Ook verschillende vormen van ernstige overlast of dreiging nemen plattelanders 

minder vaak waar dan stedelingen. Van problemen als drugsoverlast en het op straat 

lastigvallen van mensen doet men er zelden melding. Wel signaleert bijna een op 

de tien plattelandsbewoners overlast van groepen jongeren als buurtprobleem en 

noemen zij overlast van dronken mensen op straat relatief vaak. Eerder in dit rapport 

bleek reeds dat jongeren op het platteland – en dan vooral die in de leeftijd van 12 tot 

18 jaar – gemiddeld meer drinken dan hun leeftijdgenoten in de stad (zie hoofdstuk 6

Gezondheid en zorg). Problemen als dreiging en verloedering worden het minst 

vaak gesignaleerd door de bewoners van de meest landelijke gebieden, hoewel de 

verschillen met de rest van de plattelandsbevolking meestal gering zijn. Daarentegen 

signaleert een duidelijk grotere groep burgers uit de zeer sterk stedelijke gebieden 

drugsoverlast en openbaar dronkenschap als buurtprobleem.

Ondanks het verschil in omvang lijken de ontwikkelingen in de perceptie van over-

last en verloedering op het platteland redelijk gelijk op te gaan met die in de rest 

van Nederland. Wel zijn de ontwikkelingen op het platteland over het algemeen 
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iets minder sterk. Opvallend is daarnaast dat de perceptie van overlast en verloe-

dering onder de bevolking van zeer sterk stedelijke gebieden over de gehele linie is 

afgenomen, terwijl er in de rest van Nederland bijvoorbeeld een lichte toename van 

gesignaleerde rommel op straat en vernieling van straatmeubilair plaatshad. Op het 

platteland was de mate waarin men hondenpoep als buurtprobleem signaleert, in 

1997 toegenomen tot bijna 50%, maar daalde vervolgens weer tot 39% in 2005. Daar-

entegen nam het aandeel dat rommel op straat als buurtprobleem ervaart, het afge-

lopen decennium juist toe, evenals het percentage dat regelmatig vernielingen van 

straatmeubilair waarneemt. Het aandeel plattelanders dat graffiti en geluidsoverlast 

als buurtprobleem signaleert, veranderde in tien jaar nauwelijks. In de waarneming 

van vormen van dreiging of ernstige overlast in de buurt, blijkt er – gegeven de kleine 

groep plattelanders die dit ervaart – in de afgelopen tien jaar weinig te zijn veran-

derd. Alleen het percentage burgers op het platteland dat regelmatig overlast zegt te 

ervaren van groepen jongeren in de buurt, nam tot 1997 iets toe, waarna dit aandeel 

stabiliseerde. 

10.4  Onveiligheidsbeleving

Naast de feitelijke criminaliteit waar burgers mee te maken hebben, en de overlast en 

verloedering in hun buurt, is de onveiligheidsbeleving een belangrijk aandachtspunt 

in de leefsituatie van de burger. Het verminderen van onveiligheidsgevoelens onder 

de bevolking is de laatste jaren hoog op de politieke agenda komen te staan. In hoe-

verre stemt het zojuist geschetste beeld van objectieve veiligheid overeen met de bele-

ving van plattelandsbewoners? In de vele studies over criminaliteitsbeleving worden 

verschillende aspecten ervan benadrukt. Globaal kan een onderscheid worden 

gemaakt tussen bezorgdheid over en angst voor criminaliteit. 

Bezorgdheid over criminaliteit betreft de opinies van burgers over criminaliteit 

als maatschappelijk verschijnsel. Hierover zijn herhaalde metingen verricht in het 

kader van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau (scp). Landelijk is de bezorgdheid over criminaliteit de afge-

lopen tien jaar gedaald (Wittebrood en Oppelaar 2005). Onder plattelandsbewoners 

lijkt deze bezorgdheid over het algemeen iets groter te zijn dan onder stedelingen. 

Zo is 83% van de plattelanders in 2004 van mening dat ‘de criminaliteit in Nederland 

de laatste tijd toeneemt’ en dat criminaliteit in Nederland een ‘echt probleem’ aan 

het worden is. Van de inwoners van stedelijke gebieden is 76% respectievelijk 79% 

deze mening toegedaan. Tevens blijkt de bezorgdheid het afgelopen decennium in 

stedelijke gebieden iets sterker te zijn afgenomen dan op het platteland. Naast deze 

algemene bezorgdheid over criminaliteit in de samenleving als geheel, staan de 

onveiligheidsgevoelens en de angst voor criminaliteit, die meer betrekking hebben 

op de eigen situatie. In het vervolg van deze paragraaf komen deze aan de orde even-

als de wijze waarop men op basis hiervan handelt.
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Onveiligheidsgevoelens en angst

De meest directe manier om angst voor criminaliteit te bepalen, is mensen recht-

streeks te vragen in hoeverre zij zich onveilig voelen. Op deze vraag antwoordt in 

de Politiemonitor Bevolking 2005 circa één op de zes plattelandsbewoners zich wel 

eens onveilig te voelen (zie figuur 10.5). In de stedelijke gebieden varieert dit aandeel 

van 23% in matig stedelijke tot 36% in zeer sterk stedelijke gebieden. Het aandeel 

inwoners dat zich vaak onveilig voelt, is in de stedelijke gebieden twee keer zo hoog 

als op het platteland. 

Figuur 10.5
Onveiligheidsgevoelens onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder op het platteland en in 
de stedelijke gebieden, 1993-2005 (in procenten, gewogen gegevens)

Bron: BZK/Justitie (PMB’93-’05) SCP-bewerking 
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Plattelandsbewoners voelen zich dus aanmerkelijk veiliger dan burgers in de meest 

stedelijke gebieden. Wel is het percentage dat zich wel eens onveilig voelt, er in het 

afgelopen decennium minder sterk gedaald. Tussen 1993 en 1999 nam het algemene 

gevoel van onveiligheid zelfs iets toe (zie figuur 10.5). Het aandeel plattelanders dat 

aangeeft zich regelmatig onveilig te voelen, is jaarlijks minder dan 5%. In de stede-

lijke gebieden in Nederland is dit aandeel de afgelopen tien jaar licht gedaald. 

Figuur 10.6 toont specifieke onveiligheidsgevoelens naar locatie en tijd. Zowel 

’s avonds als overdag voelen plattelanders zich in uiteenlopende situaties minder 

onveilig dan stedelingen.4 In eigen huis voelen plattelanders en stedelingen zich in 

vergelijking met andere locaties het meest veilig. Net als voor inwoners van stedelijke 

gebieden, voelen bewoners van het platteland zich het meest onveilig ’s avonds in 

de buurt van rondhangende jongeren. Ook uitgaansgelegenheden zijn locaties waar 

plattelandsbewoners zich ’s avonds relatief vaak onveilig voelen.
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Figuur 10.6
Onveiligheidsgevoelens onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder op het platteland en in de 
stedelijke gebieden naar locatie en tijd, 2005 (in procenten, gewogen gegevens)

Bron: BZK/Justitie (PMB’05) SCP-bewerking
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Bepaalde bevolkingsgroepen voelen zich eerder onveilig door hun grotere sociale 

en/of fysieke kwetsbaarheid (Hale 1996; Wittebrood 2006). Zo zouden ouderen 

en vrouwen zich vooral fysiek kwetsbaar voelen. De kans dat ouderen slachtoffer 

worden van criminaliteit, is weliswaar relatief klein, maar als het gebeurt, kunnen 

zij zich waarschijnlijk moeilijk verdedigen en kunnen de fysieke consequenties 

bovendien ernstig zijn (Wittebrood 2003). Vrouwen zouden vooral bang zijn dat een 

inbraak of beroving wordt gevolgd door verkrachting (Warr 1985). Volgens Little et 

al. (2005) zouden de onveiligheidsgevoelens onder vrouwen op het platteland boven-

dien worden versterkt door de toenemende aanwezigheid van ‘buitenstaanders’ in de 

buurt. Multivariate analyses wijzen uit dat het verschil in onveiligheidsgevoel tussen 

plattelanders en stedelingen wel afneemt wanneer in de analyse rekening wordt 

gehouden met verschillen in de bevolkingssamenstelling, maar dat dit verschil blijft 

bestaan. Bij uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, opleiding en huishoudenssamenstel-

ling valt echter op dat met name vrouwen zich op het platteland minder onveilig 

voelen dan in de stedelijke gebieden (zie bijlage B10.2).

Vermijdingsgedrag en preventiemaatregelen

Onveiligheidsgevoelens kunnen zich uiten in vermijdingsgedrag en het nemen 

van concrete maatregelen ter preventie van criminaliteit. Er is veel geschreven over 

onveilige plaatsen in de steden – plaatsen die burgers liever mijden, met de zoge-

noemde no-go areas als extreem voorbeeld – maar ook het landelijk gebied heeft 

bepaalde kenmerken die van invloed kunnen zijn op gevoelens van onveiligheid en 

vermijdingsgedrag, zoals de betrekkelijk grote ruimte, weinige menselijke activiteit 

en weinige lichtpunten. 
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Figuur 10.7
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat regelmatig vormen van vermijdings-
gedrag vertoont, 2005 (in procenten)

a   Ouders met kinderen jonger dan 15 jaar.
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Uit figuur 10.7 blijkt dat men op het platteland minder vermijdingsgedrag vertoont 

dan in de stedelijke gebieden. Nog geen 5% van de plattelandsbewoners geeft aan 

regelmatig onveilige plaatsen te mijden (zowel mijden in het algemeen als omlopen 

of omrijden). Gegeven dat onveilige plekken veelal worden geassocieerd met stede-

lijke gebieden en eerder in dit hoofdstuk bleek dat plattelanders minder te maken 

hebben met verloedering, is dit echter geen opvallende bevinding. Van de op het 

platteland wonende ouders met kinderen jonger dan 15 jaar geeft bijna 15% aan dat 

zij regelmatig hun kinderen ergens niet heen laten gaan vanwege onveiligheid. Uit 

onderzoek van Emmelkamp (2004) blijkt dat, hoewel plattelandsouders meer tevre-

den zijn over de veiligheid van de woonomgeving voor hun kinderen, zij tegelijkertijd 

het actiefst zijn in de bescherming van jongeren tijdens de bewegingen tussen uit 

en thuis. Ruim één op de tien plattelandsbewoners, ten slotte, geeft aan regelmatig 

’s avonds en/of ’s nachts de deur niet open te doen en waardevolle spullen thuis te 

laten om te voorkomen dat deze op straat worden geroofd. 
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Figuur 10.8
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat regelmatig vormen van vermijdingsgedrag 
vertoont, 1993-2005 (in procenten)

a    Ouders met kinderen jonger dan 15 jaar.

Bron: BZK/Justitie (PMB’93-’05)
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Figuur 10.8 laat zien dat er in de loop van de tijd op het platteland een minder sterke 

daling in het vermijdingsgedrag lijkt te zijn opgetreden dan in de stedelijke gebie-

den. Het percentage plattelandsbewoners dat waardevolle spullen bewust thuis laat 

tegen straatroof, is de afgelopen tien jaar gedaald. En na een stijging halverwege 

de jaren negentig is het aandeel dat ’s avonds en/of ’s nachts de deur niet open doet, 

gestabiliseerd. Opvallend is dat zowel op het platteland als in de stedelijke gebieden 

ouders van kinderen jonger dan 15 jaar, na een aanvankelijk sterke stijging, recen-

telijk minder geneigd zijn hun kinderen ergens niet naar toe te laten gaan vanwege 

onveiligheid.

Om de kans op inbraak te verkleinen en eventuele gevoelens van onveiligheid te 

verminderen, kunnen burgers ook concrete veiligheidsmaatregelen nemen. Platte-

landsbewoners voelen zich in algemene zin relatief veilig en zijn minder geneigd tot 

vermijdingsgedrag: betekent dit eveneens dat zij in mindere mate preventiemaatre-

gelen nemen? Figuur 10.9 laat zien dat het beeld van een nogal beperkte beveiliging 

tegen binnendringers van de huizen op het platteland (zie onder meer Ter Horst 

2003) niet strookt met de mate waarin plattelandsbewoners concrete maatregelen 

tegen inbraak nemen. Ondanks het feit dat nog geen kwart van hen aangeeft zich wel 

eens onveilig te voelen, blijken bij minimaal driekwart van de woningen op het plat-

teland concrete maatregelen te zijn genomen om inbraak te voorkomen. Twee van 
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de vier preventiemaatregelen op het platteland worden op het platteland zelfs vaker 

genomen dan in de stedelijke gebieden. ‘Extra buitenverlichting’ en ‘bij afwezigheid 

het licht laten branden’ komen vooral minder vaak voor in de zeer sterk stedelijke 

gebieden (47% resp. 60% van het aantal woningen). Waarschijnlijk speelt hier de 

aanwezige hoeveelheid lichtpunten in de woonomgeving een rol. 

Figuur 10.9
Toepassing van preventiemaatregelen ter voorkoming van inbraak op het platteland en in de stedelijke 
gebieden, 2005 (in procenten, gewogen gegevens)
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Kostbare inbraakalarminstallaties komen op het platteland iets vaker voor dan in 

de stedelijke gebieden. Dit houdt mogelijk verband met de op het platteland relatief 

grote voorraad aan vrijstaande woningen (zie hoofdstuk 7 Wonen). Het afgelopen 

decennium is de populariteit van extra preventiemaatregelen tegen indringers op het 

platteland toegenomen. Net als in stedelijke gebieden zijn er met name meer wonin-

gen voorzien van extra buitenverlichting (van 60% in 1993 naar 82% in 2005) en extra 

hang- en sluitwerk op deuren en/of ramen (van 65% naar 76%).

10.5  Het functioneren van de politie

Sinds de reorganisatie van 1994 bestaat de politie in Nederland uit 25 regionale 

korpsen, het Korps Landelijke Politiediensten (klpd) en de bijzondere ambtena-

ren van politie. De omvang van de regiokorpsen is onder meer afhankelijk van het 

inwoneraantal van de regio, de criminaliteitscijfers en de gemeentelijke bebouwing. 

Gegevens over politiesterkte zijn beschikbaar op regioniveau. Uit de Kerngegevens 

Nederlandse Politie 2004 (bzk 2005) blijkt dat de omvang van het politieperso-

neel (per 100.000 inwoners) met name groot is in de sterk stedelijke politieregio’s 

Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Landelijke politiere-

gio’s als Drenthe, Limburg-Noord en Zeeland hebben een minder groot korps (onge-

veer de helft van de grootste korpsen). Vollaard (2004) vond in zijn studie naar de 
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consequenties van de regionale verdeling van het politiebudget, dat zowel in 1994 als 

in 2002 een regio met een hoog niveau van criminaliteit nauwelijks meer politieper-

soneel had dan een regio met weinig criminaliteit. Dit houdt verband met verande-

rende politieke voorkeuren. Tot halverwege de jaren negentig werd de verdeling van 

het politiebudget min of meer in lijn gebracht met de criminaliteitsdruk, waardoor 

de stedelijke korpsen relatief sterk groeiden. Na 1998 profiteerden vooral de meer 

landelijke korpsen van de groei in het politiebudget. Ondanks hun lage niveau van 

criminaliteit ontvingen deze regio’s sindsdien namelijk een soortgelijk budget per 

inwoner als stedelijke regio’s om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen 

voor een relatief verspreid wonende bevolking. 

Hoe verhoudt de betrekkelijk beperkte omvang van de criminaliteit op het platteland 

zich tot de aanwezigheid van politie op het platteland? Gaan de geringere onveilig-

heidsgevoelens van de plattelanders vergeleken met de rest van de Nederlandse 

bevolking, gepaard met een grotere tevredenheid over het functioneren van de politie 

in hun woonomgeving? In figuur 10.10 staat weergegeven hoeveel procent van hen en 

van de bevolking in de stedelijke gebieden het eens is met verschillende positief en 

negatief geformuleerde stellingen over de beschikbaarheid en het functioneren van 

de politie in de buurt. Over de beschikbaarheid en toegankelijkheid zijn de bewoners 

van het platteland nogal ontevreden en ontevredener dan die van de stedelijke gebie-

den (‘ze komen hier te weinig uit de auto’, ‘ze zijn hier te weinig aanspreekbaar’, 

‘ze komen niet snel als je roept’, ‘de politie heeft hier contact met de bewoners’). De 

verschillen zijn echter minder groot dan men misschien zou verwachten. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met de relatief grote inzet van politiemiddelen in landelijk 

gebied om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie te verzekeren. 

Over het functioneren van de politie is meer dan de helft van de bewoners van het 

platteland tevreden. Ondanks hun grotere objectieve en subjectieve veiligheid zijn zij 

echter niet significant meer tevreden dan de rest van Nederland. De meerderheid van 

de plattelanders, ten slotte, is niet uitgesproken ontevreden met de wijze waarop de 

politie optreedt tegen overtredingen en misdadigheid.
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Figuur 10.10
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat het eens is met een aantal stellingen over 
de beschikbaarheid, het functioneren en het optreden van de politie, 2005 (in procenten)
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In figuur 10.11 staan in drie schalen de ontwikkelingen weergegeven in de opinies 

van de bewoners van het platteland en de stedelijke gebieden over de beschikbaar-

heid, het functioneren en het optreden van de politie. De schaalscore voor de tevre-

denheid over de beschikbaarheid is gebaseerd op de bovenste vijf items uit figuur 

10.10, die over het optreden op de onderste drie items, en de overige items vormen de 

basis voor de schaalscore voor de tevredenheid over het functioneren van de politie.5

Een hogere score geeft een grotere mate van tevredenheid aan. Allereerst valt op dat 

de bewoners van het platteland in 1995 het meest tevreden waren. Een dergelijke piek 

ontbreekt voor de stedelijke bevolking. Sinds eind jaren negentig – toen het beleid 

meer aandacht ging besteden aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de poli-

tie in landelijke regio’s – is de plattelandsbevolking in toenemende mate tevreden 

over de beschikbaarheid van de politie. 
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Figuur 10.11
Tevredenheid over de beschikbaarheid, het functioneren en het optreden van de politie bij de plattelands- 
en stedelijke bevolking van 15 jaar en ouder, 1993-2005 (in schaalscores, hoe hoger hoe tevredener)

Bron: BZK/Justitie 
(PMB’93-’05)
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10.6  Veilig platteland?

In welke opzichten is de leefsituatie van plattelandsbewoners in relatie tot crimina-

liteit en onveiligheidsbeleving anders dan die van de rest van de Nederlandse bevol-

king? Zoals verwacht, worden mensen die op het platteland wonen, minder vaak 

geconfronteerd met criminaliteit dan stedelingen en voelen zij zich over het algemeen 

minder onveilig. Nog niet heel erg lang geleden was de situatie echter omgekeerd en 

waren de steden juist veel veiliger dan het platteland. Volgens Sleebe (2000) is het beeld 

van het veilige en rustige platteland een erfenis van de negentiende eeuw, toen het 

staatsgezag zich vanuit de steden steeds verder uitbreidde naar het landelijk gebied. 

Voor de verschillen in sociale veiligheid tussen platteland en stedelijke gebieden 

liggen drie verklaringen voor de hand, die aansluiten bij algemene verklaringen van 

criminaliteit (Wittebrood 2006). In de eerste plaats is de mate van toezicht een voor-

name verklarende factor. Vooral de informele sociale controle wordt verondersteld 

op het platteland sterker te zijn dan in de stedelijke gebieden. Knol (2002) heeft laten 

zien dat buitengebieden en kernachtig dorpse gebieden op verschillende indicatoren 

van sociale cohesie inderdaad het hoogst scoren. In compact stedelijke gebieden zijn 

de contacten met buurtgenoten geringer en leeft men anoniemer naast elkaar. Een 

sterke sociale cohesie tussen buurtgenoten verkleint de kans om slachtoffer te worden 

van uiteenlopende vormen van criminaliteit en is tevens direct verbonden met minder 

onveiligheidsgevoelens bij de bewoners (Maas-de Waal en Wittebrood 2002). 

In de tweede plaats is de concentratie van (potentiële) daders een verklarende 

factor van formaat: het gaat niet alleen om de bewoners van gebieden, maar ook om 

het aantal ‘bezoekers’. Op het platteland is de geografische concentratie van bewo-

ners per definitie al minder groot dan in de stedelijke gebieden; bovendien is het 

aantal bezoekers er minder groot, zeker in de avonduren.
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En tot slot is de inrichting van de publieke ruimte relevant. De manier waarop de 

publieke ruimte is ingericht, en de aard van de bebouwing maken de bewoners van 

een gebied meer of minder kwetsbaar voor criminaliteit. Hoewel er op het platteland 

minder lichtpunten zijn dan in de stedelijke gebieden, is de beperktere bebouwing 

op de meeste plaatsen ruimer en overzichtelijker opgezet. 

De overzichtelijkheid van de inrichting van de ruimte, de kleinschaligheid en de 

relatief sterke sociale cohesie tussen buurtbewoners op het platteland dragen onge-

twijfeld ook bij aan de relatief grote veiligheidsbeleving van plattelanders. 
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Noten

1 Uitgangspunt zijn de delicten die op gemeenteniveau zijn gemeten. In de politiestatis-

tiek gaat het om aangiften en dat betekent dat het delict dus niet (noodzakelijk) in de 

gemeente heeft plaatsgevonden waar de aangifte is gedaan. In de slachtofferenquê-

tes gaat het om respondenten die woonachtig zijn in een bepaalde gemeente, en dat 

betekent ook hier dat het delict niet (noodzakelijk) in die gemeente heeft plaatsgevon-

den. In afwijking van de rest van dit hoofdstuk is de stedelijkheidsmaat op gemeente-

niveau gebruikt (en dus niet op postcodegebiedniveau). De reden is dat gegevens uit 

de politiestatistiek alleen op gemeenteniveau beschikbaar zijn. Om zo goed mogelijk 

te vergelijken zijn ook de gegevens uit de slachtofferenquêtes in deze paragraaf op 

gemeenteniveau geanalyseerd. Hoewel het gebruik van de stedelijkheidsmaat op 

gemeenteniveau nadelen kent (zie hoofdstuk 1 Veranderingen in de leefsituatie van plat-

telandsbewoners), verwachten we dat de consequenties beperkt zijn. Door gemeente-

lijke herindelingen kan het zijn dat bepaalde gebieden volgens de gehanteerde definitie 

verschoven zijn van platteland naar stedelijke gebied of andersom. De precieze omvang 

en richting van de verschuivingen is echter niet bekend. Alleen wanneer de afgelopen 

tien jaar de gemeentelijke herindelingen – ceteris paribus – hebben geleid tot meer 

stedelijke gebieden, is het mogelijk dat we de stijging in criminaliteit onderschatten.

2 Diefstal waarbij er onder andere sprake is van twee of meerdere personen en/of van 

braak.

3 De meest recente pols-gegevens over 2004 op landelijk niveau zijn al wel beschikbaar 

op StatLine. Het desbetreffende databestand is echter nog niet toegankelijk waardoor 

nog niet op postcodeniveau geanalyseerd kon worden. 

4 Voor bepaalde situaties (bv. in het openbaar vervoer, zie hoofdstuk 9 Voorzieningen) 

dient voor de interpretatie van onveiligheidsgevoelens onder plattelandsbewoners 

rekening te worden gehouden met verschillen in beschikbaarheid en toegankelijkheid 

van de betreffende voorzieningen.

5 Alle items betreffen vragen met drie antwoordcategorieën (eens, eens noch oneens, 

oneens). Bij het construeren van de schalen werden de waarden 0, 1 en 2 als volgt 

over de antwoordcategorieën verdeeld: voor een negatief geformuleerde stelling 

(eens = 0, eens noch oneens = 1, oneens = 2) en voor een positief geformuleerde stel-

ling (eens = 2, eens noch oneens = 1, oneens = 0). Voor de drie schaalscores werden de 

waarden vervolgens opgeteld en werd voor de schaalscore optreden van de politie de 

som nog eens vermenigvuldigd met 10/6. 



287Sociale veiligheid

Literatuur

bzk (2005). Kerngegevens Nederlandse Politie 2004. Den Haag: ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties.

Emmelkamp, R. (2004).’Opgroeiende jongeren en veiligheid in stad en land: de zorgen van 

ouders ontrafeld’. In: Beleid en Maatschappij (31) 3, p. 185-193.

Hale, C. (1996). ‘Fear of Crime: A Review of the Literature’. In: International Review of

Victimology (4) 2, p. 79-150.

Heins, S. (2002). Rurale woonmilieus in stad en land. Plattelandsbeelden, vraag naar en aanbod van

rurale woonmilieus. Delft: Eburon.

Horst, M. ter (2003). ‘Boeren maken het inbrekers makkelijk’. In: Boerderij (88) 19, p. 6-7.

Knol, F. (2002). ‘Stand van zaken en ontwikkelingen van de fysieke kwaliteit van de woon-

omgeving’. In: J. de Hart (red.), Zekere banden: sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid. Den

Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-publicatie 2002/5).

Leistra, G. (2004). ‘Misdaad buiten de stad’. In: Elsevier, 11 december 2004.

Little, J., R. Panelli en A. Kraack (2005). ‘Women’s Fear of Crime : A Rural Perspective’. In: 

Journal of Rural Studies 21, p. 151-163.

Maas-de Waal, C. en K. Wittebrood (2002). ‘Sociale cohesie, fysieke buurtkenmerken en 

onveiligheid in de grote(re) steden’. In: J. de Hart (red.), Zekere banden: sociale cohesie,

leefbaarheid en veiligheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-publicatie

2002/5).
rmo (2004). Sociale veiligheid organiseren: naar herkenbaarheid in de publieke ruimte. Den Haag: 

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Sampson, R.J., S.W. Raudenbush en F. Earls (1997). ‘Neighborhoods and Violent Crime: a 

Multilevel Study of Collective Efficacy’. In: Science (277) augustus, p. 918-924.

Siemes, H. (1996). ‘Boeren maken het dieven gemakkelijk’. In: Boerderij (81) 24, p. 58-59.

Skogan, W.G. (1990). Disorder and Decline: Crime and the Spiral of Decay in American Neighborhood

Reactions. Londen: Sage Publications.

Sleebe, V. (2000). ‘Het rustige platteland, een negentiende-eeuwse erfenis’. In: Pro memorie:

bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2) 2, p. 273-287.

tk (2004/2005). Naar een veiliger samenleving (midterm review). Tweede Kamer, vergaderjaar 

2004/2005, 28684, nr. 44.

Vollaard, B. (2004). Gelijke beschikbaarheid, ongelijke handhaving? Een onderzoek naar de consequen-

ties van de regionale verdeling van het politiebudget. Den Haag: Centraal Planbureau.

Warr, M. (1985). ‘Fear of Rape among Urban Women’. In: Social Problems (32) 3, p. 238-250.

Wilsem, J. van, K. Wittebrood en N.D. de Graaf (2003). ‘Buurtdynamiek en slachtofferschap 

van criminaliteit: een studie naar de effecten van sociaal-economische stijging, daling en 

stabiliteit in Nederlandse buurten’. In: Mens & Maatschappij (78) 1, p. 4-28.

Wittebrood, K. (2000). ‘Buurten en geweldscriminaliteit: een multilevel-analyse’. In: Mens

& Maatschappij (75) 2, p. 92-109.

Wittebrood, K. (2003). ‘Ouderen en criminaliteit: slachtofferschap en angst voor criminali-

teit’. In: Geron (5) 4, p. 4-8.

Wittebrood (2006, nog te verschijnen). Slachtoffers van criminaliteit. Den Haag: Sociaal en 

Cultureel Planbureau.

Wittebrood, K. en J.A. Oppelaar (2005). ‘Criminaliteit’. In: De sociale staat van Nederland

2005. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-publicatie 2005/14).



288



289

11 Tijd en vrije tijd

Andries van den Broek, Koen Breedveld, Jos de Haan, Lucas Harms en Frank Huysmans

11.1 Nederland als temporele eenheid?

In dit hoofdstuk staat de tijdsbesteding van de bewoners van het platteland centraal. 

Het accent ligt op een vergelijking met de tijdsbesteding van stedelingen. Er zijn 

redenen te veronderstellen dat plattelanders hun (vrije) tijd niet heel anders besteden 

– Plattelandsbewoners kennen op hoofdlijnen dezelfde tijdsbesteding als stadsbewoners.
Per week is men circa 44 uur met verplichtingen (werk, studie, huishouden) in de 
weer, heeft men 79 uur persoonlijke tijd (slaap, voeding, verzorging) en 45 uur vrije tijd.

– Op het platteland heeft het kostwinnershuishouden in gelijke mate als in de stad 
plaatsgemaakt voor huishoudens waarin mensen betaald werk combineren met de
zorg voor huishouden en kinderen. 

– Plattelanders voelen zich niet meer of minder gejaagd dan de gemiddelde Nederlander.
– De vrijetijdsbesteding van plattelanders is op hoofdlijnen gelijk aan die van stedelingen.

Wel kennen ze een meer divers repertoire aan vrijetijdsactiviteiten en zijn ze vaker lid
van vrijetijdsverenigingen. 

– Op het platteland verschilt men niet van de gemiddelde Nederlander in de mate
waarin men de vrije tijd thuis of weg van huis doorbrengt. 

– Op het platteland leest men, anders dan in de stad, meer regionale dan landelijke
kranten.

– Vooral in niet-stedelijke gebieden brengt men minder tijd voor de televisie en/of 
computer door. De weinig stedelijke gebieden onderscheiden zich in dit opzicht niet
van steden.

– Plattelanders maken aanzienlijk minder dan stedelingen gebruik van culturele voor-
zieningen (musea, klassieke muziek, toneel, popconcerten, bioscopen). Wel beoefenen
ze in gelijke mate één of meer kunstdisciplines als liefhebber. 

– Op het platteland beoefenen meer mensen sport en sport men vaker in verenigings-
verband. Ook varieert de sportbeoefening: plattelanders doen vaker aan teamsporten
en aan traditionele sporten zoals voetbal en schaatsen, stedelingen aan basketbal,
hockey, squash en fitness.

– Plattelanders zijn in hun recreatie primair op hun eigen biotoop gericht (stedelingen
echter nog meer). Voor uitstapjes kiezen plattelanders zes van de tien keer een 
plattelandsbestemming. Voor cultuur, film en recreatief winkelen zijn ze wel op de
stad georiënteerd.
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dan inwoners van verstedelijkte gebieden. In De eenwording van Nederland (Knippen-

berg en De Pater 1988) is beschreven hoe Nederland onder invloed van steeds weer 

nieuwere en snellere transport- en communicatiemiddelen in temporeel opzicht 

kleiner en in cultureel opzicht homogener werd. Steeds grotere delen van Nederland 

konden snel worden bereisd. Ook de distributie van goederen is in dat proces enorm 

versneld. Nieuwe producten zijn in nagenoeg het hele land onmiddellijk verkrijgbaar. 

Hedendaagse informatie- en communicatiekanalen (telefoon, radio, televisie, inter-

net) maken een continue informatiestroom mogelijk. In historisch perspectief staat 

het heden in het teken van een ongekende gelijktijdigheid. 

Zonder daaruit direct een ongekende eenvormigheid te concluderen, voedt die 

gelijktijdigheid de gedachte dat eventuele vroegere verschillen in de inrichting 

van het dagelijkse leven tussen platteland en stad wel eens sterk aan betekenis 

kunnen hebben ingeboet. Cultuursociologisch gezien dreigt de valkuil van techno-

logisch determinisme: culturele conclusies trekken uit structurele veranderingen. 

De geschiedenis van de verzuiling illustreert dat grote structurele eenvormigheid 

(destijds in de vorm van massamedia en openbaar onderwijs) niet vanzelf tot grote 

culturele eenvormigheid leidt. Teneinde het verwijt van technologisch determinisme 

voor te zijn, noemen we in deze inleiding een aantal overwegingen op grond waar-

van er weinig verschil in de tijdsbesteding van plattelanders en van stedelingen te 

verwachten is.

Het leven van alledag kent tal van regelmatigheden en vaste handelingen. Mensen 

kunnen niet zonder hun ritmes en routines, hoe leuk en verkwikkend het ook is om 

er nu en dan even aan te ontsnappen. In het moderne leven gelden tal van temporele 

regelmatigheden. Aan de gedachte dat de tijdsbesteding van plattelandsbewoners 

anders is dan die van stedelingen, ligt de veronderstelling ten grondslag dat men in 

het landelijke gebied aan andere temporele invloeden blootstaat dan in de stad. Dat 

ligt niet erg voor de hand. Door transport en migratie is het onderscheid tussen de 

bewoners van het platteland en van de stad sterk verwaterd. Voor weinigen op het 

platteland bedraagt de reistijd naar de meest dichtbijgelegen stad van enige beteke-

nis (met winkels, ziekenhuis, theater, bioscoop en/of voetbalstadion) meer dan een 

half uur, zodat men nergens geheel van stedelijke accommodaties en invloeden ver-

stoken is. Diezelfde verbeterde vervoersinfrastructuur maakt het mogelijk dat win-

kels in grote delen van Nederland tegelijk dezelfde producten aanbieden, en dat een 

betrekkelijk grote afstand tussen werk en woning wordt overbrugd. Wie een baan 

in de stad heeft, kan op het platteland blijven of zelfs juist gaan wonen. Dat laatste 

heeft een vermenging van bevolkingsgroepen tot gevolg gehad. 

Veel temporele regelmatigheden gelden zowel op het platteland als in de stad. 

Om te beginnen zijn daar, hoezeer ook cultureel vormgegeven, de biologische ritmes 

van opstaan, enkele keren daags eten en weer naar bed gaan. Daarnaast worden dag, 

week en jaar gestructureerd door verplichtingen. Lesroosters en schoolvakanties 

structureren het leven van scholieren, onderwijsgevenden en hun gezinsleden. Het 

arbeidsritme, nog altijd veel gelijkvormiger dan de retoriek van de 24-uurseconomie 
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doet vermoeden (Van den Broek en Breedveld 2001), structureert het leven van de 

economisch actieven en van hun gezinsleden. Vergeleken met een halve eeuw terug 

wordt er aanzienlijk minder buiten de standaard doordeweekse werkdag gewerkt, 

mede door de daling van het aantal arbeidsplaatsen in de agrarische sector (Breed-

veld 1999). De structurerende werking van de arbeidsmarkt is met de sterke groei 

van de werkgelegenheid in de jaren negentig van de vorige eeuw op een groter aantal 

mensen van toepassing geworden. Wie buiten het arbeidsritme staat, heeft meer 

temporele vrijheidsgraden, maar juist onder hen blijkt de hang naar regelmaat groot, 

mogelijk juist omdat die niet langer ‘als vanzelf’ in hun leven is ingebakken (Knulst 

1999). De vrije tijd kent eveneens temporele ankerpunten of Zeitgeber, zoals dat in het 

Duitse taalgebied treffend wordt genoemd. Het ritme van de godsdienstoefening, 

de programmering van favoriete televisieprogramma’s, de vaste avond en/of week-

enddag voor de beoefening van sport of cultuur (sportcompetities en -trainingen, 

muziekles) vormen vaste punten in de dag en de week. Wie vrije tijd met anderen wil 

doorbrengen, zal de timing van die activiteit met anderen moeten afstemmen, waar-

bij dergelijke ritmes opnieuw structurerend blijken.1

In het licht van deze uniformerende invloeden liggen grote verschillen in de tijds-

besteding van plattelanders en stedelingen weinig voor de hand. Dorps- en familie-

geschiedenissen (Mak 1996, 1999; Koelemeijer 2001) verhalen vooral hoe moderne 

invloeden ook het leven op het platteland veranderden. Vanuit dit perspectief vragen 

eventuele verschillen in de tijdsbesteding meer om uitleg dan de overeenkomsten 

daarin. Eén zo’n verschil zou kunnen zijn dat sommige activiteiten sterk gebonden 

zijn aan voorzieningen, die op het platteland dunner gezaaid zijn dan in de steden. 

Bioscoopbezoek veronderstelt een cinema, concert- en theaterbezoek veronderstel-

len een podium en programmering.

In dit hoofdstuk vergelijken we de tijdsbesteding op het platteland met die in de 

stedelijke gebieden.2 Na een analyse van de tijdsbesteding op hoofdlijnen, met bij-

zondere aandacht voor verplichtingen, ligt het accent vooral op een beschrijving van 

de vrijetijdsbesteding van plattelanders en van de mate waarin die afwijkt van die van 

stedelingen. Na enige hoofdlijnen van de vrijetijdsbesteding komen cultuur, media, 

sport en uitstapjes apart aan de orde. De invalshoek is de hoeveelheid tijd die aan 

diverse bezigheden wordt besteed, niet de timing van die bezigheden. 

De belangrijkste bron van dit hoofdstuk zijn gegevens over hoe mensen in Neder-

land hun tijd besteden, zoals vastgelegd in het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo). In 

2000 hebben ruim 1800 mensen begin oktober gedurende een week in een dagboekje 

per kwartier bijgehouden waar ze mee bezig waren. In aanvulling daarop werden in 

twee enquêtes extra gegevens ingewonnen, onder meer over incidentele activiteiten 

die niet in het bestek van één week in kaart zijn te brengen (zie voor informatie over 

het Tijdsbestedingsonderzoek de bijlage achterin en www.tijdsbesteding.nl; zie voor 

een integrale rapportage daarover Breedveld en Van den Broek 2001).3 Wanneer later 

in dit hoofdstuk cultuur, sport, ict en recreatie aan de orde komen, putten we ook uit 

andere bronnen.4
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De tijdsbesteding is eerder vanuit het gezichtspunt van stedelijkheid onderzocht (scp
1996). 5 Anders dan hier was toen de grote stad het uitgangspunt. Destijds luidde de 

conclusie, gebaseerd op gegevens uit 1995, dat er op hoofdlijnen van de tijdsbeste-

ding niet veel verschillen bestonden naar gelang men stedelijk of landelijk woonde. 

Pas bij nadere inspectie van het vrijetijdsrepertoire tekenden zich verschillen af. 

11.2 Tijdsbesteding op hoofdlijnen

De meest algemene indeling van de grote hoeveelheid en diversiteit aan activiteiten 

die mensen in de loop van de 168 uur van een week ontplooien, is een driedeling 

in gebonden tijd (of verplichtingen), persoonlijke tijd en vrije tijd. De gebonden 

tijd omvat broodwinning, zorg voor het huishouden (incl. eventuele thuiswonende 

kinderen) en school/studie. Onder de noemer persoonlijke tijd vallen maaltijden 

(behalve uit eten in de vrije tijd), lichaamsverzorging en slaap. De resterende tijd 

geldt hier als de vrije tijd. 

Zowel op het platteland als in de stad heeft men in een doorsnee werkweek zo’n 

44 uur gebonden tijd, 79 uur persoonlijke tijd en 45 uur vrije tijd. Hoewel de aantal-

len uren enigermate met stedelijkheid variëren (tabel 11.1), wijzen de significantie-

toetsen niet op verschillen tussen het platteland (weinig en niet-stedelijke gebieden) 

en de stedelijke gebieden, te meer niet daar de kleine verschillen geen eenduidig 

patroon volgen. Ook na statistische controle voor de bevolkingssamenstelling (naar 

sekse, leeftijd en opleiding) verschillen de hoofdlijnen van de tijdsbesteding op het 

platteland niet van die in de stad. 

Tabel 11.1 
Gebonden tijd, persoonlijke tijd en vrije tijd (incl. reistijd)a naar stedelijkheid, bevolking van 12 jaar 
en ouder, 2000 (in uren per week)

gebonden tijd persoonlijke tijd vrije tijd
Nederland 43,9 79,3 44,8

zeer sterk stedelijk 44,8 78,6 44,6
sterk stedelijk 42,4 80,4 45,1
matig stedelijk 45,1 78,7 44,2
weinig stedelijk 42,6 79,1 46,4
niet-stedelijk 44,7 79,5 43,8

significantie (stad versus platteland) n.s. n.s. n.s.

a De drie categorieën tellen niet precies op tot 168 uur per week, doordat sommige activiteiten niet ondubbelzinnig
toe te wijzen zijn en doordat niet iedere respondent de tijdsbesteding over alle 672 kwartieren heeft gerapporteerd.

n.s. = niet statistisch significant

Bron: SCP (TBO’00)
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Voor de componenten van de gebonden tijd geldt hetzelfde. Hoewel er op onderdelen 

ogenschijnlijk lichte afwijkingen zijn, is men op het platteland aan betaald werk, aan 

huishoudelijke zorg en aan school/studie door de bank genomen niet (significant) 

meer of minder tijd kwijt dan in de stad (tabel 11.2). 

Tabel 11.2 
Gebonden tijd naar type verplichting (incl. reistijd) en naar stedelijkheid, bevolking van 12 jaar 
en ouder, 2000 (in uren per week)

betaald werk
zorg voor huishouden
en kinderen school/studie

Nederland 19,5 18,9 5,5

zeer sterk stedelijk 21,4 17,0 6,4
sterk stedelijk 17,9 20,2 4,3
matig stedelijk 20,1 19,9 5,1
weinig stedelijk 17,6 18,4 6,5
niet-stedelijk 20,5 18,6 5,6

significantie (stad versus platteland) n.s. n.s. n.s.

Bron: SCP (TBO’00)

De blauwdruk van het kostwinnershuishouden voorziet in een ver doorgevoerde 

rolverdeling: de vrouw concentreert zich op de zorg voor huishouden en gezin en 

de man verdient de kost. De opkomst van tweeverdienershuishoudens en alleenwo-

nenden heeft deze rolverdeling minder maatgevend gemaakt dan zij in het verleden 

was. Het aandeel personen dat een substantiële professionele inspanning (minstens 

12 uur werk per week) combineert met substantiële huishoudelijke taken (minstens 

12 uur zorg per week), groeide in de loop der jaren gestaag, vooral in de leeftijds-

groep van 20-64 jaar (op andere leeftijdsgroepen is de combinatie van betaald werk 

en zorg nauwelijks van toepassing). Vindt dit patroon in de verschillende delen van 

Nederland in gelijke mate ingang of tekenen zich hier (fase)verschillen af tussen het 

platteland en de stedelijke gebieden? Dat laatste is in elk geval niet aan de orde. Beide 

groepen plattelanders wijken noch van het bevolkingsgemiddelde noch van de twee 

meest stedelijke groepen af. Voorzover er een plek is waar men in dit opzicht afwijkt, 

is dat in de matig stedelijke gebieden, waar men een (significant) hogere mate van 

taakcombinatie rapporteert dan elders (tabel 11.3). 
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Tabel 11.3 
Taakcombinatie (minstens 12 uur betaald werk en minstens 12 uur zorgtaken per week) en gejaagdheida

naar stedelijkheid, bevolking van 18-64 jaar, 2000 (in procenten)

taakcombinatie gejaagdheid
Nederland 32,0 49,9

zeer sterk stedelijk 29,2 53,3
sterk stedelijk 28,9 56,6
matig stedelijk 38,6 43,6
weinig stedelijk 31,3 48,9
niet-stedelijk 31,2 46,9

significantie (stad versus platteland) n.s. n.s.

a ‘Voelde zich in onderzoeksweek een of meer dagen gejaagd’.

Bron: SCP (TBO’00)

In het dagboekje van het Tijdsbestedingsonderzoek is in 2000 (voor het eerst) aan 

het eind van iedere dag gevraagd of men zich die dag gejaagd gevoeld had. In deze 

analyse zijn de uitkomsten over de subjectief ervaren tijdsdruk teruggebracht tot de 

tweedeling: men voelde zich in de onderzoeksweek wel of niet een of meer dagen 

gejaagd. Daarin tekenen zich wel flinke verschillen naar stedelijkheid af, maar niet 

eenduidig tussen het platteland en de stedelijke gebieden. Op het platteland loopt 

men in de pas met het bevolkingsgemiddelde, terwijl men in de (zeer) sterk verstede-

lijkte gebieden veel meer en in de matig stedelijke gebieden minder gejaagdheid rap-

porteert. Opmerkelijk is dat de bewoners van de middelste stedelijkheidscategorie 

(significant) minder gejaagdheid melden, hoewel taakcombinatie er naar verhouding 

vaak voor zou komen. Voor dit rapport is de meest relevante observatie dat taakcom-

binatie en gejaagdheid op het platteland gelijke tred houden met die in heel Neder-

land. 

Onder de brede noemer persoonlijke tijd vallen slaap, voeding en de dagelijkse ver-

zorging in de vorm van het aankleden, wassen, enzovoort (tabel 11.4). Aan slaap 

en thuis eten is op het platteland met circa 61 respectievelijk circa 10 uur per week 

evenveel tijd gemoeid als in de steden. Alleen in de tijd voor persoonlijke verzorging 

zijn er verschillen zichtbaar: plattelanders nemen hier iets minder tijd voor (ook na 

controle voor verschillen in de bevolkingsopbouw). Mogelijk hechten zij, ondanks de 

veronderstelde uniformerende werking van media-invloeden, toch wat minder dan 

stedelingen aan opsmuk van lichaam en kleding. 
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Tabel 11.4 
Persoonlijke tijd naar type activiteit en naar stedelijkheid, bevolking van 12 jaar en ouder, 2000 
(in uren per week)

slaap thuis eten persoonlijke verzorging
Nederland 60,9 9,9 5,9

zeer sterk stedelijk 60,9 9,1 6,1
sterk stedelijk 61,3 10,1 6,1
matig stedelijk 60,6 9,9 5,8
weinig stedelijk 61,3 9,8 5,7
niet-stedelijk 60,3 10,2 5,6

significantie (stad versus platteland) n.s. n.s. sign.

Bron: SCP (TBO’00)

De eerste conclusie, op basis van een blik op enkele hoofdlijnen van de tijdsbesteding 

met bijzondere aandacht voor verplichtingen, is dat de tijdsbesteding op het plat-

teland nauwelijks verschilt van die in de verstedelijkte gebieden van Nederland. Het 

enige verschil betreft enkele tientallen minuten persoonlijke verzorging per week. 

Eerder bleek de tijdsbesteding op hoofdlijnen eveneens nauwelijks met stedelijkheid 

samen te hangen en bracht pas een preciezere blik op de vrije tijd enkele verschillen 

tussen stedelijke en landelijke gebieden aan het licht (scp 1996). Zou dat opnieuw het 

geval zijn? 

11.3 Vrijetijdsbesteding op hoofdlijnen

Hoe besteedt men de vrije tijd? Voor een antwoord op deze vraag zijn vele invalshoeken 

denkbaar. Hier beschrijven we de algemene structuur en inhoud van de vrije tijd. 

Vervolgens komen enkele vormen van vrijetijdsbesteding (media, cultuur, sport, 

recreatie) in meer detail aan de orde. 

Vier algemene kenmerken van de vrije tijd zijn uithuizigheid, diversiteit (per jaar 

en per week) en verenigingsgraad. De uithuizigheid is het deel van de vrije tijd dat 

men niet thuis doorbrengt. De diversiteit verwijst naar de breedte van het activitei-

tenrepertoire, waarin onderscheid wordt gemaakt naar de diversiteit in het bestek 

van een week (op basis van regelmatige activiteiten) en in het bestek van een jaar 

(incl. incidentele activiteiten). De verenigingsgraad, tot slot, betreft het aantal 

lidmaatschappen van vrijetijdsverenigingen en verwijst naar de mate waarin men de 

vrije tijd in georganiseerd verband doorbrengt. Aangezien het bij deze vier kenmer-

ken om ongelijke grootheden gaat (uren per week, aantallen activiteiten per week 

en per jaar, aantal lidmaatschappen) is met het oog op de vergelijkbaarheid in tabel 

11.5 van geïndexeerde cijfers gebruikgemaakt, met het bevolkingsgemiddelde als 

vergelijkingsbasis. 
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Van deze vier kenmerken verschilt alleen de mate waarin mensen hun vrije tijd weg 

van huis doorbrengen niet (significant) naar de stedelijkheid van hun directe woon-

omgeving. Op het platteland brengt men, net als in de rest van het land, gemiddeld 

ruim 16 van de 45 wekelijkse uren vrije tijd (36%) buiten het eigen huis door. 

De repertoirebreedte en het verenigingslidmaatschap geven daarentegen wel 

verschillen tussen platteland en stad te zien. Zowel binnen het bestek van een 

week als binnen dat van een jaar ondernemen plattelanders wat meer verschillende 

vrijetijdsactiviteiten dan stedelingen (ook na controle voor verschillen in de bevol-

kingssamenstelling). Op het platteland is tevens de organisatiegraad in vrijetijds-

verenigingen hoger dan in de stedelijke gebieden (ook na controle op verschillen in 

de bevolkingssamenstelling). 

Tabel 11.5 
Aard van de vrijetijdsbesteding naar stedelijkheid, bevolking van 12 jaar en ouder, 2000 (2003) 
(indexcijfers, bevolkingsgemiddelde = 100)

uithuizigheida
diversiteit op 
jaarbasisb

diversiteit op 
weekbasisc

aantal lidmaat-
schappend

Nederland 100 100 100 100

zeer sterk stedelijk 103 95 92 88
sterk stedelijk 98 101 97 95
matig stedelijk 94 98 100 98
weinig stedelijk 102 101 103 108
niet-stedelijk 104 104 108 111

significantie (stad versus 
platteland) n.s. sign. sign. sign.

a Deel van de vrije tijd dat niet thuis werd doorgebracht; gemiddelde van individuele percentages (gebaseerd op 
dagboekregistratie TBO).

b Aantal verschillende vrijetijdsactiviteiten dat men in de onderzoeksweek in oktober rapporteerde (gebaseerd op 
dagboekregistratie TBO).

c Aantal vrijetijdsactiviteiten die men (wel eens) doet (gebaseerd op interviews TBO).
d Aantal lidmaatschappen van vrijetijdsverenigingen, bevolking van 6 jaar en ouder, 2003 (gebaseerd op enquête AVO).

Bron: SCP (TBO’00 en AVO’03)

In concreto bedroeg het aantal vrijetijdslidmaatschappen in 2003 in Nederland 

98 per 100 inwoners. In 1995 was dat nog 124, een daling in acht jaar met 20%. De 

daling in de verenigingsgraad deed zich in het hele land voor, ongeacht de mate van 

stedelijkheid. Door die gelijkmatige daling behielden de weinig en niet-stedelijke 

gebieden hun ‘voorsprong’ op de stedelijke. Anno 2003 kennen de weinig en niet-

stedelijke gebieden hetzelfde niveau van organisatiegraad in de vrije tijd als de sterk 

stedelijke gebieden in 1995. 
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Het scala aan vrijetijdsactiviteiten kan worden teruggebracht tot zeven vormen van 

vrijetijdsbesteding, hoewel uiteraard andere indelingen mogelijk zijn: lezen (van 

gedrukte media), gebruik van elektronische media (incl. pc), sociale contacten, maat-

schappelijke participatie (vrijwilligerswerk, onbetaalde hulpverlening, kerkgang), 

uitgaan (bezoek aan musea, evenementen, pretparken, horeca, theaters, enzovoort), 

sport en bewegen, en (overige) hobby’s. 

Tabel 11.6 
Vrijetijdsactiviteiten naar stedelijkheid, bevolking van 12 jaar en ouder, 2000 (in uren per week)

lezen 
(gedrukte 
media)

elektro-
nische  
media

sociale 
contacten

maatschap-
pelijke 
participatie uitgaan

sport en 
bewegen hobby’s

Nederland 3,9 14,8 10,1 1,8 2,5 1,8 6,9

zeer sterk stedelijk 3,9 15,5 10,3 1,9 3,0 1,5 5,2
sterk stedelijk 3,9 15,3 10,0 1,9 2,3 1,8 6,9
matig stedelijk 3,8 15,1 10,1 1,2 2,3 1,7 7,0
weinig stedelijk 4,3 14,9 9,9 2,0 2,5 2,2 7,5
niet-stedelijk 3,8 13,2 10,1 2,1 2,7 1,7 7,4

significantie (stad 
versus platteland) n.s. sign. n.s. n.s. n.s. n.s. sign.

Bron: SCP (TBO’00)

In de vrijetijdsbesteding van de plattelanders ligt het zwaartepunt in het gebruik 

van elektronische media en in het onderhouden van sociale contacten, net als bij 

stedelingen overigens. Maar op het platteland kiest men voor een andere balans: 

men besteedt er minder tijd aan elektronische media (vooral in de niet-stedelijke 

gebieden) en in plaats daarvan ruimt men meer tijd in voor hobby’s (ook na controle 

voor bevolkingssamenstelling). Het grotere tijdsbeslag van de categorie hobby’s is in 

lijn met de eerder geconstateerde grotere diversiteit van de vrijetijdsbesteding op het 

platteland. De bewoners van het platteland en die van de steden ruimen wel ongeveer 

evenveel vrije tijd in voor lezen, sociale contacten, maatschappelijke participatie, 

uitgaan en sport

Tot slot gaan we kort in op de huiselijke sociale contacten (tabel 11.7). Hiervoor 

waren die onderdeel van de sociale contacten, waarin het platteland en de stad niet 

bleken te verschillen. De reden om er toch even apart bij stil te staan, is gelegen in de 

romantische idee dat het leven op het platteland minder anoniem zou zijn dan in de 

steden, de idee dat men op het platteland (nog) meer met elkaar zou omgaan. 
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Tabel 11.7 
Huiselijke sociale contacten naar stedelijkheid, bevolking van 12 jaar en ouder, 2000 (in uren per week)

visite van familie, 
vrienden, kennissen

op visite bij familie, 
vrienden, kennissen

Nederland 2,1 4,4

zeer sterk stedelijk 1,7 4,4
sterk stedelijk 2,1 4,5
matig stedelijk 2,2 4,4
weinig stedelijk 2,2 4,1
niet-stedelijk 2,0 4,5

significantie (stad versus platteland) n.s. n.s.

Bron: SCP (TBO’00)

Wellicht kent men elkaar op het platteland beter, komt men elkaar vaker tegen op 

straat en heeft men de huiselijke bezoeken over en weer niet nodig om die banden te 

bevestigen. Wellicht ook loopt men er geregeld bij elkaar binnen, zonder dit bij het 

bijhouden van het dagboekje als ‘een visite’ te hebben geregistreerd, vanwege de wat 

formele klank van dat woord. Hoe dan ook, in het afleggen en ontvangen van visites 

valt er geen bijzondere situatie op het platteland te onderkennen. 

11.4 Media en ict

Uitgesplitst naar het lezen van boeken, tijdschriften en kranten onderscheidt men 

zich op het platteland niet van stedelingen: men leest er per week één uur in een 

boek, één uur in een tijdschrift en twee uur in de krant(tabel 11.8). Pas bij een nadere 

blik op het kranten lezen worden enige verschillen zichtbaar. Om te beginnen blijken 

plattelandsbewoners de iets ferventere krantenlezers, wanneer wordt gecontroleerd 

voor verschillen in de bevolkingssamenstelling (sekse, leeftijd en opleiding). En 

verder onderscheiden de plattelanders zich in het type krant dat zij lezen. 

Uit de literatuur over lokale en regionale media is bekend dat zowel het aanbod als 

het gebruik van plaats- of streekgebonden media in de minder verstedelijkte gebie-

den groter is dan in de meer verstedelijkte (Verschuren en Memelink 1989; Westerik 

2001). Zo zijn landelijke dagbladen sterker vertegenwoordigd in het verstedelijkte 

Westen en centrum van het land, terwijl regionale dagbladen en nieuwsbladen 

(betaalde, een tot vijf keer per week verschijnende kranten) in de weinig verstede-

lijkte gebieden in het Noorden, Oosten en Zuiden dominant zijn. Het gebruik van 

deze media weerspiegelt die verschillen (tabel 11.8): plattelanders lezen langer in 

regionale dag- en nieuwsbladen, stedelingen langer in landelijke (kwaliteits)kranten 

(ook na controle voor bevolkingssamenstelling). 

Het lezen, ook dat van kranten, loopt al jaren terug (Huysmans et al. 2004). De 

terugloop in het lezen van kranten betrof de laatste jaren vooral de regionale pers 
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(zie www. persmediamonitor.nl). Dit kan een bedreiging voor de pluriformiteits-

doelstelling van het mediabeleid vormen. Niet zelden is de redactie van de enige nog 

overgebleven regionale krant de bron bij uitstek van onafhankelijke berichtgeving 

over lokale en lokaal-politieke aangelegenheden. Afkalvende lezersaantallen leiden 

uit rendementsoverwegingen meestal tot concentratie van titels, wat in de perceptie 

van lezers betekent dat de krant op grotere afstand van hun regio komt te staan, het-

geen weer kan leiden tot de opzegging van abonnementen. Dit mechanisme kan een 

bedreiging vormen voor de pluriformiteit van de informatievoorziening op lokaal en 

regionaal niveau (vgl. Bedrijfsfonds voor de Pers 2004).6

Tabel 11.8
Lezen van gedrukte media naar stedelijkheid, bevolking van 12 jaar en ouder, 2000 (in uren per week)

dag- en nieuwsbladen

boeken tijdschriften
regionaal 
en landelijk

regionale 
dag-/nieuws-
bladen

landelijke 
dagbladen

landelijke kwa-
liteitskranten

Nederland 0,9 0,8 1,8 0,9 0,8 0,3

zeer sterk stedelijk 1,2 0,8 1,7 0,6 0,9 0,5
sterk stedelijk 0,9 0,8 1,8 0,8 0,9 0,3
matig stedelijk 0,9 0,8 1,7 0,8 0,8 0,4
weinig stedelijk 1,0 0,8 2,2 1,2 0,7 0,2
niet-stedelijk 0,8 0,9 1,8 1,0 0,6 0,2

significantie (stad 
versus platteland) n.s. n.s. n.s. sign. sign. sign.

Leeswijzer: landelijke kwaliteitskranten is een verbijzondering van landelijke dagbladen.

Bron: SCP (TBO’00)

Het bijzondere van het elektronische-mediagebruik in de niet-stedelijke gebieden 

blijkt opnieuw wanneer we dat mediagebruik verder uitsplitsten (tabel 11.9). Anders 

dan de bewoners van de weinig stedelijke gebieden nemen die van de niet-stedelijke 

gebieden een afwijkende positie in. De stad (bovenste drie stedelijkheidsklassen) en 

het platteland (onderste twee) verschillen niet significant van elkaar in het gebruik 

van tv, video en dvd, maar het niet-stedelijk gebied onderscheidt zich wel significant 

van de vier andere. Het gebruik van pc en internet ligt eveneens vooral in de niet-ste-

delijke gebieden lager dan in de rest van het land. 
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Tabel 11.9
Gebruik van elektronische media naar stedelijkheid, bevolking van 12 jaar en ouder, 2000 
(in uren per week)

tv, video, dvd
radio en andere 
audioapparatuur computer, internet

Nederland 12,4 0,7 1,9

zeer sterk stedelijk 12,7 0,8 1,9
sterk stedelijk 12,7 0,7 1,9
matig stedelijk 12,6 0,6 1,9
weinig stedelijk 12,4 0,7 1,7
niet-stedelijk 11,3 0,6 1,3

significantie (stad versus platteland) n.s. n.s. sign.

Bron: SCP (TBO’00)

De laatste grote verandering op het gebied van elektronische media was zonder twij-

fel de introductie en acceptatie van pc en internet. Waren cd en dvd niet meer dan 

nieuwe geluid- en beelddragers die lp en video vervingen, de pc en het internet boden 

iets nieuws. Behalve door het gebruik ervan in een oktoberweek te peilen, kunnen 

we eventuele verschillen in de mate van adoptie van pc en internet in kaart brengen 

aan de hand van actuele gegevens over de beschikbaarheid en het gebruik van ict uit 

het Toekomstonderzoek uit 2004. Op het platteland heeft ruim 80% van de huishou-

dens de beschikking over een pc en beschikt driekwart van de huishoudens over een 

internetaansluiting. Bijna de helft van de plattelanders rapporteert dagelijks pc-

gebruik, de helft vindt van zichzelf goed met de pc overweg te kunnen (tabel 11.10). 

Tabel 11.10
Beschikbaarheid en gebruik van ict naar stedelijkheid, bevolking van 16 jaar en ouder, 2004 (in procenten)

beschikbaarheid
in huishouden

persoonlijk 
gebruik

persoonlijke 
vaardigheid

pc 
internet-
toegang

gebruikt pc 
dagelijks 

kan goed met 
pc omgaan

Nederland 81 74 49 53

zeer sterk stedelijk 74 66 47 49
sterk stedelijk 83 76 51 57
matig stedelijk 83 75 54 58
weinig stedelijk 82 77 49 55
niet-stedelijk 83 74 45 46

significantie (stad versus platteland) n.s. n.s. n.s. n.s.
Bron: SCP (TOS’04)
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Noch de beschikbaarheid van de pc en van het internet in het huishouden, noch het 

aandeel dagelijkse pc-gebruikers, noch de inschatting van de eigen pc-vaardigheden 

hangen samen met de stedelijkheid van de woonplaats. In de diffusie van ict-inno-

vaties is, zo bezien, geen faseverschil tussen platteland en stad zichtbaar. Als zo’n 

faseverschil er bij een preciezere blik al zou zijn, betreft deze een achterblijvende 

beschikbaarheid van ict in huishoudens in de zeer sterk verstedelijkte gebieden en 

niet op het platteland, alsmede een wat minder langdurig computergebruik in de 

loop van de week op het platteland. 

11.5 Cultuur

Cultureel uitgaan omvat een waaier aan uiteenlopende activiteiten, die met elkaar 

gemeen hebben dat ze sterk aan voorzieningen gebonden zijn: uitvoeringen van 

klassieke muziek en toneel vinden veelal plaats in concertgebouwen en schouwbur-

gen, films worden in bioscopen vertoond. Popconcerten zijn minder aan bepaalde 

locaties gebonden en vinden ook wel op openluchtfestivals en in kroegen plaats, 

maar vele spelen zich in popzalen af. Het zelf beoefenen van een kunstdiscipline in 

georganiseerd verband veronderstelt de aanwezigheid van een vereniging, school 

of centrum waar dat kan. Van deze voorzieningen zijn vooral de concertgebouwen, 

schouwburgen en bioscopen gevestigd in gebieden met een zekere concentratie aan 

inwoners. De bij de Vereniging van Concertgebouw- en Schouwburgdirecties (vscd)

aangesloten theaters zijn vooral in verstedelijkte gebieden gevestigd: 45% ligt in 

een zeer sterk stedelijk postcodegebied, 34% in een sterk stedelijk, 13% in een matig 

stedelijk en 8% in een weinig stedelijk.7

Overigens moet de reisduur naar dergelijke culturele instellingen vanuit de lan-

delijke gebieden niet worden overschat. Uit de diverse kaarten in Ruimte voor vrije tijd

(Van Dam et al. 2000) valt op te maken dat men per auto bijna nergens in Nederland 

verder dan een kwartier van meerdere bioscopen en meerdere musea verwijderd is, of 

verder dan een half uur van meerdere schouwburgen of theaters.

Toch zijn hier ruimtelijke afstanden in het geding, die niet gelden voor vrije-

tijdsactiviteiten als tv-kijken. Vanwege de rol van afstand, zo bleek uit eerdere 

analyses (Verhoef 1993; scp 1996; De Haan en Knulst 2000), hangt de deelname aan 

culturele activiteiten samen met de mate van stedelijkheid van de woonplaats. Dit 

blijkt overduidelijk opnieuw uit tabel 11.11 (gebaseerd op tellingen op basis van de 

enquête van het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek). Naar mag worden 

aangenomen is dit overigens niet uitsluitend een effect van afstand op gedrag, maar 

speelt omgekeerd de bereikbaarheid van dergelijke voorzieningen een rol in de voor-

keur voor een woonplaats, met een zekere (zelf )selectie als gevolg. 

Plattelandsbewoners hebben als zij cultureel uitgaan, een voorkeur voor de 

bioscoop, maar wijken daarin niet af van stedelingen. Wel blijft het aantal bezoeken 

van de plattelanders aan musea, klassieke podiumkunsten (beroepstoneel, dans, 

klassieke muziek), popmuziek en bioscoop achter bij dat van de stedelingen (ook na 

controle voor de bevolkingssamenstelling). Vooral tussen de inwoners van de zeer 
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sterk stedelijke gebieden en die van de overige gebieden is het verschil in cultureel 

uitgaan groot, met name in het bezoek aan musea en podiumkunsten. 

Tabel 11.11 
Bezoek aan culturele voorzieningen en deelname aan amateurkunstbeoefening naar stedelijkheid, 
bevolking van 6 jaar en ouder, 2003 (aantal bezoeken resp. aantal amateurkunstdisciplines per 
100 inwoners)

musea

klassieke 
podium-
kunsten

pop-
concerten bioscoop

amateur-
kunstbe-
oefening

Nederland 82 58 36 188 71

zeer sterk stedelijk 116 89 48 243 78
sterk stedelijk 84 58 37 199 68
matig stedelijk 82 52 33 186 72
weinig stedelijk 70 49 31 173 69
niet-stedelijk 61 44 31 140 69

significantie (stad versus platteland) sign. sign. sign. sign. n.s.

Bron: SCP (AVO’03)

Plattelanders onderscheiden zich niet in de mate waarin ze aan amateurkunstbeoe-

fening doen. Dit staat haaks op het beeld dat men op het platteland heel actief kunst-

disciplines zou beoefenen. Mak beschrijft in Hoe God verdween uit Jorwerd de betekenis 

van de jaarlijkse toneeluitvoeringen voor het dorpsleven, en de fanfarecultuur op 

(met name) het (zuidelijke) platteland is goed gedocumenteerd. Deze beelden blijken 

niet generaliseerbaar naar hét niveau van amateurkunstbeoefening van dé plattelan-

der, althans niet in de vorm van het aantal actief beoefende kunstdisciplines per 100 

inwoners. Wellicht maakt het schaalverschil, ook bij gelijke mate van beoefening, 

het verschil: wanneer men in een klein dorp massaal bij de toneelvereniging of fan-

fare is aangesloten, heeft dat een ander gewicht dan wanneer stedelingen her en der 

een keur aan disciplines beoefenen. 

11.6 Sport

De eerdere analyse in tabel 11.6 liet zien dat plattelanders en stedelingen evenveel tijd 

besteden aan sport en bewegen. In het Tijdsbestedingsonderzoek wordt de categorie 

‘sport en bewegen’ echter weinig precies gemeten. Zo is een onderscheid naar typen 

sport op basis van die gegevens niet mogelijk. Dat kan wel op basis van het Aanvul-

lend voorzieningengebruik onderzoek. Uit de analyses van de avo-gegevens uit 2003 

blijkt dat de sportdeelname onder de plattelanders gradueel (maar wel significant) 

hoger ligt dan onder de stedelingen (tabel 11.12, de verschillen in sportdeelname 

blijven bestaan als gecontroleerd wordt voor verschillen in de bevolkingssamenstel-
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ling). In 1999 was er nog geen verschil in de sportdeelname, maar sindsdien tekende 

zich op het platteland een lichte stijging af, die zich niet voordeed in de steden. In de 

meest verstedelijkte gebieden is er zelfs sprake van een daling van het aandeel sporters 

(van 68% in 1995 via 66% in 1999 naar krap 65% in 2003). 

Tabel 11.12 
Sportdeelname en andere aspecten van sportgedrag naar stedelijkheid, bevolking van 6 jaar en ouder, 
2003 (in procenten van de bevolking, tenzij anders vermeld)

sport  >1x/jaar sport >12x/jaar sport >120x/jaar
lid sport-
vereniging

aantal 
sportena

Nederland 70 59 16 35 2,9

zeer sterk stedelijk 65 54 15 31 2,9
sterk stedelijk 69 57 16 34 2,9
matig stedelijk 72 61 17 38 2,9
weinig stedelijk 72 62 17 37 3,0
niet-stedelijk 71 60 15 34 2,9

significantie (stad 
versus platteland) sign. sign. n.s. sign. n.s.

doet o.a. aan 
een teamsportb

doet o.a. aan 
een duosportc

doet o.a. aan 
een solosportd

neemt deel aan 
competities/
trainingene

Nederland 18 21 61 39

zeer sterk stedelijk 16 21 55 37
sterk stedelijk 18 20 61 39
matig stedelijk 19 23 63 41
weinig stedelijk 21 22 64 41
niet-stedelijk 18 19 63 38

significantie (stad 
versus platteland) sign. sign. sign. n.s.

a In absolute aantallen.
b Sport die voor de reguliere spelvorm ten minste 2 medesporters vergt.
c Sport waar voor de reguliere spelvorm één tegenstander voldoet, zoals racket- of vechtsporten.
d Sport die recreatief ook goed alleen kan worden beoefend.
e Percentage van de sporters.

Bron: SCP (AVO’03)

In hoofdstuk 9 over voorzieningen werd ook ingegaan op het aanbod van sportvoor-

zieningen op het platteland en in de steden. Daaruit bleek dat er per persoon meer 

sportvoorzieningen in het eigen postcodegebied zijn naarmate de verstedelijking 

afneemt (met uitzondering van de niet-stedelijke gebieden). Die verschillen in het 

aanbod zijn aanzienlijker forser dan die in het gebruik (zie figuur 9.1 en tabel 9.4). Dit 
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laatste suggereert dat het aanbod van sportvoorzieningen in de directe nabijheid niet 

doorslaggevend is voor het niveau van sportdeelname. 

Het lidmaatschap van sportverenigingen is in 2003 en 1999 onder plattelanders 

gradueel (maar wel significant) hoger dan onder stedelingen. Na controle voor ver-

schillen in de bevolkingssamenstelling verdwijnt dit verschil echter. In 1995 deden 

zich ook geen verschillen voor in het lidmaatschap van sportverenigingen. 

Qua intensiteit van het sporten (afgemeten aan het aandeel frequente sporters, het 

aantal beoefende sporten onder sporters en het aandeel sporters dat deelneemt aan 

competities en trainingen) onderscheiden plattelanders zich niet van stedelingen 

(ook niet in eerdere jaren). Zij doen dat wel in hun sportvoorkeuren: plattelanders 

beoefenen vaker teamsporten, stedelingen vaker duosporten (zoals squash en vecht-

sporten, ook na controle voor verschillen in de samenstelling van de bevolking). De 

verschillen naar deelname aan teamsporten deden zich ook in 1999 voor, maar nog 

niet in 1995, de deelname aan duosporten verschilde op alle drie meetmomenten in 

dezelfde mate.

Voor een reeks sporten is het mogelijk de deelname van de plattelanders met die 

van de stedelingen te vergelijken. De volgende sporten worden vaker beoefend door 

bewoners van het platteland: veldvoetbal, volleybal, turnen, zwemmen, paardrijden, 

wielersport, wandelsport, schaatssport, auto/motorsport. In een reeks andere spor-

ten zijn stedelingen vaker actief: hockey, basketbal, vechtsporten, squash, trimmen, 

golf en, vooral, fitness. Dit zijn deels sporten die als trendy kunnen worden aange-

merkt (hockey, squash, golf, fitness), deels sporten die geassocieerd worden met een 

urban culture (basketbal, vechtsporten), en deels sporten die veelal binnen beoefend 

worden. De op het platteland favoriete sporten vormen daar het spiegelbeeld van: 

dat zijn overwegend buitensporten en veelal niet de meeste trendy sporten (turnen in 

plaats van fitness bv.). 

Bij een aantal sporten bestonden deze verschillen al in 1995 en 1999 (bv. turnen, 

wielersport, vechtsport, squash en trimmen). In hun deelname aan enkele sporten 

verschillen de plattelanders pas sinds 1999 van de stedelingen (voetbal, volley-

bal, paardrijden, schaatssport, fitness), terwijl dergelijke verschillen bij sommige 

andere sporten alleen in 2003 gelden (wandelsport, hockey, golf). Andersom zijn er 

geen sporten waarbij zich eerder wel duidelijke verschillen tussen plattelanders en 

stedelingen voordeden, maar in 2003 niet meer. Hierdoor ontstaat het beeld dat de 

verschillen in (gerealiseerde) sportvoorkeuren tussen plattelanders en stedelingen 

geleidelijk groter worden.

11.7 Uitstapjes

Tot slot komt de vraag aan de orde in hoeverre plattelanders en stedelingen in 

hun vrije tijd op het platteland dan wel op de stad gericht zijn. Een eerste indicatie 

kunnen we verkrijgen uit het bezoek aan landelijk en stedelijke groen (tabel 11.13). 

Het aantal bezoeken dat men in een jaar bracht aan attractieparken en andere aange-

legde recreatieterreinen, brengt nauwelijks of geen onderscheid tussen plattelanders 
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en stedelingen aan het licht (verschillen in bezoek attractiepark niet langer signifi-

cant na controle voor verschillen in de bevolkingssamenstelling). 

Zulke verschillen bestaan duidelijk wel in het bezoek aan stadspark en stadsbos 

enerzijds en aan natuurgebieden als bos, heide en meren anderzijds (ook na con-

trole). Het is weinig verrassend dat stedelijke groenvoorzieningen vooral stedelingen 

trekken, maar het is wel opmerkelijk dat natuurgebieden meer door plattelands-

bewoners bezocht worden dan door stedelingen. De verdeling in het bezoek van 

natuurgebieden is overigens minder scheef dan die in het bezoek van stedelijk groen: 

stedelingen bezoeken vaker natuurgebieden dan plattelanders stedelijk groen. 

Tabel 11.13
Bezoek aan recreatieve voorzieningen naar stedelijkheid, bevolking van 6 jaar en ouder, 2003 
(aantal bezoeken per 100 inwoners)

attractiepark 
(dierentuin, amuse-
mentspark, enz.) stadspark, stadsbos

andere aangelegd 
recreatieterrein

natuurgebied 
(bos, heide, meren)

Nederland 141 389 213 662

zeer sterk stedelijk 140 714 237 533
sterk stedelijk 139 523 210 609
matig stedelijk 156 343 202 664
weinig stedelijk 137 226 209 731
niet-stedelijk 130 135 209 775

significantie (stad 
versus platteland) sign. sign. n.s. sign.

Bron: SCP (AVO’03)

Uit een andere bron, te weten het Dagrecreatieonderzoek, is te achterhalen hoe vaak 

mensen welke soort uitstapjes maken. Deze bron dekt deels hetzelfde terrein als 

de bronnen waaruit we eerder tapten, maar doet dat vanuit een ander perspectief: 

dat van het reisdoel van uitstapjes (van twee uur of langer). Gemiddeld ondernemen 

Nederlanders 62 uitstapjes per jaar. De meeste daarvan vallen in de categorie uitgaan 

(17%), gevolgd door wandelen, fietsen en toeren (16%) en door recreatief winkelen 

(14%). Afgaande op het aantal uitstapjes per 100 inwoners per jaar naar de diverse 

bestemmingen zijn dat ook onder de plattelanders de populairste doelen (tabel 

11.14). Daarmee volgen ze dus het nationale patroon. Toch brengt een vergelijking 

met stedelingen enkele verschillen in het recreatierepertoire van plattelanders aan 

het licht. Zij hebben een grotere voorliefde voor het bijwonen van sportwedstrijden 

en het bezoeken van evenementen en van attracties. Ze zijn daarentegen minder dan 

stedelingen geporteerd voor wandelen, fietsen en andere vormen van recreatie in de 

buitenlucht enerzijds en voor stadse vormen van vermaak als recreatief winkelen en 

culturele activiteiten anderzijds. Dit beeld was deels al bekend uit de eerder in dit 

hoofdstuk aangedragen bronnen, maar voegt hier nog enkele elementen aan toe. 



306 Tijd en vrije tijd

Tabel 11.14 
Uitstapjes naar soorten activiteiten en naar stedelijkheid van de woonplaats, gehele bevolking, 2002 
(aantal uitstapjes per 100 inwoners)

recreatie in 
buitenlucht

wandelen, 
fietsen

toeschouwer 
sportwedstrijd evenementen

recreatief 
winkelen

Nederland 180 851 228 266 710

zeer sterk stedelijk 231 908 180 229 770
sterk stedelijk 189 796 212 247 750
matig stedelijk 171 899 235 257 746
weinig stedelijk 145 860 249 286 606
niet-stedelijk 165 792 279 332 663

attracties
uitgaan 
(horeca) erfgoed podiumkunsten film

Nederland 397 887 182 197 165

zeer sterk stedelijk 378 1.155 252 304 206
sterk stedelijk 384 865 168 181 173
matig stedelijk 397 815 180 185 175
weinig stedelijk 413 796 161 166 142
niet-stedelijk 418 842 154 159 121

Bron: NRIT (ODR’02)

Behalve de herkomst van degenen die uitstapjes ondernamen, kan ook de bestem-

ming van die uitstapjes naar de mate van stedelijkheid worden onderscheiden. Dat is 

mogelijk omdat in dit onderzoek niet alleen de woonplaats van respondenten bekend 

is, maar ook het reisdoel van de uitstapjes (tabel 11.15). Alleen voor uitstapjes in de 

buitenlucht (recreatie in de buitenlucht, wandelen en fietsen) bezoeken Nederlanders 

vaker het platteland dan de stad, voor het overige spelen uitstapjes zich veelal in een 

stedelijke omgeving af. Dit geldt vooral voor het recreatief winkelen en voor culturele 

activiteiten, maar in mindere mate ook voor het uitgaan. De concentratie van winkels, 

culturele instellingen en horeca in steden is daar uiteraard niet vreemd aan. 
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Tabel 11.15 
Uitstapjes naar soort activiteit en naar stedelijkheid van het reisdoel, gehele bevolking, 2002 
(aantallen x 1000) 

recreatie in 
buitenlucht

wandelen, 
fietsen evenementen

toeschouwer 
sportwedstrijd

recreatief 
winkelen

Nederland 28,6 135,2 42,3 36,3 112,8

zeer sterk stedelijk 4,5 17,7 8,6 6,3 31,4
sterk stedelijk 4,5 22,7 9,8 8,9 39,3
matig stedelijk 5,6 27,0 8,2 8,0 21,2
weinig stedelijk 5,7 35,2 8,7 7,3 11,4
niet-stedelijk 7,7 25,6 6,0 5,2 4,5

attracties
uitgaan 
(horeca) erfgoed podiumkunsten film

Nederland 63,0 141,0 28,9 31,3 26,3

zeer sterk stedelijk 11,0 37,2 10,9 12,9 9,6
sterk stedelijk 13,5 37,2 5,7 8,5 10,7
matig stedelijk 13,8 22,9 4,0 4,3 3,7
weinig stedelijk 17,2 25,2 3,3 3,5 1,0
niet-stedelijk 5,6 15,3 2,9 2,0 0,3

Bron: NRIT (ODR’02)

Doordat zowel de herkomst van de recreanten als de bestemming van hun uitstapjes 

bekend zijn, kunnen we bezien in hoeverre de plattelanders vooral op het platteland 

recreëren, en of de stedelingen hun vertier vooral in de steden zoeken. Of dat, ter 

compensatie aan wat men in de eigen woonomgeving mist, de plattelanders vaak 

stedelijke voorzieningen bezoeken en omgekeerd de stedelingen vaak naar het plat-

teland gaan (‘rood’ ontvluchten door in het ‘groen’ te verpozen) (tabel 11.16). De per-

centeerrichting in tabel 11.16 is horizontaal: per type woonplaats is te bezien waar 

men zoal een uitstapje maakt.

Tabel 11.16
Uitstapjes naar herkomst en bestemming, gehele bevolking, 2002 (in procenten)

bestemming:
zeer sterk  stedelijk sterk  stedelijk matig stedelijk weinig stedelijk niet-stedelijk

alle dagtochten 23 25 18 18 12
herkomst:

zeer sterk stedelijk 71 9 9 5 4
sterk stedelijk 14 57 9 11 6
matig stedelijk 14 16 46 12 8
weinig stedelijk 8 18 13 49 9
niet-stedelijk 8 14 15 15 44

Bron: NRIT (ODR’02)
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De bewoners van het platteland brengen circa 60% van hun uitstapjes op het platte-

land door. Hun reisdoel betreft maar zelden (8%) een zeer sterk verstedelijkt gebied, 

en drie op de tien uitstapjes brengt hen naar een matig of sterk stedelijk gebied. 

Omgekeerd kiezen degenen die zeer sterk stedelijk wonen, voor zeven van de tien 

uitstapjes een bestemming in een zeer sterk stedelijke omgeving (niet noodzakelijk 

in de eigen stad). Het platteland vormt slechts voor een klein deel (9%) van hun uit-

stapjes het reisdoel. 

Dit beeld kan worden gepreciseerd door per activiteit de herkomst en de bestem-

ming van de recreant te bekijken. Om dat beeld overzichtelijk te houden, hebben we 

een tweedeling gehanteerd tussen stedelijke recreanten en bestemmingen enerzijds 

en recreanten van en bestemmingen op het platteland anderzijds (tabel 11.17). Vol-

gens deze tweedeling zijn vooral stedelingen erg op hun eigen habitat gericht: ruim 

80% van hun uitstapjes hebben een stedelijke bestemming. Deze voorkeur geldt zelfs 

in twee van de drie gevallen voor recreatie in de buitenlucht en voor wandelen en 

fietsen (vergelijk de oriëntatie op stedelijk groen in tabel 11.13). Plattelanders zijn wat 

minder op hun eigen habitat gericht: een kleine 60% van hun uitstapjes speelt zich 

op het platteland af. Voor erfgoed, kunsten, recreatief winkelen en, vooral, film zijn 

ze op stedelijke gebieden georiënteerd. Wanneer echter de locatie van de benodigde 

voorzieningen hen daar niet toe noopt, verkiezen ook plattelanders voor hun uitstap-

jes hun eigen habitat als plaats van handeling. 

Tabel 11.17
Typen uitstapjes naar herkomst en bestemming, gehele bevolking, 2002 (in procenten) 

van stedelijk gebied van platteland
naar stedelijk naar platteland naar stedelijk naar platteland

alle dagtochten 81 16 38 58

recreatie in buitenlucht 67 31 14 83
wandelen, fietsen 65 30 22 73
toeschouwer sport 83 16 36 62
recreatief winkelen 88 7 67 29
evenementen 86 12 29 69
attracties 76 21 35 62
uitgaan (horeca) 88 10 29 68
erfgoed 78 15 56 37
podiumkunsten 94 6 53 46
film 96 2 81 14

Bron: NRIT (ODR’02)

Het vorenstaande weerspreekt de compensatiethese dat men in de vrije tijd op zoek 

gaat naar een ander type omgeving dan waarin men woont (o.a. Wippler 1968; 

Katteler en Kropman 1975; Staats 1989). Vooral in Duits onderzoek is langs deze lijn 

verondersteld dat stedelingen het ‘rood’ van de stad ontvluchten om in het ‘groene’ 
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op adem te komen (Fuhrer et al.1993; Kagermeier 1997). Noch in het algemeen noch 

voor de buitenrecreatie blijken stedelingen echter sterk op het groen van het landelijk 

gebied gericht. Zelfs voor dit type recreatie blijven ze veelal binnen hun eigen habitat. 

Omgekeerd geldt hetzelfde voor plattelanders, die weliswaar voor sommige accom-

modaties op de stad aangewezen zijn, maar verder dikwijls de landelijke boven de 

stedelijke omgeving prefereren. Dit komt overeen met de bevinding, op basis van het 

Mobiliteitsonderzoek Nederland (mon), dat Nederlanders in de vrije tijd meestal 

maar kleine afstanden afleggen en hun vrijetijdsbestemming dicht bij huis zoeken 

(Harms 2005). De meeste verplaatsingen en dagtochten blijven binnen de eigen 

gemeentegrenzen. Meer dan het verlangen naar compensatie lijkt de beschikbare 

accommodatie maatgevend voor de vrijetijdslocatie. 

11.8 Slotbeschouwing: Nederland als temporele eenheid

Nog lang na de introductie van de klok kende Nederland veel verschillende tijden. 

Eeuwenlang wezen de klokken in het land de lokale tijd aan, ter plekke geijkt met 

een zonnewijzer. Spoorweg en telegraaf noopten in het midden van de negentiende 

eeuw tot een integratie van de lokale tijden in een nationale (Amsterdamse) tijd, en 

tegen het eind van die eeuw in een internationale (West-Europese) tijd. Veel gemeen-

ten hielden echter nog vast aan hun eigen tijd, waardoor het kon gebeuren dat bij 

een station de trein (nationaal) en de tram (lokaal) verschillende tijden hanteerden. 

Aan deze temporele verscheidenheid werd per 1 mei 1909 bij wet een einde gemaakt. 

In heel Nederland gold toen de Amsterdamse tijd, op 16 mei 1940 veranderd in de 

Midden-Europese tijd (Knippenberg en De Pater 1988). Dit hoofdstuk behandelde 

niet de kloktijd maar de besteding van de tijd. Daarvoor is niet bij wet een tempo-

rele eenheid afgekondigd. Desondanks, zo werd in de eerste paragraaf aannemelijk 

gemaakt, is er op de keper beschouwd niet veel reden te verwachten dat de tijdsbeste-

ding op het platteland sterk van die in de steden verschilt. In eerder onderzoek (scp
1996) kwamen dergelijke verschillen pas door een gedetailleerde blik op de beste-

ding van de vrije tijd aan het licht. In dit hoofdstuk is de tijdsbesteding, met name 

de vrijetijdsbesteding, van de plattelanders vergeleken met die van de stedelingen. 

In hoeverre nopen de uitkomsten tot bijstelling van de verwachting en de eerdere 

bevinding dat Nederland niet alleen qua kloktijd maar ook qua tijdsbesteding als een 

temporele eenheid te bestempelen is?

De analyse van de hoofdlijnen van de tijdsbesteding duidde op een hoge mate 

van gelijkvormigheid van het activiteitenpatroon van alledag in de landelijke en de 

stedelijke gebieden. Daarmee wil niet gezegd zijn dat ieder individu dezelfde tijdsbe-

steding kent, wel dat zich temidden van die differentiatie geen duidelijk onderscheid 

tussen plattelanders en stedelingen aftekent. Voornamelijk in de vrijetijdsbesteding 

bleken er wel enkele verschillen te bestaan: op het platteland is de organisatiegraad 

in vrijetijdsverenigingen hoger, de vrijetijdsbesteding diverser, het mediagebruik 

gradueel anders, heeft men andere favoriete sporten, en is het uitgaansrepertoire 

minder op culturele voorzieningen en minder op de stedelijke omgeving gericht. Het 
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gaat echter niet om enorme verschillen. Het benoemen van de verschillen herbergt 

het risico van verhulling van het feit dat men op het platteland aan menige vorm van 

vrijetijdspassering evenveel tijd besteedt als in de stad. 

Dat het rurale gebied anders oogt dan het urbane, impliceert niet dat mensen 

er een heel ander leven leiden. Het boerenleven is minder maatgevend voor het 

platteland geworden en sterk van karakter veranderd (‘ontboering’, Hazeu 2004). 

‘De industrialisering van de agrarische sector heeft intussen de meeste bestaande 

voorbeelden van de dorpscultuur van de kaart geveegd’ (Boomkens 1998: 70). Op 

de moderne boerderij heeft net als op menige andere werkplek de computer ingang 

gevonden en heeft de mechanisering de inzet van spierkracht verminderd. De 

koestering en romantisering van de dorpse idylle duidt waarschijnlijk veeleer op het 

verdwijnen dan op de vitaliteit van de plattelandscultuur. Dat de boerencultuur er 

niet meer dominant is, blijkt ook uit het feit dat onbegrip over de boerenstand tot op 

het platteland zelf is doorgedrongen, zij het mede in de vorm van ‘import’ die wel 

de lusten maar niet de lasten van het buitenleven incasseren wil (Wildenbeest 1992; 

Engbersen 2000). 

Jack Poels, zanger en tekstschrijver van Rowwen Hèze, zou gezegd hebben: ‘Ik 

hoef mijn dorp niet uit om over de wereld te zingen.’ Deze uitspraak is veelzeggend 

dubbelzinnig, want kan enerzijds beluisterd worden als de romantische verbeelding 

van het dorp als navel van de wereld, maar kan anderzijds betekenen dat het dorp 

zich niet langer van de rest van die wereld onderscheidt. Wat de tijdsbesteding van 

plattelanders en stedelingen betreft, lijkt veel voor de laatste interpretatie te zeggen. 

Slechts in delen van de vrijetijdsbesteding doen zich verschillen voor. Daarmee is 

mogelijk niet het hele verhaal verteld. De hoeveelheid tijd die iemand ergens aan 

besteedt, is niet een-op-een maatgevend voor het belang van die activiteit voor 

iemands identiteit of welbevinden. Bovendien is daarmee nog niets gezegd over de 

inkleuring van die activiteit. Toneelspelen in een amateurgezelschap kan in een dorp 

een andere lading hebben dan in de stad, trendy vrijetijdsattributen kunnen op het 

platteland van wat minder belang zijn dan in de stad.
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Noten

1 Twee nieuwe fenomenen zouden deze ritmering kunnen doorbreken. Ten eerste hebben 

steeds meer mensen voortdurend de mogelijkheid om zich op de elektronische snel-

weg te begeven. Ook daar gelden echter sociale ritmes. Zo veronderstelt msn’en dat 

anderen gelijktijdig online zijn. Informatie kan permanent worden geraadpleegd, maar 

die mogelijkheid staat zowel plattelanders als stedelingen ten dienste en is dus niet 

onderscheidend naar stedelijkheid. Ten tweede zouden met internationale migratie-

stromen nieuwe temporele patronen in vooral de grote steden geïntroduceerd kunnen 

zijn. Hierover is nog weinig bekend. Onlangs liet het scp onderzoek verrichten naar de 

tijdsbesteding van autochtone en allochtone stedelingen (hierover wordt begin 2006 

gerapporteerd). Vast staat echter wel dat de etnische factor in de te presenteren gege-

vens over tijdsbesteding al bij voorbaat ‘buiten haakjes staat’, omdat etnische groepen 

nauwelijks in het onderzoek daarnaar vertegenwoordigd zijn. 

2 In de interpretatie van gedragsverschillen tussen de bewoners van het platteland 

en van de steden dient men er rekening mee te houden dat de samenstelling van de 

bevolking in het ene en het andere type gebied van elkaar kan verschillen. Daarom is 

telkens bezien of de gedragsverschillen die zich bij eerste beschouwing aandienen, 

standhouden of verdwijnen na statistische controle voor verschillen in de bevolkings-

samenstelling. Hiertoe is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De 

gepresenteerde tabellen bevatten telkens de waarnemingen ‘aan de oppervlakte’. In de 

tekst wordt vermeld of eventuele verschillen standhielden na controle voor verschillen 

in de bevolkingssamenstelling (of, andersom, of die samenstelling gedragsverschillen 

‘onderdrukt’, die pas na statistische controle zichtbaar werden). 

In de tabellen wordt telkens gewag gemaakt van een toets op (statistische) significantie. 

Deze dient om er redelijkerwijs van verzekerd te zijn dat we geen uitspraken doen over 

verschillen die ook op toeval kunnen berusten. Daartoe is telkens bezien of de bewoners 

van de weinig en de niet-stedelijke gebieden enerzijds verschillen van de bewoners van 

de drie verstedelijkte gebieden anderzijds, waarbij een betrouwbaarheidsinterval van 

95% is gehanteerd.

3 Het betreft hier een vijfjaarlijkse reeks peilingen sinds 1975. De peiling van 2005 werd 

verricht toen dit boek al bijna in druk was, die van 1995 konden we niet gebruiken 

omdat de stedelijkheidscategorieën niet goed vergelijkbaar bleken.

4 Bij cultuur en sport wordt geput uit het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 

(avo, zie bijlage A te vinden via www.scp/thuisophetplatteland, alsmede voor cul-

tuur Van den Broek et al. 2005), bij ict uit het Toekomstonderzoek (tos, zie opnieuw 

bijlage A en scp 2004), en bij recreatie uit het Onderzoek Dagrecreatie (dgo) van 

het cbs (zie statline.cbs.nl). Zowel het avo als het dgo kent een enorme steekproef 

(13.721 resp. 26.500 respondenten), zodat de vijfdeling moeiteloos tot vijf goed gevulde 

cellen leidt. De tbo-steekproef van 2000 bestond uit 1813 respondenten. De celvulling

per categorie is: zeer sterk stedelijk 316, sterk stedelijk 417, matig stedelijk 397, weinig 

stedelijk 331 en niet-stedelijk 351 respondenten. Het Toekomstonderzoek omvat 2250 

respondenten, zodat er per stedelijkheidscategorie meer cases beschikbaar zijn dan in 

het tbo van 2000

5 Destijds werd een driedeling gehanteerd (de vier grote steden, overige steden met meer 

dan 100.000 inwoners en kleinere gemeenten). Nu wordt een vijfdeling naar stedelijk-

heid op basis van de omgevingsadressendichtheid van het postcodegebied gehanteerd 

(zeer sterk, sterk, matig, weinig en niet-stedelijk). 
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6 Overigens vormt regionaal en lokaal media-aanbod en -gebruik een thema waaraan het 

scp binnenkort aandacht gaat besteden (i.s.m. Bedrijfsfonds voor de Pers). 

7 Met dank aan de vscd voor het verstrekken van de adresgegevens.
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12  Maatschappelijke participatie

Jeroen Devilee en Joep de Hart

– De bewoners van het platteland zijn vaker aangesloten bij een organisatie dan de 
bewoners van de stad; ook meervoudig lidmaatschap komt er relatief vaak voor.
Recreatieve organisaties hebben er naar verhouding veel leden. De kerkelijkheid is 
eveneens aanzienlijk groter op het platteland: het aandeel van de bevolking dat zich
tot een kerkgenootschap rekent, ligt daar 17% hoger dan in de stad.

– Plattelandsbewoners zijn wat sterker dan stedelingen georiënteerd op lokale
omstandigheden. Ze hebben frequenter contact met buren en plaatselijk gerichte
acties zijn onder hen populairder.

– Plattelanders verrichten vaker vrijwilligerswerk dan stedelingen; zij doen dat vooral 
vaker bij sportverenigingen. 

– Het tekort aan vrijwilligers op het platteland is kleiner dan in de stad. De organi-
saties op het platteland hebben echter vaker moeite met het werven van bestuurs-
leden dan die in de stad. Voor de overige functies kunnen zij vaak iets gemakkelijker 
vrijwilligers vinden. Eenmaal geworven vrijwilligers blijven op het platteland langer 
bij hun organisaties dan in de stad.

– Maatschappelijke organisaties op het platteland treffen minder voorzieningen voor 
vrijwilligers dan organisaties in stedelijke gebieden.

– Op het platteland komt de bijdrage van gemeenten aan het lokale maatschappelijke
middenveld in de vorm van subsidies vaker voor dan in de steden. Dit geldt ook voor 
de financiële bijdragen van burgers en bedrijven in de vorm van contributies en 
sponsoring.

– De organisaties op het platteland maken voor de ondersteuning minder vaak gebruik
van landelijke koepels. Provinciale organisaties worden er echter aanzienlijk vaker 
dan in de stad te hulp geroepen.

De traditionele dorpssamenleving is vaak als het ideale model van samenleven 

geschetst. De mensen hebben er nog wat voor elkaar over, men is onverholen trots 

op het eigen dorp en het verenigingsleven floreert. De steden vormen een heel andere 

leefwereld, gekenmerkt door een veel sterkere individualisering, sociale distantie en 

anonimiteit. Met de voortschrijdende veranderingen op het platteland is het echter 

de vraag of dit klassieke, door Tönnies (1887) en anderen gemunte, verschil tussen 

platteland en stad als bakermat van respectievelijk Gemeinschaft en Gesellschaft nog 

steeds aanwezig is. Door het sluiten van agrarische bedrijven, de toegenomen mobi-

liteit en het gegeven dat Nederland slechts een klein land is, zou de betrokkenheid bij 

het dorp nogal afgebrokkeld kunnen zijn. Aan de andere kant zijn er ook geluiden te 
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vernemen dat de traditionele verbondenheid met het dorp evolueert tot een moder-

nere variant: het lokale bewustzijn. Lokaal bewustzijn is verbonden met de moge-

lijkheden die het dorp biedt, tot onderscheiding en identificatie (Groot 1989). Het is 

hierdoor niet sterk gebonden aan geboorteplaats of lange woonduur. Dit betekent 

dat het klassieke onderscheid tussen stad en platteland zich zou kunnen handhaven. 

Aldus de toepassing op het begrippenpaar stad en platteland van twee visies, die wel 

omschreven zijn als respectievelijk het community lost perspective en het community trans-

formed perspective (Wellman 1979; White en Guest 2003; vgl. Hunter 1975; Kasarda en 

Janowitz 1974).

In eerdere publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) zijn zo nu en 

dan vormen van maatschappelijke participatie in verband gebracht met verstedelij-

kingsgraad; er bleek dan bijvoorbeeld een relatie te bestaan met de deelname aan het 

verenigingsleven (Dekker en De Hart 2003). In dit hoofdstuk worden de verschillen 

in participatie tussen de bewoners van de stad en van het platteland wat uitgebreider 

en gedetailleerder bekeken en als rode draad bij de analyses gehanteerd. In het eerste 

deel (§ 12.1) geven we op basis van bevolkingsenquêtes een schets van enkele alge-

mene ontwikkelingen, met de blik op mogelijke verschillen tussen stad en platte-

land. We bezien de mate waarin burgers sociale contacten onderhouden, lid zijn van 

maatschappelijke organisaties, actief zijn in het vrijwilligerswerk en deelnemen aan 

collectieve acties. In paragraaf 12.2 komen de maatschappelijke organisaties zelf aan 

het woord. Op basis van de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk (van civiq) bespreken 

we in hoeverre organisaties in de verschillende sectoren van het vrijwilligerswerk 

(bv. sport en recreatie, natuur en milieu, zorg of hulpverlening) de vraag naar en het 

aanbod van vrijwilligers op elkaar afgestemd krijgen. In de daaropvolgende para-

graaf komen ook de financiële middelen van maatschappelijke organisaties en hun 

ondersteuning vanuit de ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk aan bod. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte slotbeschouwing.

12.1  Algemene ontwikkelingen

Informele sociale contacten

In het Permanent onderzoek leefsituatie (pols) van het Centraal Bureau voor de Sta-

tistiek (cbs) is regelmatig geïnformeerd naar de intensiteit van de sociale contacten, 

die mensen onderhouden. In tabel 12.1 staat een aantal uitkomsten weergegeven die 

daarop betrekking hebben. Het blijkt dat men op het platteland wat frequenter dan 

in de stad contact heeft met zijn buurtgenoten, een verschil dat blijft bestaan wan-

neer in de analyse rekening wordt gehouden met de effecten van geslacht, leeftijd 

en opleidingsniveau (zie bijlage B12.2). In de relatie met familieleden en vrienden 

of kennissen zijn er nauwelijks verschillen te zien tussen stad en platteland. Bijlage 

B12.1 geeft een verfijnder beeld. Daaruit komt naar voren dat men in de meest verste-

delijkte delen van ons land door de bank genomen minder frequent met zijn familie 

omgaat. Opnieuw zijn de verschillen niet groot.
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Tabel 12.1 
Frequentie van sociale contacten naar stedelijkheidscategorie, bevolking van 18 jaar en ouder, 1998 en 
2003 (in procenten, gewogen uitkomsten)

1998 2003
platteland stad Nederland platteland stad Nederland

met familieleden
1 x per week of vaker 85 84 84 87 84 85
2 x per maand 8 8 8 6 8 7
< 2 x per maand 4 4 4 4 4 4
zelden of nooit 3 4 4 3 4 4

met buren 
1 x per week of vaker 69 65 67 75 68 71
1 x per 2 weken 10 10 10 10 11 11
< 1 x per 2 weken 16 16 16 12 13 13
zelden of nooit 5 9 7 4 8 6

met vrienden, kennissen
1 x per week of vaker 74 75 74 76 78 77
2 x per maand 13 12 13 11 11 11
< 2 x per maand 9 7 8 8 7 7
zelden of nooit 4 6 5 4 5 5

100 100 100 100 100 100
Bron: CBS (POLS’98 en ’03)

In de pols-onderzoeken is tevens een aantal vragen gesteld naar de mate waarin 

men zich opgenomen voelt in sociale netwerken. De plattelandsgebieden wijken in 

dit opzicht weinig af van het verstedelijkte deel van Nederland. Wel geeft in de meest 

verstedelijkte regio’s een hoger percentage dan op het echte platteland aan zich wel 

eens geïsoleerd te voelen van andere mensen (in 1998 en 2003 resp. 15% tegen 9% en 

15% tegen 10% van de ondervraagden).

Bij dit alles moet men wel bedenken dat de genoemde indicatoren van sociale 

betrokkenheid vrij ruw dan wel puur subjectief zijn (‘ik voel me van andere mensen 

geïsoleerd’). Naar bijvoorbeeld alledaagse omgangsvormen, relatie met sociale net-

werken, feitelijk gedrag in concrete situaties of soorten bijstand in problematische 

omstandigheden is niet geïnformeerd. Over dat laatste leren verschillende onder-

zoeken dat de bevolkingsdichtheid een krachtige voorspeller is voor de bereidheid 

spontaan hulp te bieden aan onbekenden: de inwoners van dichtbevolkte stedelijke 

gebieden zijn daartoe minder geneigd dan de inwoners van dunner bevolkte rurale 

regio’s (Amato 1983, 1993; Steblay 1987; Levine et al. 1994; Levine 2003). 

Etnografisch onderzoek van Edmondson in een aantal West-Ierse gemeenschap-

pen illustreert beeldend het sterk routineuze karakter van de omgangsvormen in de 

rurale gebieden en het bestaan van een breed scala aan sociale verplichtingen, die 

echter los worden gezien van de betrokken personen (Edmondson 2001). Verder heeft 

onderzoek onder andere duidelijk gemaakt dat de sociale netwerken van stedelingen 

zowel kleiner als opener plegen te zijn en ook minder rondom burenrelaties opge-
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bouwd dan die van plattelanders (Fischer 1982; Héran 1987; Bozon en Héran 1987, 

1988; Wellman et al. 1988; Van der Poel 1993). Ontwikkelingen als ontvolking, ver-

grijzing, schaalvergroting in de landbouw en het wegvallen van potentiële ontmoe-

tingsplaatsen (zoals winkels, cafés, scholen, postkantoren, bushaltes) vormen een 

bedreiging voor het onderhouden van face-to-face sociale contacten op het platteland 

(Huigen en Van der Velden 1989; Van Dam 1995). Vooral de detailhandel is er de afge-

lopen decennia in snel tempo teruggelopen.

Lidmaatschap van maatschappelijke organisaties

Een meer geformaliseerde vorm van maatschappelijke deelname dan de contacten 

met buren, vrienden en familie is het lidmaatschap van maatschappelijke organisa-

ties. In tabel 12.2 zijn er aan de hand van de voornaamste doelstellingen vier soorten 

onderscheiden. Een andere (niet-inhoudelijke) indruk van de participatiebereidheid 

geeft het aantal organisaties waarbij men is aangesloten. Ten slotte is weergegeven 

hoe het staat met het meest omvangrijke type organisatie in ons land: de kerk-

genootschappen.

Alle soorten organisaties hebben zowel op het platteland als in de rest van 

Nederland te kampen met dalende ledenaantallen. Vooral recreatieve en in een iets 

mindere mate belangenorganisaties hebben in de landelijke gebieden naar verhou-

ding veel leden. Ook meervoudig lidmaatschap komt daar relatief veel voor. Ideële 

en natuur- en milieuorganisaties hebben daarentegen in de steden een iets grotere 

aanhang. Het grootste verschil bestaat in het zich al dan niet rekenen tot een kerk-

genootschap. In zowel 1995 als 2003 lag de aantrekkingskracht van de kerken 17% 

lager in de stedelijke gebieden dan op het platteland; voor de meest verstedelijkte 

gebieden loopt dit percentage in beide jaren op tot zelfs 27% (zie bijlage B12.3). De 

gesignaleerde verschillen tussen stad en platteland zijn niet terug te voeren op ver-

schillen in de bevolkingssamenstelling, in termen van leeftijd of opleidingsniveau. 

Ze blijven intact wanneer dit soort kenmerken wordt verdisconteerd (zie bijlage B12.4).
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Tabel 12.2 
Lidmaatschap van organisaties naar stedelijkheidscategorie, bevolking van 18 jaar en ouder, 1995-2003 
(in procenten)

1995 1999 2003
platte-
land stad

Neder-
land

platte-
land stad

Neder-
land

platte-
land stad

Neder-
land

ideële 
organisatiesa 14 15 15 12 13 12 10 12 12
belangen-
organisatiesb 29 25 26 28 25 26 24 21 22
recreatieve 
organisatiesc 48 39 42 46 38 41 43 36 39
natuur-/milieu-
organisatie . . . . . . 22 25 22

lid van geen van 
bovenstaande 
organisatiesd 37 45 42 38 46 43 42 48 46
lid van een 36 33 34 36 33 34 35 34 34
lid van twee of 
meer 27 22 24 26 21 23 22 18 20
gemiddeld aantal 
onder degenen die 
lid zijnd (in aantal) 1,2 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8

rekent zich tot een 
kerkgenootschap 74 57 63 72 57 63 72 55 61

a Politieke partij of politieke vereniging, organisatie met een specifiek maatschappelijk doel (actiegroepen, 
Wereldwinkel, Amnesty International, enz.).

b Werknemers- of werkgeversorganisatie, onderwijs- of schoolvereniging.
c Sportvereniging, zang-/muziek-/toneelvereniging, hobbyvereniging, vrouwenvereniging of -bond, jeugdvereniging, 

clubhuis, scouting.
d Exclusief natuur/milieuorganisatie.

Bron: SCP (AVO’95, ’99, ’03)

Hoewel dit op grond van de vorenstaande gegevens niet goed mogelijk is, moet er 

waarschijnlijk onderscheid gemaakt worden tussen typen dorpssamenlevingen. 

Volgens Thissen en Droogleever Fortuijn (1998) is er een verschil tussen het lidmaat-

schap in dorpen die nog trekken vertonen van de traditionele dorpssamenleving, en 

in dorpen waarin het wonen aan belang heeft gewonnen ten opzichte van het werken 

en andere dorpsfuncties. Dit laatste is een gevolg van een verlies van arbeidsplaatsen 

in het dorp, een groeiende woon-werkafstand en het verlies van lokale voorzieningen. 

De auteurs betogen dat in het traditionele dorp het lidmaatschap wordt gezien als 

een sociale verplichting en als een vanzelfsprekend gevolg van het wonen in een 

dorp. Men is relatief vaak aangesloten bij buurt- en straatverenigingen en bij vereni-

gingen die de dorpsbelangen vertegenwoordigen. In de meeste gevallen is er geen 

sprake van actief lidmaatschap maar van donateurschap. In de ‘woondorpen’ is de 
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situatie anders. Daar zijn de inwoners wat minder op het eigen dorp gericht. Naast 

contacten met medebewoners hebben zij ook contacten met familie en vrienden op 

afstand. Het lidmaatschap van organisaties is minder automatisch verbonden met 

de plek waar men woont. Inwoners worden lid van een vereniging omdat ze zich met 

de organisatie kunnen identificeren. Zij vinden het belangrijk om te gaan met gelijk-

gestemden en niet zozeer dat de mensen in de vereniging uit hetzelfde dorp komen. 

In de woondorpen meldt men zich minder gauw op welhaast vanzelfsprekende wijze 

aan als lid en lijkt de sociale druk om dat te doen ook veel geringer. Toch vinden 

Thissen en Droogleever Fortuijn dat in de woondorpen niet snel afzijdigheid van het 

lokale verenigingsleven ontstaat. Wel is men in dit soort gemeenschappen vaker lid 

van andere lokale verenigingen (bv. sport- en vrouwenverenigingen) en lid van niet-

lokale verenigingen. 

In de stedelijke gebieden maken minder mensen deel uit van een organisatie dan 

op het platteland. Een gebrekkige integratie van een deel van de stedelingen zal 

hierbij meespelen (Van Daal 1994, 2001; De Hart en Dekker 2003). Een andere factor 

zou kunnen zijn dat de traditionele maatschappelijke organisaties er onvoldoende 

aansluiting vinden bij de grotere (en toegenomen) diversiteit van de inwoners. De 

stad kent in het algemeen een groter aantal subculturen en een sterkere segmente-

ring van sociale verbanden dan het platteland. Multiplexe sociale relaties (waarin bv. 

persoonlijke banden en zakelijke contacten in elkaar overlopen) ontbreken relatief 

vaak in een echte stedelijke omgeving (zie bv. White en Guest 2003). 

Deelname aan vrijwilligerswerk

Nadat in het voorgaande informele relaties en lidmaatschap van maatschappelijke 

organisaties de revue zijn gepasseerd, richten we nu het vizier op een vorm van maat-

schappelijke deelname die een grotere inspanning van de deelnemers vereist, het 

vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk gaat over onbetaalde, onverplichte dienstverle-

ning in een georganiseerd verband. Men kan denken aan (nagenoeg) onbezoldigde 

bestuursleden van recreatieve organisaties, maar ook aan vrijwilligers bij het Rode 

Kruis of ouders die hand- en spandiensten verlenen op de school van hun kinderen. 

Tabel 12.3 maakt duidelijk dat op het platteland een vergelijkenderwijs hoog 

percentage burgers actief is in het vrijwilligerswerk. Dat geldt voor beide onder-

zoeksjaren (zie ook bijlage B12.5) en het is een gegeven dat bevestiging vindt in ander 

onderzoek, zoals het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (cv). Het 

verschil tussen stad en platteland was in 2003 groter dan in 1998 en in beide jaren 

het grootst bij het vrijwilligerswerk voor sportverenigingen. Eerder bleek de kerke-

lijkheid beduidend groter op het platteland dan in de stad. In tabel 12.3 is te zien dat 

ook het levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk daar meer aantrekkingskracht heeft. 

Multivariate analyses maken duidelijk dat het grotere activisme in plattelandsgebie-

den niet op het conto van bijvoorbeeld een andere leeftijdssamenstelling of oplei-

dingsverschillen kan worden geschreven (zie bijlage B12.6).1
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Tabel 12.3 
Deelname aan vrijwilligerswerk naar stedelijkheidscategorie, bevolking van 18 jaar en ouder, 
1998 en 2003 (in procenten, gewogen resultaten)

1998 2003
platteland stad Nederland platteland stad Nederland

totaal actief in georganiseerd 
verband 49 41 44 50 38 42
waarvan op het terrein van:
politiek, arbeid en levens-
beschouwing 14 12 13 13 10 11

politieke organisatie 2 1 1 1 2 2
vakbond, bedrijfsorganisatie 4 3 3 3 2 3
levensbeschouwelijke 
organisatie 10 8 9 10 6 8

sport, hobby en cultuur 27 20 22 28 18 21
sportvereniging 17 12 14 18 12 14
hobbyvereniging 6 5 6 6 4 5
culturele vereniginga 6 5 5 7 4 5

jeugdwerk en school 13 12 12 14 11 12
jeugdwerk 4 5 4 6 3 4
schoolb 10 9 9 9 8 8

andere organisaties 8 7 8 7 7 7
a Zang, muziek, toneel.
b Oudercommissie, schoolbestuur, werken in bibliotheek, leesmoeder e.d.

Bron: CBS (POLS’98 en ’03)

Deelname aan collectieve actie

Naast lidmaatschappen en vrijwilligerswerk is de deelname aan collectieve acties 

een uiting van maatschappelijke participatie. Via hun deelname proberen mensen 

in samenwerking met anderen een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals de 

oplossing van een gezamenlijk ervaren probleem. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 

demonstratie, het zetten van een handtekening bij een petitie of het indienen van een 

bezwaarschrift. Tabel 12.4 biedt een overzicht voor de periode 1994-2004.2
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Tabel 12.4 
Deelname aan plaatselijke en (inter)nationale collectieve acties naar stedelijkheidscategorie,
bevolking van 18 jaar en ouder, 1994-2004 (in procenten)

1994 1996 1998 2000 2002 2004
plaatselijke acties

platteland 26 30 31 31 35 20
stad 25 28 24 24 29 18
Nederland totaal 25 29 26 26 31 19

(inter)nationale acties
platteland 13 13 10 9 13 10
stad 14 14 13 9 16 13
Nederland totaal 14 14 12 9 15 12

collectieve acties totaal
platteland 32 35 34 34 38 25
stad 32 35 29 27 35 25
Nederland totaal 32 35 31 30 36 25

Bron: SCP (CV’94-’04)

In alle jaren namen de bewoners van zowel de plattelandsgebieden als de stedelijke 

gebieden beduidend vaker deel aan plaatselijk gerichte acties dan aan acties met een 

landelijk of internationaal karakter. De grotere participatie in plaatselijke acties 

fluctueerde tijdens de beschreven periode in de steden, maar vertoonde in de platte-

landsstreken een voortdurend stijgende lijn. De overwegend sterkere betrokkenheid 

bij lokaal gerichte acties zou ermee te maken kunnen hebben dat burgers zich op 

het lokale niveau beter in staat achten een aantal inschattingen te maken. Omtrent 

de effectiviteit en het precieze doel van een actie bijvoorbeeld. Of van de bijdrage van 

anderen en de mate waarin plannen van overheden ‘burgerlijke bijsturing’ vereisen. 

Ook transformeert een algemeen belang zich op het lokale niveau vaak tot persoon-

lijke belangen, waardoor bewoners eerder bereid raken zich in te spannen. In het 

laatste onderzoeksjaar werd overigens nog maar een klein verschil gemeten tussen 

de stedelijke en de plattelandsgebieden.

Juist als het gaat om plaatselijke acties, zullen er sterke inhoudelijke verschillen 

bestaan tussen stad en platteland. Tabel 12.4 geeft daarover geen uitsluitsel, maar 

het ligt wel voor de hand. Zowel in de stedelijke als in de landelijke gebieden vormt 

de inrichting van de openbare ruimte veelal een bron van grote tegenstellingen 

tussen burgers en overheid. In de steden zijn plaatselijke collectieve acties onder 

andere gericht tegen geluidsoverlast, de verloedering van wijken, opvanghuizen 

voor daklozen, tippelzones of afkickposten, in de landelijke gebieden maakt men 

zich eerder sterk voor een beter voorzieningenaanbod en keert men zich tegen de 

aantasting van natuurgebieden of de plaatsing van windturbines. Plaatselijke col-

lectieve acties kunnen ook tot doel hebben de sociale en economische vitaliteit te 

verbeteren. Op het platteland worden ze gedragen door bijvoorbeeld plaatselijke 
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belangengroepen, aan landbouw en natuur gelieerde groepen en ondernemersnet-

werken (Remmers et al. 2000). Veel van de lokale acties worden van oudsher gevoerd 

door verenigingen voor dorpsbelangen, die in veel plattelandsgemeenten voorkomen 

(Thissen en Droogleever Fortuijn 1989). Volgens Lammerts en Do�an (2004) spelen 

hoogopgeleide ‘nieuwkomers uit de stad’ vaak een cruciale rol in organisaties die het 

dorpsbelang vertegenwoordigen. De auteurs opperen dat zij dit doen omdat dit hun 

de mogelijkheid biedt om in te burgeren.

12.2  Participatie volgens vrijwilligersorganisaties

In het voorgaande was de blik gericht op verschillen tussen stad en platteland in 

uiteenlopende vormen van maatschappelijke participatie. Dat gebeurde op basis van 

bevolkingsenquêtes. In deze paragraaf zoomen we in op het vrijwilligerswerk, een 

van de belangrijkste wijzen waarop burgers maatschappelijk actief zijn. De gegevens 

zijn verzameld op lokaal niveau en wel bij verenigingen, waardoor de eventuele ver-

schillen tussen stad en platteland vanuit een ander perspectief zijn te benaderen dan 

landelijke steekproeven onder individuen mogelijk maken.

Nu blijven de analyses niet beperkt tot de aanbodzijde van het vrijwilligerswerk, 

maar richten ze zich uitdrukkelijk ook op de vraagzijde. Die bestaat uit de functies 

die vrijwilligersorganisaties voor vrijwilligers ter beschikking hebben. Voor een 

volledig beeld is het van belang te weten in welke mate maatschappelijke organisa-

ties vraag en aanbod op elkaar weten af te stemmen. Dit geldt des te meer omdat de 

vraag naar vrijwilligers nog altijd toeneemt. Ervaren de organisaties op het platte-

land andere tekorten in de bereidheid vrijwilligerswerk te doen dan die in de steden? 

Verschillen ze van elkaar in hun behoefte aan bepaalde soorten vrijwilligers en in 

de wervingsproblemen waarmee zij kampen? Welke voorzieningen treffen ze voor 

de vrijwilligers, en hoe staat het met hun inkomstenbronnen en ondersteuningsbe-

hoefte? Deze vragen passeren de revue aan de hand van een onderzoek onder grof-

weg 3100 organisaties, verspreid over 21 Nederlandse gemeenten.3

Tekort aan vrijwilligers

Uit het onderzoek blijkt dat 35% van alle betrokken organisaties een gebrek aan 

vrijwilligers heeft. In figuur 12.1 staan voor de verschillende sectoren van het vrijwil-

ligerswerk op het platteland en in de stad de afwijkingen van dit gemiddelde percen-

tage weergegeven.
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Figuur 12.1
Organisaties met een tekort aan vrijwilligers naar sector en stedelijkheidscategorie, 2003-2005 
(afwijking in procentpunten van het gemiddelde)

Bron: CIVIQ/Cie Vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2005)
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Op het platteland hebben de organisaties in de sector zorg of hulpverlening het groot-

ste tekort aan vrijwilligers. Dit is de enige sector waarin op het platteland het aantal 

organisaties met een tekort (37%) hoger ligt dan gemiddeld. In alle andere sectoren is 

de afstemming tussen vraag naar en aanbod van vrijwilligers op het platteland beter 

dan in de stad. In het algemeen is het gebrek aan vrijwilligers op het platteland (30% 

van de organisaties) kleiner dan in de stad (40%) (bijlage B12.7). Het kleinste tekort 

heeft men in de sectoren levensbeschouwing, onderwijs en vorming, en overige sec-

toren.4 Voor de organisaties in de sectoren onderwijs en vorming, en cultuur is zowel 

in de stad als op het platteland de beschikbaarheid van vrijwilligers naar verhouding 

groot. Blijkbaar spreken de vrijwillige werkzaamheden in deze sectoren zowel ste-

delingen als plattelanders aan. Bij de organisaties in andere sectoren zoals belan-

genbehartiging en sociaal-cultureel werk, is het gebrek aan vrijwilligers groter dan 

gemiddeld in de stad en kleiner dan gemiddeld op het platteland. Alleen zorg of hulp-

verlening heeft zowel in de stad als op het platteland een naar verhouding groot tekort 

aan vrijwilligers. De grootste verschillen tussen stad en platteland bevinden zich in de 

sectoren belangenbehartiging, levensbeschouwing en sociaal-cultureel werk.5

Wervingsproblemen en tevredenheid met het vrijwilligersbestand

Organisaties op het platteland geven verhoudingsgewijs vaak aan moeite te hebben 

met het werven van bestuursleden (tabel 12.5). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt 

door het lagere opleidingsniveau van de bevolking op het platteland vergeleken met dat 

van de stedelingen (zie hoofdstuk 5 Onderwijs). Voor de overige categorieën functies 

kunnen ze over het algemeen iets gemakkelijker vrijwilligers vinden dan de organisa-

ties in de stedelijke gebieden.
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Tabel 12.5 
Specif ieke wervingsproblemen van vrijwilligersorganisaties naar stedelijkheidscategorie, 2003-2005 
(afwijkingen van het gemiddelde in procentpunten)

gemiddelda stad platteland
bestuur 53 –3 4
speciale vaardigheden 23 3 –3
kantoortijden 11 2 –2
weekavonden 7 1 –1
weekend 11 0 0
jaargetijde 7 0 0
andere functies 15 0 –1
kost geen moeite 23 0 0

aantal organisaties (3153) (1628) (1525)

a Meerdere antwoorden mogelijk: de percentages tellen verticaal niet op tot 100.

Bron: CIVIQ/Cie Vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2005)

Als we de wervingsproblemen per sector beschouwen (bijlage B12.8), dan blijkt dat 

de organisaties voor zorg of hulpverlening op het platteland moeite hebben met het 

vinden van vrijwilligers voor in het weekend. Dit speelt overigens ook in de stede-

lijke gebieden. In de sector sociaal-cultureel werk zijn de problemen met het vinden 

van bestuurders op het platteland vergeleken met de stedelijke gebieden fors van 

omvang, maar is het verhoudingsgewijs gemakkelijk om vrijwilligers met speciale 

vaardigheden te vinden. De sector belangenbehartiging heeft er van alle sectoren de 

meeste moeite met de werving van bestuursleden.6 In deze sector is het echter niet 

zo moeilijk om vrijwilligers te vinden voor in het weekend. In de sector cultuur zijn 

de verschillen tussen stad en platteland naar verhouding erg klein. Dit geldt voor de 

werving voor vrijwel alle functies.

Ongeveer de helft van de organisaties op het platteland zegt tevreden te zijn met 

de samenstelling van het huidige vrijwilligersbestand (bijlage B12.9). Iets meer dan 

een kwart zegt ofwel jongeren tot 30 jaar of mensen tussen de 30 en 50 jaar in het 

vrijwilligersbestand te kunnen gebruiken. Dit is indicatief voor de vergrijzing van 

de organisaties. Het algehele beeld is dat de behoefte aan specifieke soorten vrijwil-

ligers nauwelijks verschilt tussen stad en platteland.

Verblijfsduur van vrijwilligers

Vrijwilligers op het platteland blijven zich lang inzetten voor hun organisaties. Van 

de organisaties in de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk zegt 27% dat zij twee tot 

vijf jaar blijven en meldt 44% zelfs dat zij vijf tot tien jaar voor de organisatie blijven 

werken. Bij organisaties met de doelgroep ‘jeugd’ is het aandeel vrijwilligers dat 

minder dan twee jaar of twee tot vijf jaar blijft, het grootst. Omdat het gebrek aan 

vrijwilligers niet groter is dan in andere leeftijdsgroepen, duidt dit op een grotere 

omloopsnelheid (bijlage B12.10).
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Figuur 12.2
Duur van de verbintenis aan vrijwilligersorganisaties naar stedelijkheidscategorie, 2003-2005 
(afwijking van het gemiddelde in procentpunten)

Bron: CIVIQ/Cie Vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2005)
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In figuur 12.2 wordt per verblijfsduur voor stad en platteland de afwijking weergegeven 

van de gemiddelde verblijfsduur voor het totale aantal organisaties in het onderzoek. 

Het blijkt dat de vrijwilligers op het platteland langer bij hun organisaties blijven dan 

de vrijwilligers in de stad. Binnen de sectoren en leeftijdsgroepen zijn hierin geen 

grote verschillen tussen stad en platteland te onderscheiden.

Getroffen voorzieningen

De langere verblijfsduur organisaties op het platteland is niet te verklaren op basis 

van de voorzieningen die de organisaties voor de vrijwilligers getroffen hebben 

(tabel 12.6). Op alle voorzieningen die in de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk aan 

bod komen, scoren de organisaties op het platteland lager dan die in de stad.

Op het platteland uiten de organisaties in het onderzoek het vaakst hun waardering 

voor de vrijwilligers (64%). 37% van alle organisaties biedt begeleiding aan haar vrij-

willigers en 38% voorziet in een onkostenvergoeding. Iets meer dan een kwart van 

de organisaties heeft een vast contactpersoon voor vrijwilligers of doet aan scholing. 

De maatregelen die het minst voorkomen, zijn het afsluiten van een vrijwilligerscon-

tract waarin de wederzijdse rechten en plichten staan opgenomen, en het voeren van 

vrijwilligersbeleid. 7
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Tabel 12.6
 Voorzieningen getroffen door organisaties voor de vrijwilligers, naar stedelijkheidscategorie 
(afwijking van het gemiddelde in procentpunten)

gemiddelda stad platteland
begeleiding vrijwilligers 43 5 –6
scholing vrijwilligers 31 2 –2
vrijwilligerscontracten 13 3 –3
verzekeringen 48 1 –1
onkostenvergoeding 41 2 –3
waardering 65 1 –1
vrijwilligersbeleid 13 3 –3
vast contactpersoon 31 5 –5

aantal organisaties (3040) (1587) (1453)

a Meerdere antwoorden mogelijk: de percentages tellen verticaal niet op tot 100.

Bron: CIVIQ/Cie Vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2005)

De verschillen tussen stad en platteland in de getroffen voorzieningen zijn het 

grootst in de sector sociaal-cultureel werk (bijlage B12.11). In de stad worden er in 

deze sector aanzienlijk meer voorzieningen getroffen dan op het platteland. Dit 

wordt veroorzaakt doordat het sociaal-cultureel werk in de stad anders van aard en 

anders georganiseerd is. Op het platteland gaat het vaak om organisaties die vol-

ledig uit vrijwilligers bestaan, slechts 17% heeft een of meer beroepskrachten in 

dienst. In het sociaal-cultureel werk in de steden zijn veel vaker beroepskrachten 

werkzaam; 46% van de organisaties heeft een of meer beroepskrachten in dienst, een 

kwart heeft er twee tot tien en 13% van de organisaties werkt zelfs met tien of meer 

betaalde krachten.

12.3  Financiële middelen en organisatorische ondersteuning

Inkomstenbronnen van vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties kunnen niet functioneren zonder financiële middelen; de 

gemaakte kosten zullen op de een of andere wijze gedekt moeten worden. De mate 

waarin er kosten gemaakt worden en de wijze van dekking is per organisatie anders. 

Sommige organisaties maken nauwelijks kosten en zijn met een kleine financiële 

bijdrage van de leden uit de brand. Bij andere organisaties gaan er grote bedragen 

om en is de financiering een complexe aangelegenheid. 

Voor de organisaties op het platteland in het onderzoek zijn contributies (75%) en 

gemeentelijke subsidies (53%) het belangrijkst. Op enige afstand volgen de overige 

inkomsten (36%) en inkomsten uit sponsoring (22%). Inkomsten uit provinciale of 

landelijke subsidies (10%) of uit fondsen (6%) komen het minste voor.
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Figuur 12.3
Inkomstenbronnen van vrijwilligersorganisaties, naar stedelijkheidscategorie, 2003-2005 (afwijking van 
het gemiddelde in procentpunten)

Bron: CIVIQ/Cie Vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2005)
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Figuur 12.3 laat zien in welke mate de financiering op het platteland en in de stad 

afwijkt van de gemiddelde financiering van het totale aantal organisaties in het 

onderzoek. Het blijkt dat op het platteland de bijdrage van de gemeente aan het 

lokale maatschappelijke middenveld wat vaker voorkomt dan in de steden. Ook ligt 

er het belang van financiële bijdragen van de bewoners (en bedrijven) in de vorm van 

contributies en sponsoring op een hoger niveau. Verder komt financiering uit overige 

inkomsten er vaker voor. In de stad maakt men daarentegen iets vaker gebruik van 

fondsen en van subsidie door de provincie of het rijk. Figuur 12.3 maakt dus duidelijk 

dat de financieringswijze van organisaties op het platteland vaak iets eenvoudiger en 

meer lokaal is dan in de stad. 

De verschillen worden mogelijkerwijs veroorzaakt door een verschil in betrok-

kenheid van gemeenten, burgers en bedrijven bij het lokale maatschappelijke 

middenveld. Anderzijds hebben vrijwilligersorganisaties op het platteland soms 

gewoon andere karakteristieken dan die in de stad, wat zijn doorwerking vindt in de 

wijze van financiering. Dit neemt niet weg dat er ook op het platteland aanzienlijke 

verschillen in de wijze van financiering te vinden zijn. Het gaat dan om verschillen 

tussen de sectoren van het vrijwilligerswerk (bijlage B12.12). Het patroon van deze 

afwijkingen van het gemiddelde lopen vrijwel parallel met het landelijke beeld.

Als we de verschillen per sector van het vrijwilligerswerk nader bekijken, dan blijkt 

dat het sociaal-cultureel werk op het platteland minder vaak gemeentelijke subsidie 

ontvangt dan in de stad. Dit hangt samen met het eerder geconstateerde verschil 

tussen stad en platteland in het karakter en de vormgeving van de organisaties in 

deze sector. De sectoren onderwijs en vorming, en levensbeschouwing zijn op het 



331Maatschappelijke participatie

platteland echter vaker de begunstigde van gemeentelijke subsidie. Dit geeft aan 

dat gemeenten het van belang vinden om deze voorzieningen voor hun inwoners te 

behouden. De sector cultuur heeft op het platteland relatief vaak andere inkomsten. 

In de stedelijke gebieden geldt dit voor organisaties in de sector levensbeschouwing. 

De overige sectoren ontvangen op het platteland naar verhouding vaak gemeentelijke 

subsidie en inkomsten uit contributies.

Organisatorische ondersteuning

Naast de beschikking over financiële middelen is ook de wijze van organiseren van 

belang voor het functioneren van maatschappelijke organisaties. Zij kunnen hierbij 

hulp krijgen vanuit de ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk. In deze 

structuur is een rol weggelegd voor een zeer diverse verzameling organisaties. Te 

denken valt aan overheden, landelijke ondersteuners zoals civiq en het nizw, pro-

vinciale koepels, landelijke koepels en vrijwilligerscentrales (voor een overzicht zie: 

www.xs-2.nl of Devilee 2005: 96).

Van de organisaties op het platteland in het onderzoek met de Monitor Lokaal 

Vrijwilligerswerk maakt 45% gebruik van ondersteuning. Bij alle organisaties in het 

onderzoek ligt dit gebruik één procentpunt hoger. In figuur 12.4 staat naar sector 

van het vrijwilligerswerk en stedelijkheidscategorie weergegeven in welke mate het 

gebruik van ondersteuning hiervan afwijkt. Het totale vrijwilligerswerk laat nau-

welijks verschil zien tussen stad en platteland in het gebruik van ondersteuning. 

Uitgesplitst naar sectoren is dit wel het geval. De grootste verschillen zijn er voor de 

sectoren zorg of hulpverlening en sociaal-cultureel werk.

Figuur 12.4
Gebruik van ondersteuning naar sector van het vrijwilligerswerk en stedelijkheidscategorie, 2003-2005 
(afwijking van het gemiddelde in procentpunten)

Bron: CIVIQ/Cie Vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2005)
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De organisaties op het platteland die ondersteuning krijgen, ontvangen die het 

meest (62%) van de landelijke koepels (bijlage B12.13). Op de tweede plaats komt 

de ondersteuning van provinciale organisaties (43%), gevolgd door die van lokale 

organisaties (17%) en die van vrijwilligerscentrales (vwc) of vrijwilligerssteunpunten 

(15%). Algemene landelijke ondersteuning komt het minst (5%) voor. Deze onder-

steuners, zoals civiq en het noc*nsf, richten zich vaak niet direct op de lokale 

vrijwilligersorganisaties maar op de organisaties die hen ondersteunen. Opvallend 

is echter dat de vrijwilligerscentrales en -steunpunten maar beperkt ingeschakeld 

worden. Dit is het gevolg van onbekendheid met deze vorm van ondersteuning en een 

beperkte behoefte aan de diensten die deze ondersteuners aanbieden (Devilee 2005).

Figuur 12.5
Bron van de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, naar stedelijkheidscategorie, 2003-2005 
(afwijking van het gemiddelde in procentpunten)
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Bron: CIVIQ/Cie Vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2005)

In de afkomst van de ondersteuning is er, in tegenstelling tot de mate van gebruik 

van ondersteuning, wel een onderscheid tussen stad en platteland (figuur 12.5). De 

organisaties op het platteland maken minder gebruik van landelijke koepels dan die 

in de stad. Het gebruik van vrijwilligerssteunpunten, algemene landelijke en lokale 

organisaties is vergelijkbaar, maar provinciale organisaties worden op het platteland 

aanzienlijk vaker te hulp geroepen. Dit patroon is ten dele te verklaren uit het vaak 

ontbreken van lokale informatiebronnen. Het gevolg is dat men voor de benodigde 

informatie op het platteland een ruimtelijk schaalniveau hoger moet reiken.

Als we de verschillen naar sector beschouwen, dan blijkt dat met name de orga-

nisaties voor zorg en hulpverlening, en levensbeschouwing op het platteland vaker 

gebruik maken van provinciale ondersteuners dan de organisaties in de stad.
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Ondersteuningsbehoeften

Uit de resultaten van het onderzoek met de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk blijkt dat 

53% van de organisaties op het platteland behoefte heeft aan enige vorm van onder-

steuning. Er is dus een kleine frictie tussen het aandeel dat ondersteuning ontvangt 

(46%) en het aandeel dat behoefte heeft aan een vorm van ondersteuning (tabel 12.7).

Tabel 12.7 
Ondersteuningsbehoeften van vrijwilligersorganisaties, naar stedelijkheidscategorie 
(afwijking van het gemiddelde in procentpunten)

gemiddelda stad platteland
geen behoefte 46 –1 1
fondsenwerving 25 3 –3
wetgeving 16 –1 1
promotie 16 2 –2
huisvesting 15 –1 1
activiteiten 14 0 0
cursussen 14 2 –2
faciliteiten 11 0 0
vrijwilligersbeleid 11 1 –1
bestuur 8 0 0
andere steun 7 0 0
doelgroepen 5 1 –1
inspraak 2 0 0
kinderopvang 1 0 0

aantal organisaties (3136) (1621) (1515)

a Meerdere antwoorden mogelijk: de percentages tellen verticaal niet op tot 100.

Bron: CIVIQ/Cie Vrijwilligersbeleid (Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk 2003-2005)

Fondsenwerving is het onderwerp waarvoor het grootste aandeel van de organisaties 

(22%) ondersteuning kan gebruiken. Het gaat dan waarschijnlijk niet om het verwerven 

van middelen uit de filantropische sector; het is eerder een teken dat organisaties 

extra financiële middelen kunnen gebruiken. Op een gedeelde tweede plek staan de 

behoeften aan ondersteuning bij wetgeving, promotie, huisvesting, activiteiten en 

cursussen. Opvallend bij de resterende behoeften is het lage aandeel organisaties 

(4%) dat ondersteuning bij de werving van specifieke doelgroepen zoekt. Dit staat in 

contrast met de aansporingen, die vanuit de ondersteuningsstructuur van het vrij-

willigerswerk klinken (civiq 2004), om nieuwe groepen vrijwilligers bij het werk te 

betrekken.

De ondersteuningsbehoefte bij het werven van fondsen is op het platteland wat 

kleiner is dan in de stad. Mogelijk speelt de relatief eenvoudige financiering van de 

organisaties op het platteland hierbij een rol. Het kan ook zo zijn dat ze gemakke-

lijker over financiële middelen kunnen beschikken dan de organisaties in de stad. 
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De verschillen in de ondersteuningsbehoefte tussen stad en platteland op de overige 

onderwerpen zijn klein of zelfs geheel afwezig.

12.4  Slotbeschouwing

De vlucht uit het kille grootstedelijke bestaan waarbij in de dorpsidylle balsem voor 

de ziel, ware solidariteit en warme onderlinge verbondenheid wordt gevonden, is 

door alle eeuwen heen steeds weer verwoord. Het is een sentiment dat ten onzent 

exemplarisch is verwoord in de beginregels van Het kleine dorp van Jacob Israël de Haan 

(1881-1924):

‘Laat ik u schrijven, vriend, hoe zalig stil

Het dorpjen is waar ik nu woon, gevlucht

Voor schrille stad en havenend gerucht,

Heelend mijn ziel en mijn verwoesten wil.

Ach, het dorpsleven. Daar kennen de mensen elkaar nog werkelijk, daar 

betreedt men het huis van de ander via de achterdeur, daar hebben de deuren 

nog geen trappen of drempels:

Van alle kinderen ken ik stem en oogen,

In alle woningen voel ik mij thuis.’

Het is de vraag waar een dergelijke idealisering van het landelijke leven als bakermat 

van Gemeinschaft in het hedendaagse Nederland nog realiteitswaarde heeft, maar 

daarover ging het in dit hoofdstuk niet. Wel is er vanuit het perspectief van de maat-

schappelijke participatie gekeken naar specifieke kenmerken van het hedendaagse 

Nederlandse platteland. De vraag luidde of er eigenlijk nog wel zulke sterke tegen-

stellingen bestaan tussen landelijke en stedelijke gebieden. Hoewel hij deze vraag 

bevestigend beantwoordt, heeft Mak, in zijn bestseller over Jorwerd, ook uitgebreid 

gedocumenteerd hoe de modernisering van de Nederlandse samenleving het dorps-

leven niet ongemoeid liet (Mak 1996). Aan de andere kant doet de voorstelling van het 

stedelijke leven als anonieme, geatomiseerde en door zakelijke contacten bepaalde 

wereld de werkelijkheid niet minder geweld aan.8

De in dit hoofdstuk besproken gegevens bieden geen aanleiding om in het heden-

daagse Nederland de verschillen tussen stad en platteland scherp te accentueren, 

een conclusie die al eerder is getrokken (zie bv. Veldheer et al. 1994). Op een aantal 

punten bestaan er zeker verschillen en lijken deze bovendien vrij stabiel: op het plat-

teland ziet men zijn buren vaker, is men wat sterker gericht op lokale acties, ook 

vaker aangesloten bij een vereniging en daar als vrijwilliger voor actief. Maar het zou 

overdreven zijn van geheel verschillende werelden te spreken; daarvoor is het onder-

scheid doorgaans te gering. 

Dat neemt niet weg dat men buiten de stedelijke gebieden dikwijls met specifieke 

problemen heeft te kampen. Zo blijkt uit het onderzoek met de Monitor Lokaal Vrij-

willigerswerk dat de mogelijkheden tot lokale ondersteuning op het platteland vaak 

beperkt zijn. Dit is betreurenswaardig want de ondersteuningsbehoefte blijkt er niet 
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wezenlijk anders te zijn dan in de stedelijke gebieden. Bovendien kunnen met name 

de organisaties in de sectoren zorg of hulpverlening, en sociaal-cultureel werk veel 

voordeel van de beschikbaarheid van lokale ondersteuning hebben. Het is niet uit te 

sluiten dat het gebrek aan mogelijkheden een verklaring is voor de bevinding dat de 

getroffen voorzieningen voor vrijwilligers op het platteland wat achter blijven bij de 

voorzieningen in de stad. Dit geldt met name voor het sociaal-cultureel werk. Aan de 

andere kant ervaren maatschappelijke organisaties in de landelijke gebieden minder 

stimulansen tot het treffen van voorzieningen, omdat de afstemming tussen vraag 

naar en aanbod van vrijwilligers beter is.

Veel gemeenten op het platteland hebben recentelijk met geld uit de Tijdelijke 

stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk een vrijwilligerssteunpunt opgericht.9

Behalve voor de ondersteuning van de sectoren zorg of hulpverlening, en sociaal-

cultureel werk, kan zo’n steunpunt voor organisaties in andere sectoren van groot 

belang zijn bij allerlei praktische zaken zoals verzekeringen, wetgeving, huisvesting 

en subsidies. Zij zouden deze zaken beter op elkaar kunnen afstemmen, zodat er 

een evenwichtig gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid ontstaat. In de huidige situatie 

vinden organisaties nogal eens dat de gemeente met twee tongen spreekt. Dit wordt 

veroorzaakt doordat zij organisaties enerzijds ondersteunt, bijvoorbeeld door middel 

van collectief geregelde verzekeringen, maar anderzijds ‘tegenwerkt’, bijvoorbeeld 

door haar huisvestingsbeleid. Om deze onderwerpen op elkaar te kunnen afstem-

men, moeten vrijwilligerscentrales en -steunpunten uiteraard wel voldoende man-

daat van de gemeente (waar zij vaak een onderdeel van zijn) krijgen.

Vanwege de beëindiging van de Tijdelijke stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk 

is men bezorgd om het lot van de net opgerichte vrijwilligerssteunpunten (Bouw-

meester en Zuidam 2004: 42). Men vreest dat zij als een gevolg van de opdroging van 

externe financiële middelen hun activiteiten moeten staken. Gezien de betekenis die 

vrijwilligerssteunpunten kunnen hebben voor de lokale ondersteuning van het vrij-

willigerswerk, zou dit een ongewenste ontwikkeling zijn. Het pleidooi van de Com-

missie Vrijwilligersbeleid (2005) om ook in de komende jaren aandacht te besteden 

aan vrijwilligerswerkbeleid, verdient daarom ondersteuning.
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Noten

1 Wel relevant lijken factoren als sociale druk en kerkelijke deelname. Zie Bekkers (2003).

2 De meest recente editie van het onderzoek Culturele veranderingen (2004) wijkt (op 

het punt van de participatie) duidelijk af van de voorgaande. Er is in 2004 meer moeite 

gedaan om de (selectieve) non-respons terug te dringen, waardoor het onderzoek, door 

een minder eenzijdige oververtegenwoordiging van goed gemotiveerde hoogopgelei-

den, waarschijnlijk een representatiever beeld geeft. In tabel 12.4 gaat het echter om de 

verschillen tussen stad en platteland. 

3 Zie Devilee (2005: 11-14) voor een algemene toelichting op het onderzoek. In bijlage 

B12.14 staan relevante karakteristieken weergegeven van de data die in dit hoofdstuk 

gebruikt zijn.

4 Deze bevindingen wijken enigszins af van resultaten uit eerder onderzoek van het scp
(Devilee 2005). Dit komt doordat het databestand waarop we ons baseren, gegroeid is 

van ongeveer 1400 naar 3100 organisaties. 

5 Als aan organisaties gevraagd wordt hoeveel vacatures zij voor specifieke functies 

hebben openstaan, blijkt dat het in 41% van de reacties een enkele vacature betreft. Een 

iets groter aandeel (46%) heeft twee tot vijf vacatures. In een klein deel van de respons 

gaat het om een tekort van vijf tot tien (8%) of meer dan tien vrijwilligers (6%). Er zijn 

hierin geen grote verschillen tussen platteland en stedelijke gebieden. In de sectoren 

belangenbehartiging, onderwijs en vorming, en levensbeschouwing staat er voor een 

functie naar verhouding vaak een enkele vacature open.

6 De verschillen in de beschikbaarheid van bestuurders tussen sectoren worden veroor-

zaakt doordat er behoorlijke verschillen bestaan tussen het bestuurswerk in de verschil-

lende sectoren. Het besturen van een organisatie in de sector zorg of hulpverlening of 

onderwijs en vorming betekent het omgaan met grote budgetten en een grote verant-

woordelijkheid. Aan het werk is een zekere status verbonden. Bestuursleden worden 

gevraagd vanwege hun betrokkenheid, maar ook om hun netwerk en deskundigheid. 

Accountants zijn bijvoorbeeld gewild als penningmeesters en managers als voorzitter. 

Scholen vinden een architect handig en belangenorganisaties hebben voorkeur voor een 

jurist. Ook is het zo dat ten gevolge van schaalvergrotingen er in delen van het welzijns-

werk en het voortgezet onderwijs betaalde toezichthouders aangesteld zijn, die de rol 

van vrijwillige bestuurders overgenomen hebben (Overdijk 2005). In andere sectoren 

zoals sport en recreatie, en cultuur houdt menig bestuur zijn vereniging met veel moeite 

bijeen. Volgens Meijs (2002) wordt het werk in dit soort organisaties vaak gedaan door 

een klein groepje mensen. Het bestuur blijft doorzwoegen en verwijt de andere leden 

dat ze niets doen. Op een dag houdt het bestuur het voor gezien en laat het aan anderen 

om de brokken op te ruimen. Meijs noemt dit het estafettemodel. Hij erkent echter 

dat het bij bloeiende organisaties ook voorkomt dat er ruimschoots kandidaten voor 

bestuursfuncties beschikbaar zijn.

7 Over het algemeen is het belang van de maatregelen afhankelijk van het soort vrijwil-

ligersorganisatie. Bij organisaties in de sector zorg of hulpverlening is het bijvoorbeeld 

van groot belang dat zij voldoende geschoold zijn voordat zij hun diensten aanbieden. 

In de sectoren sport en recreatie, en cultuur is het vaak mogelijk om in de praktijk te 

leren. Het belang van de verschillende maatregelen komt voor een deel naar voren in 

de verschillen in de getroffen voorzieningen per sector (bijlage B12.11). De sector zorg 

en hulpverlening ligt met een ruime marge op kop. De sectoren sport en recreatie, en 

met name cultuur volgen in de achterhoede. Opvallend is verder het gebrek aan vrijwil-

ligerscontracten en verzekeringen in de sector levensbeschouwing. In tegenstelling tot 
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de eerder genoemde voorzieningen, is het afsluiten van verzekeringen voor vrijwilligers 

niet afhankelijk van het soort organisatie. De vereniging nov pleit er bij organisaties en 

gemeenten voor dat zij minimaal een wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering en een 

ongevallenverzekering voor haar vrijwilligers afsluiten (Lodders-Ellferich 2004). Deze 

verzekering heeft veelal een secundair karakter: ze kan aangesproken worden als blijkt 

dat de particuliere verzekering van de vrijwilliger onvoldoende dekking biedt (Steen-

bergen 2004). Helaas heeft nog maar 48% van de organisaties in het onderzoek een 

verzekering voor haar vrijwilligers afgesloten.

8 De toon daarvoor werd gezet door Wirth in zijn klassiek geworden artikel over de 

erosie van gemeenschapsbanden in stadswijken. Weinigen betwijfelen dat menselijke 

relatiepatronen en sociale verbanden ingrijpend zijn veranderd sinds het preïndu-

striële tijdperk. Algemeen wordt bovendien aangenomen dat de verstedelijking en de 

ermee verbonden geografische mobiliteit daarbij een grote rol hebben gespeeld. De 

idee echter dat deze hebben geleid tot de verdwijning van het gemeenschapsgevoel, en 

dat sociale isolatie en een geringe onderlinge betrokkenheid van mensen per se deel 

uitmaken van het moderne stedelijke leefpatroon, is al geruime tijd geleden door Van 

Doorn bekritiseerd (Van Doorn 1955). Een flink aantal onderzoeken hebben empirische 

contra-indicaties voor een dergelijke voorstelling van zaken geleverd (bv. Wellman 

1979; Fischer 1982; Höllinger en Haller 1990). Van der Poel (1993) vond in ons land 

evenmin aanwijzingen dat stedelingen minder persoonlijke relaties zouden hebben dan 

plattelanders of dat het aantal persoonlijke relaties met buren in de grote stad kleiner 

zou zijn dan op het platteland.

9 Een bezoek aan de website van het tsv-project (www.tsvproject.nl) leert dat 162 gemeen-

ten een steunpunt, vrijwilligerscentrale of vacaturebank opgericht hebben. 60% van deze 

gemeenten ligt in een niet- of weinig stedelijke omgeving. 
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13 Leefsituatie-index

Jeroen Boelhouwer

– De leefsituatie op het platteland is in 2004 beter dan in de stad. In weinig stedelijke 
gebieden is de leefsituatie beter dan in niet-stedelijke gebieden.

– Op het platteland heeft 9% van de mensen een slechte leefsituatie; in de stad is dat
17%. Een goede leefsituatie heeft 20% van de plattelanders en 17% van de stedelingen.

– De betere leefsituatie op het platteland heeft vooral te maken met de gunstiger 
woonsituatie, de grotere maatschappelijke en sociale participatie, en het grotere 
autobezit.

– Het verschil in leefsituatie tussen stad en platteland is in de periode 1997-2004
groter geworden. In deze periode gingen vooral de (deels overlappende groepen) 
55-plussers, alleenstaanden, paren zonder kinderen en mensen met de laagste 
inkomens erop vooruit. 18-34-jarigen en eenoudergezinnen bleven achter, evenals 
de middengroepen (mensen met middeninkomens en paren met kinderen). 

– De ongelijkheid in leefsituatie tussen mensen met lage en met hoge inkomens en
tussen laag- en hoogopgeleiden is op het platteland tussen 1997 en 2004 afgenomen.
Na 2002 namen de verschillen weer toe; tussen de inkomensgroepen zijn de verschillen
in leefsituatie op het platteland sterker toegenomen dan in de stad.

– De tevredenheid is op het platteland groter dan in de stad als het gaat om kenmerken
van de persoonlijke leefsituatie (zoals de woning en de vriendenkring). Er is geen 
verschil in de tevredenheid met de politiek en de samenleving.

– Op het platteland zijn de mensen iets gelukkiger dan in de stad. Hoe beter de 
leefsituatie van mensen is, hoe gelukkiger ze zijn.

13.1  De index

In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende aspecten van de leefsituatie afzon-

derlijk aan de orde gekomen. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is divers. Uit 

hoofdstuk 6 over gezondheid bleek dat mensen op het platteland gezonder zijn en 

minder last hebben van beperkingen en psychische stoornissen dan stedelingen. 

Verder zijn op het platteland de woningen luxer (vaker vrijstaand) en ruimer dan in 

de stad. Ook hebben er meer mensen een auto, zijn meer mensen lid van een vrije-

tijdsvereniging en zijn er meer vrijwilligers en mantelzorgers. Er zijn echter geen 

verschillen tussen stad en platteland in de hoeveelheid vrije tijd. Bovendien nemen 

plattelanders minder vaak deel aan culturele activiteiten dan stedelingen. Kortom: 

bij de meeste aspecten van de leefsituatie scoort het platteland beter dan het stedelijk 

gebied, maar dat geldt niet voor alle aspecten. Dat maakt het lastig om iets samen-
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vattends te zeggen over de leefsituatie. Bekeken naar de afzonderlijke aspecten lijkt 

die over het geheel genomen beter op het platteland dan in de stad, maar is dat ook 

zo? Om daarover uitspraken te doen beschikt het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(scp) over een samenvattende maat: de leefsituatie-index. 

Sinds 1974 beschrijft het scp de ontwikkelingen van de leefsituatie in Nederland 

aan de hand van deze index. Met de index worden de diverse aspecten niet afzonderlijk 

bekeken maar in samenhang met elkaar, waardoor inzicht ontstaat in de leefsituatie 

als geheel. Bovendien is het mogelijk om de gevolgen te laten zien wanneer zich op een 

aspect positieve ontwikkelingen voordoen terwijl een ander aspect negatieve ontwik-

kelingen laat zien. Zo kan bijvoorbeeld bekeken worden wat de gevolgen voor de leefsi-

tuatie zijn als iemand groter gaat wonen, maar zijn vrijwilligerswerk opgeeft. De index 

combineert indicatoren voor acht belangrijke aspecten van de leefsituatie: gezondheid, 

wonen, (sociale) participatie, sportbeoefening, bezit van duurzame consumptiegoede-

ren, mobiliteit, vrijetijdsactiviteiten en vakantie.1 Inkomen, opleiding en arbeidsmarkt-

positie maken geen deel uit van de index, maar worden beschouwd als hulpbronnen 

die mensen kunnen aanwenden om hun leefsituatie te verbeteren. Gezondheid is 

zowel een aspect als ook een hulpbron. In het laatste geval gaat het om de afwezigheid 

van aandoeningen, ziektes en handicaps. Gezondheid als leefsituatie-aspect betreft de 

mate van belemmering die daar het gevolg van kan zijn.2

De index komt tot stand door per aspect een beperkte set indicatoren te kiezen, en 

die vervolgens op statistische wijze samen te voegen.3 De index heeft een waarde van 

100 voor Nederland als geheel in 1997. Een belangrijk uitgangspunt bij het kiezen van 

de indicatoren is dat zij een positieve of negatieve bijdrage leveren aan de leefsituatie 

van mensen en dat zij door overheidsbeleid beïnvloed moeten kunnen worden. Het 

gaat vooral om indicatoren die de situatie beschrijven en niet evalueren (de keuze valt 

zo veel mogelijk op objectieve en niet op subjectieve indicatoren). Voor het beschrij-

ven van de leefsituatie maakt het scp gebruik van een redeneerschema, dat in figuur 

13.1 is weergegeven. Een uitgebreide beschrijving van dit schema is te vinden in De

sociale staat van Nederland 2001.

Met de index is het mogelijk om door de tijd heen te bezien of de leefsituatie zich in 

positieve of negatieve zin ontwikkelt. Het is van belang in gedachte te houden dat de 

index niet gericht is op specifieke groepen. Zoals er geen aparte leefsituatie-index is 

voor ouderen noch voor sporters, zo is er ook geen voor plattelanders. De keuze van 

de indicatoren is gestoeld op de bevolking als geheel (zie Mootz en Konings-van der 

Snoek, 1990; en Boelhouwer 2002). Door deze werkwijze kunnen we verschillende 

sociale groepen en geografische gebieden met elkaar vergelijken aan de hand van 

exact hetzelfde meetinstrument. Men dient zich dan ook te realiseren dat de leefsi-

tuatie-index een relatief meetinstrument is: het gaat niet om het absolute niveau op 

enig moment, maar om de ontwikkeling door de tijd heen, of om de ontwikkeling 

van groepen of gebieden ten opzichte van elkaar. Als de landelijke trend positief is en 

er een bevolkingsgroep is met een negatieve trend, dan is dat een indicatie dat deze 

groep extra (beleids)aandacht nodig heeft. 
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Figuur 13.1
Redeneerschema voor de beschrijving van de leefsituatie (het leefsituatiemodel)
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Dit hoofdstuk geeft een samenvattend inzicht in het redeneerschema door de onder-

delen van het model in afzonderlijke paragrafen te bespreken. Anders dan in de 

meeste andere hoofdstukken van dit rapport is het niet mogelijk tien jaar terug te 

kijken. Door leemtes in de data kunnen we de leefsituatie-index niet berekenen 

voor eerdere jaren dan 1997, althans niet met de gewenste stedelijkheidsindeling. 

Het hoofdstuk gaat daarom in op de leefsituatie in 2004 en op ontwikkelingen erin 

sinds 1997.4 De situatie en ontwikkeling op het platteland zetten we af tegen die in 

het stedelijk gebied en in Nederland als geheel. Net als elders in het rapport bestaat 

het stedelijk gebied in dit hoofdstuk uit de stedelijkheidsklassen zeer sterk stedelijk, 

sterk stedelijk en matig stedelijk. Het platteland omvat de klassen weinig stedelijk en 

niet-stedelijk. 

13.2 De leefsituatie in 2004 en ontwikkelingen sinds 1997

De leefsituatie op het platteland is in 2004 beter dan gemiddeld in Nederland en 

beter dan in het stedelijk gebied (resp. scores: 104; 102 en 101).5 Dat is ook het geval 

voor de onderscheiden bevolkingsgroepen (zie bijlage B13.1). Zo is bijvoorbeeld de 

leefsituatie van de mensen met een betaalde baan op het platteland beter dan die van 

de werkenden in de stad; dit geldt ook voor de niet-werkenden. Deze laatste groep 

is op het platteland in vergelijking met in de stad naar verhouding zelfs beter af dan 

de groep werkenden (het verschil tussen stad en platteland is voor werkenden twee 

punten en voor niet-werkenden vijf punten op de index). Voor drie groepen geldt in 
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het bijzonder dat hun leefsituatie op het platteland meer dan gemiddeld beter is dan 

in het stedelijk gebied. Het gaat om de:

– niet-werkenden: ze scoren op alle aspecten beter op het platteland, maar ze doen 

vooral meer aan vrijwilligerswerk en ze bezitten meer auto’s dan in de stad het 

geval is; 

– laagopgeleiden: ook zij scoren op alle aspecten beter dan in de stad, vooral als het 

gaat om hun autobezit en woonsituatie; 

– 75-plussers: zij hebben eveneens een betere woonsituatie en een groter autobezit; 

zij gaan echter wat minder op vakantie dan hun stadse leeftijdgenoten. 

Voor een aantal andere groepen is de leefsituatie op het platteland weliswaar beter, 

maar is het verschil met die in het stedelijk gebied minder groot dan gemiddeld. Dat 

zijn de: 

– alleenstaanden: zij nemen op het platteland minder vaak deel aan vrijetijdsactivi-

teiten en bezitten minder consumptiegoederen dan in de stad; 

– werkenden > 12 uur: hun gezondheid is op het platteland wat minder goed en zij 

gaan wat minder vaak op vakantie; 

– paren zonder kinderen: zij gaan eveneens wat minder vaak op vakantie en ze 

hebben minder consumptiegoederen dan deze paren in het stedelijk gebied; 

– mensen met de hoogste inkomens (bovenste 20%): zij nemen minder vaak deel 

aan vrijetijdsactiviteiten en hun mobiliteitsmogelijkheden zijn relatief wat 

beperkt. 

De vraag is waar het verschil in leefsituatie tussen stad en platteland door veroorzaakt 

wordt. Door uitsplitsing in de acht aspecten kunnen we bekijken op welke gebieden 

het op het platteland beter gaat dan in de stedelijke gebieden. Dan blijkt dat op 

alle onderscheiden aspecten de situatie op het platteland beter is dan gemiddeld in 

Nederland (zie figuur 13.2). Drie springen eruit:

– sociale participatie: op het platteland zijn er meer vrijwilligers en verkeren minder 

mensen in een sociaal isolement;

– mobiliteit: de betere situatie op het platteland komt doordat het autobezit in de 

leefsituatie-index een grotere rol speelt dan het bezit van een abonnement voor het 

openbaar vervoer, waarover vooral mensen in het stedelijk gebied beschikken; en 

– wonen: de woningen op het platteland zijn over het algemeen luxer (vrijstaand, 

koop) en ruimer dan in het stedelijk gebied.
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Figuur 13.2
Verschillen in de aspecten van de leefsituatie naar stedelijkheid, 2004 (in indexscores, het Nederlands 
gemiddelde per aspect is 100 in 2004)
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Leesvoorbeeld: in het stedelijk gebied is de woonsituatie minder goed dan gemiddeld in Nederland (score 98,4), op 
het platteland is die juist beter dan gemiddeld (score 102,6).

Bron: SCP (CV’04)
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Als we het platteland uitsplitsen in weinig stedelijke en niet-stedelijke gebieden, 

blijkt dat er weliswaar verschillen in leefsituatie zijn tussen deze gebieden, maar 

dat die kleiner zijn dan die tussen stad en platteland. De weinig stedelijke gebieden 

scoren op alle aspecten beter dan het Nederlandse gemiddelde. Dat geldt niet voor 

de niet-stedelijke gebieden; daar is de gezondheid iets slechter dan gemiddeld (zie 

ook tabel 6.2 in het hoofdstuk 6 Gezondheid en zorg), wordt er minder aan sport 

gedaan en gaan mensen minder op vakantie. Wellicht heeft dit laatste te maken met 

het relatief veel voorkomen van armoede in de niet-stedelijke gebieden (zie bv. Van 

Everdingen et al. 1999). 
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Ontwikkeling sinds 1997

Hiervoor keken we naar de situatie in 2004 om een beeld te schetsen van de huidige 

stand van zaken. In paragraaf 13.1 is echter al aangegeven dat het interessanter is om 

de ontwikkelingen in de loop van de tijd te bekijken. Dan blijkt dat vanaf het eerste 

beschikbare meetjaar, 1997, de leefsituatie op het platteland beter is dan elders in 

Nederland (zie figuur 13.3). Sinds 1997 werd de leefsituatie in Nederland als totaal 

bovendien steeds beter zowel in de landelijke als in de stedelijke gebieden. Op het 

platteland was de verbetering zelfs groter dan gemiddeld in Nederland. Als we het 

platteland verdelen in weinig en niet-stedelijke gebieden, blijkt dat de leefsituatie 

in beide gebieden tussen 1997 en 2004 ongeveer evenveel vooruitging, maar dat het 

tempo verschillend was. In de niet-stedelijke gebieden vond de verbetering al plaats 

tussen 1997 en 1999, waarna de leefsituatie nagenoeg onveranderd bleef, terwijl in de 

weinig stedelijke gebieden de verbetering vooral tussen 2002 en 2004 optrad.

Doordat de leefsituatie op het platteland sterker verbeterd is dan in de stedelijke 

gebieden, neemt het verschil tussen beide toe: van bijna twee punten in 1997 tot meer 

dan drie punten in 2004.

Figuur 13.3
Ontwikkeling van de leefsituatie voor Nederland als geheel, de vijf stedelijkheidsklassen, het platteland 
en de stedelijke gebieden (in indexscores, 1997 = 100 voor Nederland als geheel)a

a De verticale lijn in de figuur geeft aan dat er veranderingen zijn geweest in de manier van enquêteren. 
De leefsituatie in Nederland als geheel in 2004 is gelijkgesteld aan die van 2002 (indexwaarde 101,85; 
verder in het hoofdstuk (in de tabellen) afgerond tot 102). 

Bron: CBS (POLS’97, ’99, ’02) SCP-bewerking; SCP (CV’04)
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De leefsituatie verbeterde niet voor alle sociale groepen op het platteland in gelijke 

mate. Voor de volgende groepen verbeterde ze sterker dan gemiddeld op het platte-

land:

– mensen van 55 jaar of ouder;

– alleenstaanden;
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– paren zonder kinderen;

– mensen met de laagste inkomens (onderste 20%).

Deze groepen gaan er in de stedelijke gebieden weliswaar ook op vooruit, maar 

minder dan op het platteland (m.u.v. de 65-74-jarigen van wie de leefsituatie in de 

stad wat meer is verbeterd). Om te achterhalen wat het meest bijgedragen heeft aan 

de relatief sterk verbetering voor deze groepen is de leefsituatie uiteengelegd in de 

aspecten. Dan blijkt dat zij relatief meer zijn gaan sporten en meer consumptiegoe-

deren hebben gekocht (de achterliggende gegevens staan in bijlage B13.2). 

In dezelfde periode waren er ook groepen voor wie de leefsituatie wel verbeterde, 

maar minder dan gemiddeld op het platteland. Dat geldt voor de:

– 18-34-jarigen: vooral door een teruggang in hun participatie en sportbeoefening;

– middelbaar opgeleiden: zij zijn eveneens minder gaan sporten en daarnaast 

gingen ze minder op vakantie;

– hoogopgeleiden: ook zij gingen minder op vakantie en daarnaast nam hun auto-

bezit af;

– paren met kinderen: hun gezondheid werd relatief slechter en zij zijn minder gaan 

sporten;

– mensen met middeninkomens: ook hun gezondheid werd relatief slechter en 

daarnaast nam hun bezit van consumptiegoederen af.

De leefsituatie van eenoudergezinnen op het platteland werd zelfs iets minder goed 

tussen 1997 en 2004, terwijl die in de stad juist verbeterde. Dat had vooral te maken 

met een relatieve teruggang in het autobezit en het aantal vakanties. 

In figuur 13.4 is een selectie van de besproken sociale groepen opgenomen (de 

overige groepen staan in bijlage B13.1).

Uit figuur 13.4 komt de indruk naar voren dat groepen van wie de leefsituatie minder 

goed is dan gemiddeld, er wat meer op vooruitgaan dan groepen van wie de leefsitu-

atie beter is dan gemiddeld. In de volgende paragraaf gaan we hier dieper op in. 

De verschillen tussen weinig en niet-stedelijke gebieden in de ontwikkeling van 

de leefsituatie zijn in het algemeen gering. Het grootste verschil is te vinden bij de 

mensen met een middelbare opleiding. Hun leefsituatie werd tussen 1997 en 2004 

minder goed in de niet-stedelijke gebieden, terwijl die in de weinig stedelijke gebie-

den beter werd.

In de niet-stedelijke gebieden verbeterde de leefsituatie meer dan in de weinig stede-

lijke gebieden voor de:

– mannen

– 55-64-jarigen

– alleenstaanden

– mensen met de laagste inkomens (onderste 20%).

En andersom: in de weinig stedelijke gebieden verbeterde de leefsituatie meer dan in 

de niet-stedelijke gebieden voor de:

– vrouwen

– en paren zonder kinderen.
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Figuur 13.4
Ontwikkeling van de leefsituatie op het platteland, en voor enkele sociale groepen op het platteland, 
1997-2004 (in indexscores, 1997 = 100 voor Nederland als geheel)a

a De verticale lijn in de figuur geeft aan dat er veranderingen zijn geweest in de manier van enquêteren.
Zie figuur 13.3.

Bron: SCP (CV’04)
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13.3  De rol van de hulpbronnen

De leefsituatie wordt bepaald door de persoonlijke keuzen die mensen maken, en 

door individuele kenmerken, zoals leeftijd en huishoudenssamenstelling. Daarnaast 

zijn maatschappelijke kansen en mogelijkheden van belang. In het leefsituatiemodel 

worden deze mogelijkheden aangeduid als hulpbronnen; het gaat om inkomen, 

arbeid, opleiding en gezondheid. Deze hulpbronnen kunnen mensen gebruiken om 

hun leefsituatie te verbeteren. Er blijkt inderdaad een relatie te zijn tussen de leef-

situatie en de hulpbronnen: mensen met een hoge opleiding hebben het beter dan 

mensen met een lage opleiding; hetzelfde geldt voor mensen die werken, een hoog 

inkomen hebben of zich gezond voelen ten opzichte van mensen die niet werken, 

een laag inkomen hebben of zich ongezond voelen (zie tabel 13.1). De situatie op het 

platteland wijkt hierin niet af van de situatie elders.

Evenals in Nederland als geheel is op het platteland de ongelijkheid in leefsitu-

atie tussen 1997 en 2004 afgenomen. De verschillen tussen de uiterste categorieën 

zijn in deze periode minder groot geworden. Vooral de inkomensongelijkheid is op 

het platteland sterk afgenomen, in de niet-stedelijke gebieden meer dan in de weinig 

stedelijke. De ongelijkheid in de (ervaren) gezondheid is op het platteland echter 

toegenomen, maar veel minder sterk dan in de stedelijke gebieden. 
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Tabel 13.1
De relatie tussen de hulpbronnen en de leefsituatie naar stedelijkheid, 1997 en 2004 (indexscores, 
1997 = 100 voor Nederland totaal)

Nederland stad platteland weinig stedelijk niet-stedelijk
1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004

inkomensgroepen
laagste 20% 
inkomens 86 89 87 88 85 91 86 91 83 91
hoogste 20% 
inkomens 111 113 111 112 111 114 111 114 111 113
verschil 25 24 24 24 26 23 25 23 28 22

voltooid oplei-
dingsniveau

lager en voort-
gezet onderwijs 94 96 93 94 96 99 97 99 94 98
hoger onderwijs 108 110 107 109 109 111 109 110 110 111
verschil 14 14 14 15 13 12 12 11 16 13

werkzaamheid
niet werkenden 91 94 90 92 94 97 95 98 93 96
werkenden (>12 
uur per week) 106 107 105 106 106 108 107 109 105 108
verschil 15 13 15 14 12 11 12 11 12 12

ervaren gezond-
heida

(zeer) slecht 87 83 87 83 88 87 88 87 88 87
zeer goed 106 108 105 108 107 108 107 109 107 108
verschil 19 25 18 25 19 21 19 22 19 21

a Omdat de indicatoren voor gezondheid in 1997 geheel anders waren dan in 2004, en dus onvergelijkbaar, kunnen 
we geen uitspraken doen over de objectieve gezondheid. Daarom zijn verschillen in de ervaren gezondheid opgenomen. 

Bron: CBS (POLS-SLI’97) SCP-bewerking; SCP (CV’04)

De resultaten in tabel 13.1 zijn anders dan die van De sociale staat van Nederland 2005

(scp 2005), waarin de conclusie was dat de ongelijkheid in leefsituatie juist was toe-

genomen. Voor deze discrepantie zijn twee oorzaken aan te wijzen. Ten eerste is de 

tijdsperiode anders: in De sociale staat werd geconstateerd dat sinds 2002 de onge-

lijkheid weer was toegenomen en hier gaat het om de periode 1997-2004. Ten tweede 

staan er andere categorieën tegenover elkaar, in De sociale staat zijn de uitersten 

extremer: inkomensdecielen in plaats van -kwintielen en maximaal lager onderwijs 

in plaats van maximaal voortgezet onderwijs. Als de tijdsperiode en groepenindeling 

uit De sociale staat gehanteerd worden, neemt de ongelijkheid in leefsituatie tussen 

groepen ook op het platteland toe in de periode 2002-2004 (zie bijlage B13.3). Vooral 

de verschillen tussen het laagste en hoogste inkomensdeciel zijn in deze periode op 

het platteland sterk toegenomen, sterker dan in de stedelijke gebieden. De verschil-

len tussen de laagst en hoogst opgeleiden zijn in die periode juist in de stedelijke 

gebieden meer toegenomen dan op het platteland; in de weinig stedelijke gebieden 

zijn ze zelfs afgenomen. 
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Hoewel de verschillen in leefsituatie tussen groepen in de periode 1997-2004 zijn 

afgenomen, nemen ze sinds 2002 weer toe. Hierin verschilt het platteland niet van 

Nederland als geheel.

Index voor maatschappelijke achterstand

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een minder goede positie bij een van de 

hulpbronnen te compenseren valt met een betere positie bij de andere. Het zal beter 

gaan met iemand die ondanks een lage opleiding een redelijk inkomen heeft, dan 

met iemand bij wie een lage opleiding samengaat met een laag inkomen. Door hulp-

bronnen te combineren ontstaat een index voor maatschappelijke achterstand. Deze 

bestaat uit drie indicatoren: het niet hebben van betaald werk (voor meer dan twaalf 

uur per week), het hebben van een inkomen onder de lage-inkomensgrens en het 

hebben van een opleiding op maximaal mavo-niveau. Voor mensen ouder dan 65 jaar 

bestaat de index uit twee indicatoren omdat het opnemen van het niet hebben van 

werk voor hen weinig zinvol is. 

Tussen 1997 en 2004 is de maatschappelijke achterstand zowel in de stedelijke als 

in de landelijke gebieden afgenomen. Voor mensen ouder dan 65 jaar is de afname 

groter dan voor mensen die jonger zijn (zie tabel 13.2). De vraag of er binnen het 

platteland verschil is tussen de weinig en niet-stedelijke gebieden, kunnen we niet 

beantwoorden aangezien er te weinig mensen met achterstand in de gebruikte data-

bestanden aanwezig zijn.

Tabel 13.2
Cumulatie van achterstandena in de hulpbronnen inkomen, opleiding, arbeid naar leeftijd, 1997 en 2004 
(in procenten)

Nederland stad platteland
1997 2004 1997 2004 1997 2004

personen jonger dan 65 jaar
geen achterstand 42 48 42 49 41 47
maximale achterstand 9 5 9 6 8 3

personen ouder dan 65 jaar
geen achterstand 25 35 25 37 23 32
maximale achterstand 36 11 32 10 41 11

a In bijlage B13.4 zijn alle groepen opgenomen.

Bron: CBS (POLS-SLI’97) SCP-bewerking; SCP (CV’04)

Hoewel het aandeel mensen met maatschappelijke achterstand daalde, is op het plat-

teland de ongelijkheid in leefsituatie toegenomen tussen mensen die wel en mensen 

die niet te maken hebben met achterstand (tabel 13.3). Voor de mensen ouder dan 

65 jaar is deze ongelijkheid echter minder toegenomen dan gemiddeld in Nederland. 

Anders ligt het bij de mensen jonger dan 65 jaar, waar de ongelijkheid in Nederland 

als geheel onveranderd bleef. De toename op het platteland komt enerzijds doordat 
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de leefsituatie van mensen zonder achterstand meer dan gemiddeld verbeterde en 

anderzijds doordat de leefsituatie van mensen met achterstand (licht) verslechterde. 

Dit betekent dat de steeds kleiner wordende groep mensen met achterstand steeds 

meer uit de minst kansrijke mensen bestaat.

Tabel 13.3 
De relatie tussen de cumulatie van achterstandena in de hulpbronnen inkomen, opleiding, arbeid en
de leefsituatie naar leeftijd, 1997 en 2004 (indexscores, 1997 = 100 voor Nederland totaal)

Nederland stad platteland
1997 2004 1997 2004 1997 2004

personen jonger dan 65 jaar
geen achterstand 109 109 108 109 109 111
maximale achterstand 87 87 85 87 91 90
verschil 22 22 23 22 18 21

personen ouder dan 65 jaar
geen achterstand 95 99 91 96 97 105
maximale achterstand 78 72 75 68 78 78
verschil 17 27 16 28 19 27

a In bijlage B13.4 zijn alle indicatoren opgenomen.

Bron: CBS (POLS-SLI’97) SCP-bewerking; SCP (CV’04)

Invloed van de hulpbronnen

In het model dat bij de beschrijving van de leefsituatie wordt gehanteerd, is er niet 

alleen sprake van samenhang tussen de hulpbronnen en de leefsituatie, zoals hier-

voor is beschreven, er wordt zelfs uitgegaan van een causale relatie. De veronder-

stelling is dat de hulpbronnen van invloed zijn op het niveau van de leefsituatie. Uit 

de analyses blijkt dat deze veronderstelling opgaat: op het platteland kan 59% van 

de verschillen in leefsituatie verklaard worden door de hulpbronnen, aangevuld 

met de achtergrondkenmerken leeftijd en huishoudenssamenstelling (hoewel de 

invloed van het laatste kenmerk niet significant is; zie tabel 13.4).6 Daarmee zijn de 

hulpbronnen en opgenomen achtergrondkenmerken voor het platteland iets door-

slaggevender voor de kwaliteit van de leefsituatie dan voor Nederland als geheel, 

waar de verklaarde variantie 56% is.7 Als we de niet-stedelijke gebieden afzonderlijk 

bekijken, blijkt dat daar de invloed van leeftijd kleiner, maar die van gezondheid en 

opleiding groter is dan voor het platteland als geheel, met een hogere verklaarde 

variantie (65%).
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Tabel 13.4 
De invloed van de hulpbronnen en enkele andere achtergrondkenmerken op de leefsituatie naar 
stedelijkheid, 2004 (multivariate Anova-analyse, bèta-coëff iciënten) 

Nederland stad platteland
weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

leeftijda 0,27 0,27 0,27 0,31 0,22
inkomenb 0,37 0,37 0,41 0,44 0,42
arbeidsmarktpositiec 0,07 0,08 n.s. n.s. n.s.
opleidingd 0,18 0,19 0,17 0,16 0,21
huishoudenssamenstellinge n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
inkomensbronf 0,15 0,17 0,13 n.s. 0,21
gezondheidg 0,14 0,12 0,17 0,15 0,22

verklaarde variantie 56% 58% 59% 57% 65%

n.s. : niet significant
a Leeftijdsgroepen: 18-34 jaar, 35-54 jaar, 55-64 jaar, 65-74 jaar, 75 jaar en ouder.
b In decielen.
c Werkt niet; werkt <12 uur per week; werkt >12 uur per week.
d Lager of voortgezet; middelbaar; hoger.
e Alleenstaande; paar zonder kinderen; paar met kinderen; eenoudergezin; overig.
f Loon; winst; VUT; AOW; ANW; WW; WAO; bijstand; studiebeurs; overig.
g Heeft wel of niet een langdurige aandoening, ziekte of handicap.

Bron: SCP (CV’04)

De meest interessante vraag voor dit rapport is echter of de stedelijkheidsgraad ver-

schillen in leefsituatie kan verklaren, met andere woorden: blijven de verschillen in 

leefsituatie tussen stedelijkheidsklassen bestaan als gecontroleerd wordt voor de 

hulpbronnen en voor achtergrondkenmerken. Uit de analyses blijkt dat de verschil-

len ook dan blijven bestaan (zie tabel 13.5). In 2004 is het belang van stedelijkheid 

zelfs groter dan in 1997.

Van de opgenomen kenmerken is inkomen het belangrijkst voor het niveau van de 

leefsituatie in 2004, gevolgd door leeftijd en opleiding. De invloed van het inkomen 

is sinds 1997 toegenomen, terwijl die van de huishoudenssamenstelling is afgeno-

men. De gebruikte indicatoren voor gezondheid als hulpbron zijn pas in 2004 aan 

het onderzoek toegevoegd, waardoor we dit kenmerk niet kunnen meenemen in de 

analyse voor 1997. Uit de analyses voor 2004 blijkt deze hulpbron inderdaad een rol 

te spelen. Gezondheid heeft een eigen, toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de 

leefsituatie (zie ook bijlagen B13.5 en B13.6).
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Tabel 13.5
De invloed van de hulpbronnen en enkele andere achtergrondkenmerken op de leefsituatie in Nederland 
als geheel naar de kenmerken stedelijkheid en gezondheid, 1997 en 2004 (multivariate Anova-analyse, 
bèta-coëff iciënten) 

1997 2004

zonder 
stedelijkheid

inclusief 
stedelijkheid

zonder 
stedelijkheid

inclusief 
stedelijkheid

inclusief ste-
delijkheid en 
gezondheid

leeftijda 0,28 0,28 0,28 0,29 0,27
inkomenb 0,32 0,31 0,38 0,37 0,37
arbeidsmarktpositiec 0,10 0,10 0,08 0,08 0,07
opleidingd 0,20 0,21 0,20 0,20 0,19
huishoudenssamenstellinge 0,11 0,10 0,06 n.s. n.s.
inkomensbronf 0,12 0,11 0,16 0,17 0,16
stedelijkheidg 0,05 0,10 0,11
gezondheidh 0,14

verklaarde variantie 55% 55% 55% 56% 57%
n.s.: niet significant
a 18-34 jaar, 35-54 jaar, 55-64 jaar, 65-74 jaar, 75 jaar en ouder.
b In decielen.
c Werkt niet; werkt < 12 uur per week; werkt > 12 uur per week.
d Lager of voortgezet; middelbaar; hoger.
e Alleenstaande; paar zonder kinderen; paar met kinderen; een oudergezin; overig.
f In 1997: loon; winst; VUT; pensioen/AOW; sociale uitkering/beurs; overig. In 2004: loon; winst;

 VUT; AOW; ANW; WW; WAO; bijstand; studiebeurs; overig.
g Zeer sterk stedelijk; sterk stedelijk; matig stedelijk; weinig stedelijk; niet-stedelijk.
h Heeft wel of niet een langdurige aandoening, ziekte of handicap.

Bron: CBS (POLS-SLI’97) SCP-bewerking; SCP (CV’04)

13.4  De leefsituatie en de sociale en fysieke omgeving

Niet alleen individuele kenmerken en maatschappelijke hulpbronnen zijn van belang 

voor de leefsituatie van mensen, ook de omgeving waarvan zij deel uitmaken, speelt 

een rol, zowel de sociale omgeving (sociale netwerken) als de fysieke omgeving (de 

buurt waar iemand woont). 

Sociale omgeving

Voor een deel is het sociale netwerk waarover iemand beschikt, opgenomen in de 

leefsituatie-index. De index bevat immers indicatoren die betrekking hebben op 

de mate waarin iemand sociaal geïsoleerd is, en op de maatschappelijke verbanden 

waaraan iemand deel kan nemen (zoals lidmaatschap van verenigingen, sportactivi-

teiten en vrijwilligerswerk). Die indicatoren betreffen echter vooral de aanwezigheid

van een sociaal netwerk. Om iets te kunnen zeggen over de feitelijke deelname aan 

het netwerk, gaan we in deze paragraaf in op de frequentie van het contact met fami-

lie, vrienden of buren.
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De familie speelt een cruciale rol in het sociale netwerk van mensen. In hoofdstuk 12 

(Maatschappelijke participatie) bleek dat het overgrote deel van de respondenten 

minstens een keer per week contact heeft met iemand van de familie. Met vrienden 

of met de buren is het contact minder frequent. Op het platteland zijn de contacten 

over het algemeen wat frequenter dan in de stedelijke gebieden, vooral die met buren 

en familie.

Er is een positieve samenhang tussen de leefsituatie en de frequentie van sociale 

contacten: hoe frequenter de contacten, hoe beter de leefsituatie (zie tabel 13.6). 

De verschillen in leefsituatie tussen mensen die frequent contact onderhouden met 

familie en vrienden, en mensen die dat niet doen, zijn op het platteland kleiner dan 

in Nederland als geheel. Tussen de weinig en niet-stedelijke gebieden zijn er nage-

noeg geen verschillen.

Tabel 13.6
Gemiddelde leefsituatie naar de frequentie van sociale contacten op het platteland en in de stad, 1997 en 
2004 (indexscores, 1997 = 100 voor Nederland totaal) 

Nederland stad platteland weinig stedelijk niet-stedelijk
1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004

contact met familieleden
1 keer per week 100 103 100 102 101 105 102 105 101 104
minder dan 1 keer per maand 91 94 88 92 94 99 95 100 93 98
verschil 9 9 12 10 7 6 7 5 8 6

contact met de buren
1 keer in de week 100 101 100 100 102 103 103 104 100 101
minder dan 1 keer per maand 95 99 93 98 97 102 101 103 92 101
verschil 5 2 7 2 5 1 2 1 8 0

contact met vrienden en kennissen
1 keer per week 102 103 101 102 103 105 104 106 102 104
minder dan 1 keer per maand 84 90 82 89 88 93 88 94 88 92
verschil 18 13 19 13 15 12 16 12 14 12

In de tabel is een selectie opgenomen; in bijlage B13.6 staan ook de tussenliggende frequenties. 

Bron: CBS (POLS-SLI’97) SCP-bewerking; SCP (CV’04)

Voor 2004 zijn gegevens beschikbaar over de waardering die mensen hebben voor 

een aantal sociale aspecten van de buurt waarin ze wonen. In het algemeen oordelen 

de mensen positief over hun buurt: er is sprake van een gezellige omgang en een 

grote meerderheid is tevreden met de bevolkingssamenstelling. Op het platteland is 

het oordeel positiever dan in de stedelijke gebieden (zie bijlage B13.7).

Op het platteland is de samenhang tussen deze oordelen en de leefsituatie echter 

niet bijzonder sterk. Evenals in Nederland als geheel is de leefsituatie slechts iets 

beter in buurten waar mensen positief oordelen over hun buurt en haar bewoners, 

dan in buurten waar mensen een negatieve mening hierover hebben. In de stedelijke 



355Leefsituatie-index

gebieden is de samenhang veel sterker: daar is de leefsituatie een stuk beter in buur-

ten waarover positief geoordeeld wordt.

Fysieke omgeving

Buurten waar mensen met een slechte leefsituatie wonen, verschillen in een aantal 

fysieke en sociale kenmerken van buurten waar mensen met een goede leefsituatie 

wonen.8 In een buurt waar de leefsituatie minder goed is, komen bijvoorbeeld meer 

huurwoningen voor, bovendien zijn de huren vaak laag en wonen er meer ouderen, 

maar minder gezinnen met kinderen (zie bijlage B13.8). Dit geldt ook voor het plat-

teland, maar in mindere mate dan voor het verstedelijkt gebied. In vergelijkbare 

buurten is bijvoorbeeld het inkomen op het platteland hoger dan in het verstedelijkt 

gebied. Door een aantal buurtkenmerken te combineren krijgen we een beeld van de 

eventuele achterstand van een buurt. Door combinatie van fysieke kenmerken ont-

staat een indruk van de woonomgevingskwaliteit en door sociale kenmerken samen 

te nemen kan iets worden gezegd over de sociale status van een buurt.9

De woonomgevingskwaliteit gaat over de mate waarin fysieke verloedering, 

hinder, overbezetting en voorzieningen aanwezig zijn in een buurt. Er bestaat een 

verband tussen de woonomgevingskwaliteit en de leefsituatie, zij het dat het verband 

niet erg sterk is (correlatiecoëfficiënt 0,14, zie bijlage B13.9). Op het platteland is het 

verband zelfs niet significant, vooral doordat er nauwelijks mensen wonen in wijken 

met een slechte omgevingskwaliteit.10 Omgekeerd zijn er in de stedelijke gebieden 

nagenoeg geen buurten met een hoge kwaliteit. Van de plattelanders die wonen in 

een buurt met een hoge woonomgevingskwaliteit, heeft 12% een slechte leefsituatie 

en 15% een goede. Deze concentratieverschillen leiden tot verschillen in de gemid-

delde leefsituatie: in plattelandsbuurten met een hoge kwaliteit is de leefsituatie 

beter (score 103) dan in buurten met een lage woonomgevingskwaliteit (score 97). In 

dit opzicht is er nauwelijks verschil met Nederland als geheel (zie tabel 13.7).

Tabel 13.7 
Verschillen in leefsituatie naar woonomgevingskwaliteita van een buurt, 2004 (indexscores , 1997 = 100 
voor Nederland totaal)

Nederland stad platteland
weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

lage woonomgevingskwaliteit 99 99 97 . 98
gemiddelde woonomgevingskwaliteit 103 102 104 105 103
hoge woonomgevingskwaliteit 103 . 103 107 102

. = minder dan 10 cases.
a De driedeling is gebaseerd op afwijking van het Nederlands gemiddelde. Voor buurten die meer dan een 

standaardafwijking verschillen van het gemiddelde, is de woonomgevingskwaliteit als hoog (afwijking naar boven) 
of laag (afwijking naar beneden) geclassificeerd.

Bron: SCP (CV’04)
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De sociale status van een buurt bestaat uit een combinatie van drie indicatoren die 

betrekking hebben op de bevolkingsopbouw: het percentage werklozen, het per-

centage laagopgeleiden en het percentage mensen met een laag inkomen. In Neder-

land woont 17% van de mensen in een buurt met een lage status (tabel 13.8). Het 

merendeel van hen woont in stedelijk gebied; daar woont 25% van de mensen in een 

dergelijke buurt, terwijl dat op het platteland 5% is. Als we hierbij ook de leefsitu-

atie betrekken, blijkt dat van de plattelanders met een slechte leefsituatie 14% in een 

buurt met een lage status woont. Ook daarmee steekt het platteland positief af bij de 

Nederlandse cijfers, die beduidend hoger zijn: gemiddeld woont 17% van de Neder-

landers in een buurt met een lage status, maar van de mensen met een slechte leef-

situatie is dat het dubbele (35%). 

Tabel 13.8 
Sociaal-economische achterstand van buurten naar stedelijkheid, 2004 (in procenten) 

Nederland stad platteland
weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

buurt met een lage status 17 25 5 4 6
buurt met een gemiddelde status 74 65 88 83 93
buurt met een hoge status 9 10 8 13 1

Leesvoorbeeld: in Nederland als geheel woont 17% van de bevolking in een buurt met een lage status, in de stad is dat
25% en op het platteland 5%.

Bron: SCP (CV’04)

Dit alles leidt ertoe dat in buurten met een lage status de gemiddelde leefsituatie dan 

ook slechter is dan in buurten met een hoge status (zie tabel 13.9).11

Tabel 13.9 
Verschillen in leefsituatie naar sociaal-economische achterstand van buurten, 2004 (indexscores , 
1997 = 100 voor Nederland totaal)

Nederland stad platteland
weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

buurt met een lage status 95 95 98 107 92
buurt met een gemiddelde status 103 102 103 104 103
buurt met een hoge status 108 107 112 112 .

. = minder dan 10 cases.

Bron: SCP (CV’04)

Achterstandsbuurten

Op basis van de hiervoor beschreven sociale status van buurten is er extra onderzoek 

gedaan onder de bewoners van achterstandsbuurten.12 Mensen die aan het extra 

onderzoek hebben meegewerkt, verschillen op een aantal vlakken van de mensen 
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die aan het hoofdonderzoek deelnamen; ze hebben onder meer een lager inkomen, 

ze wonen meer in huurwoningen en ze vormen vaker eenpersoonshuishoudens (zie 

verder bijlage 12.9 van De sociale staat van Nederland 2005 (scp 2005). Overigens bete-

kent dit niet dat de bewoners van achterstandsbuurten zelf noodzakelijkerwijs in 

een achterstandspositie verkeren. Met het extra onderzoek is het mogelijk dieper in 

te gaan op de leefsituatie van mensen die in achterstandsbuurten wonen. De gemid-

delde leefsituatie in deze buurten op het platteland is 100: vier punten minder dan 

de leefsituatie op het platteland als geheel (tabel 13.10). Het verschil tussen achter-

stands- en andere buurten is op het platteland kleiner dan in stedelijk Nederland 

(waar het verschil zeven punten is).13 Dit komt vooral doordat er geen verschil in 

leefsituatie is tussen deze buurten in weinig stedelijk gebied.

Tabel 13.10 
De leefsituatie in achterstandsbuurten vergeleken met de leefsituatie in alle buurten naar stedelijkheid, 
2004 (indexscores , 1997 = 100 voor Nederland totaal)

Nederland stad platteland
weinig 
stedelijk

niet-
stedelijk

leefsituatie in achterstandsbuurten 95 94 100 105 98
leefsituatie in alle buurten 102 101 104 105 103
verschil -7 -7 -4 0 -5

Bron: SCP (CV’04)

Regionale verschillen

In het voorgaande bleek dat er binnen het platteland soms verschillen in leefsituatie 

zijn als we kijken naar niet- en weinig stedelijke gebieden of naar lage- en hogestatus-

buurten. Een andere invalshoek is het bekijken van regionale verschillen in de leefsitu-

atie, in dit geval verschillen tussen provincies. Het blijkt dat de leefsituatie het minst 

goed is in Groningen en Zeeland, vooral omdat mensen er minder op vakantie gaan en 

respectievelijk minder consumptiegoederen bezitten en minder aan vrijetijdsactivitei-

ten deelnemen (zie bijlage B13.10). Het best is de leefsituatie in Overijssel (meer auto-

bezit en sociale participatie) en Utrecht (meer vakanties en consumptiegoederen). 

Voor dit rapport zijn evenwel niet zozeer verschillen tussen provincies als geheel 

interessant, maar wel of de leefsituatie op het platteland in de ene provincie verschilt 

van die op het platteland in een andere provincie. Dat blijkt inderdaad het geval te 

zijn (zie tabel 13.11). De leefsituatie op het platteland in Groningen is met een score 

van 98 minder goed dan die op het platteland in andere provincies. Op het platteland 

in Utrecht is de leefsituatie het best, met een score van 107. 

In het algemeen is de leefsituatie op het platteland in de verschillende provincies 

beter dan in de steden, wat vooral te maken heeft met de aspecten wonen, participatie 

en mobiliteit (zie figuur 13.2). In Groningen is dat echter niet het geval. Als de leef-

situatie uitgesplitst wordt naar de deelaspecten, blijkt dat dit vooral komt doordat de 

plattelanders in de provincie Groningen minder deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten 
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en minder op vakantie gaan dan de Groningers die in stedelijk gebied wonen (bijlage 

B13.10).

Uit multivariate analyses blijkt echter dat de invloed van de provincie niet sig-

nificant is als ook de stedelijkheidsklasse in de analyse wordt meegenomen (zie 

bijlageB13.10). Dat impliceert dat het voor de leefsituatie van groter belang is in welke 

stedelijkheidsklasse iemand woont dan in welke provincie.

Tabel 13.11
Verschillen in leefsituatie naar provincie en stedelijkheid, 2004 (indexscores, 1997 = 100 voor Nederland 
totaal)

totaal stad platteland
Nederland 102 101 104

Groningen 98 100 98
Friesland 100 98 100
Drenthe 103 99 104
Overijssel 105 104 105
Gelderland 103 101 104
Utrecht 105 104 107
Noord-Holland 103 101 106
Zuid-Holland 100 99 106
Zeeland 98 97 101
Noord-Brabant 103 101 104
Limburg 99 97 102
Flevoland 102 102 103

Bron: SCP (CV’04)

Een gedetailleerder regionaal beeld is te verkrijgen door te kijken naar corop-gebie-

den (zie hoofdstuk 3 Economie en welvaart voor een introductie). De verschillen in 

leefsituatie tussen de corop-gebieden zijn groot en groter dan die tussen provincies 

(zie figuur 13.5 en bijlage B13.10). De scores lopen uiteen van 93 in het gebied Delfzijl 

en omgeving tot 111 in IJmond. In grote lijnen ontstaat uiteraard hetzelfde beeld als 

wanneer naar provincies wordt gekeken: de leefsituatie in corop-gebieden in de 

provincies Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland is minder goed dan elders, en 

in Utrecht beter. Figuur 13.5 laat zien dat er binnen provincies toch verschillen zijn.14

Zo is de leefsituatie in Zuidwest-Friesland bijvoorbeeld beter dan in de rest van Fries-

land, terwijl het gebied Delft en Westland in negatieve zin afwijkt van de rest van de 

provincie Zuid-Holland.

De verschillen in leefsituatie naar corop-gebied blijven ook significant als 

gecontroleerd wordt voor stedelijkheid en de in dit rapport gebruikelijke achter-

grondkenmerken (zie bijlage B13.10). Het onderscheid naar corop-gebied is voor de 

leefsituatie dus relevanter dan het onderscheid naar provincie.
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Figuur 13.5
Leefsituatie naar COROP-gebied, 2004 (indexscores, 1997 = 100 voor Nederland totaal, 
gemiddelde in 2004: 102)

leefsituatiescores in klassen,
COROP-gebieden

score tussen 93 en 97
score tussen 98 en 100
score tussen 101 en 103
score tussen 104 en 106
score tussen 106 en 113
overig/n.v.t.

Bron: SCP (CV’04)

13.5  Tevredenheid, geluk en veiligheidsgevoel

In paragraaf 13.1 is aangegeven dat de leefsituatie van het platteland zich in eerste 

instantie richt op de objectieve situatie. Het doel is het sociale domein in Neder-

land in kaart te brengen aan de hand van indicatoren die de leefsituatie van mensen 

beschrijven. Deze objectieve beschrijving staat niet per definitie gelijk aan de oorde-

len die mensen hebben over hun situatie. Zo kan iemand zeer tevreden zijn met zijn 

woning, terwijl die eigenlijk in aanmerking komt voor sloop. Ook kan iemand geluk-

kig zijn zonder te werken, te sporten of een auto te bezitten.

In het algemeen is de tevredenheid van de Nederlanders met aspecten van de 

leefsituatie groot: zij geven in 2004 ruime voldoendes voor onder andere de woning 
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en de vrienden- en kennissenkring (zie tabel 13.12). Net als in Nederland als geheel 

wordt de woning op het platteland het hoogst gewaardeerd, in 2004 met een 8,2. 

Plattelanders zijn wat meer tevreden dan andere Nederlanders, maar over de Neder-

landse samenleving als geheel zijn ze iets minder tevreden; die krijgt nog net een 

voldoende (6,1) De enige onvoldoende wordt uitgedeeld aan de regering, met een 

rapportcijfer van 5,2. Hierover denken mensen op het platteland exact hetzelfde als 

mensen in de stedelijke gebieden.

De tevredenheid met de meeste onderdelen is sinds 1997 toegenomen. Mensen 

zijn in 2004 meer tevreden met de woning, de vrienden- en kennissenkring en de 

opleiding dan in 1997. Daarentegen is, als gevolg van de economische teruggang 

na 2001, de waardering voor de maatschappelijke positie waarin men zich bevindt, 

afgenomen, evenals de tevredenheid met de financiële middelen van het huishouden. 

Ook de Nederlandse samenleving als geheel wordt minder positief gewaardeerd, 

waarschijnlijk mede veroorzaakt door de roerige politieke en maatschappelijke 

periode (waarin de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh). Op het platteland is 

de ontwikkeling van de tevredenheid niet anders dan gemiddeld in Nederland, alleen 

de tevredenheid met de samenleving is op het platteland tussen 1997 en 2004 iets 

sterker afgenomen dan in de rest van Nederland.

Tabel 13.12 
Tevredenheid met onderdelen van de leefsituatie, 1997 en 2004 (gemiddeld rapportcijfer; 1: slechtste waar-
dering en 10: beste waardering) 

Nederland stad platteland weinig stedelijk niet-stedelijk
1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004

woning 7,9 8,0 7,8 7,8 8,1 8,2 8,0 8,2 8,1 8,2
vrienden- en kennissenkring 7,7 7,9 7,7 7,8 7,8 8,1 7,8 8,1 7,8 8,0
woonomgeving 7,7 7,6 7,5 7,5 8,0 7,9 8,0 7,8 8,1 8,0
maatschappelijke positie 7,4 7,1 7,3 7,2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,5
financiële middelen huishouden 7,4 6,9 7,2 6,8 7,5 7,2 7,6 7,2 7,5 7,2
opleiding (tot nu toe) 7,0 7,3 7,0 7,2 7,0 7,4 7,0 7,4 7,0 7,4
Nederlandse samenleving 6,6 6,2 6,6 6,2 6,7 6,1 6,7 6,2 6,6 6,1
regering . 5,2 . 5,2 . 5,2 . 5,2 . 5,2
huidig leven . 7,6 . 7,5 . 7,8 . 7,8 . 7,8

.  = geen rapportcijfers aanwezig
In bijlage B13.11 zijn de tussenliggende jaren en de overige stedelijkheidsklassen opgenomen.

Bron: CBS (POLS-SLI’97) SCP-bewerking; SCP (CV’04)

Net als in Nederland als geheel waardeert men op het platteland de persoonlijke 

aspecten van het leven (blijvend) hoog (m.u.v. de financiële positie), maar is de waar-

dering voor algemene en politieke aspecten veel minder rooskleurig en neemt boven-

dien in de tijd af. Dat de persoonlijke aspecten een hoge waardering krijgen, roept de 

vraag op wat de relatie is met de (ook persoonsgebonden) leefsituatie. Er blijkt een 
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positief verband te zijn tussen de objectieve leefsituatie en de subjectieve oordelen 

van mensen (zie tabel 13.13). Hoe beter de leefsituatie is, hoe groter de tevreden-

heid.15 Hierin wijkt het platteland niet af van de stedelijke gebieden.

Tabel 13.13 
Gemiddeld rapportcijfer voor onderdelen van de leefsituatie naar objectieve kwaliteit van de leefsituatie en 
stedelijkheid, 2004 (1: slechtste waardering en 10: beste waardering) 

Nederland stad platteland weinig stedelijk niet-stedelijk
goed slecht goed slecht goed slecht goed slecht goed slecht

woning 8,3 7,5 8,2 7,5 8,4 7,8 8,4 7,7 8,4 7,9
vrienden- en 
kennissenkring 8,3 7,3 8,3 7,2 8,4 7,7 8,5 7,6 8,4 7,7
woonomgeving 8,0 7,3 7,9 7,2 8,1 7,7 8,0 7,6 8,3 7,8
maatschappelijke 
positie 7,9 6,5 7,9 6,3 8,0 7,0 7,9 7,1 8,2 6,9
financiële midde-
len huishouden 7,8 6,1 7,7 6,0 8,0 6,7 7,9 6,7 8,1 6,7
opleiding 
(tot nu toe) 7,9 6,5 7,9 6,4 7,9 6,8 7,9 6,9 7,9 6,6
Nederlandse 
samenleving 6,4 6,0 6,4 6,0 6,5 6,1 6,4 6,0 6,5 6,2
regering 5,6 5,0 5,5 5,0 5,6 5,2 5,5 5,2 5,8 5,1
huidig leven 8,1 6,8 8,0 6,7 8,3 7,1 8,2 7,0 8,3 7,3

In bijlage B13.11 zijn drie kwaliteitsklassen opgenomen.

Bron: SCP (CV’04)

De grote tevredenheid die mensen in het algemeen hebben voor de persoonlijke 

aspecten van het leven, kan worden samengevat in het rapportcijfer dat ze geven aan 

‘het leven dat ze op dit ogenblik leiden’. In 2004 is dat op het platteland gemiddeld 

een 7,8; mensen met een slechte leefsituatie waarderen hun leven echter minder goed 

(gemiddeld 7,1) en mensen met een goede leefsituatie juist beter (8,3). De verschillen 

in tevredenheid tussen mensen met een goede en met een slechte leefsituatie zijn op 

het platteland wat kleiner dan in het stedelijk gebied.

De tevredenheid laat zich ook vertalen naar een groot geluksgevoel: het overgrote 

deel van de plattelandsbevolking is gelukkig of erg gelukkig, en zelfs iets gelukkiger 

dan de stedelingen (respectievelijk 86% en 80% is (erg) gelukkig). Net als in Neder-

land als geheel gaat op het platteland een goede leefsituatie samen met een gevoel 

van geluk (zie tabel 13.14). Dat blijkt uit het feit dat van de mensen met een goede 

leefsituatie op het platteland 96% (erg) gelukkig is, terwijl dat bij de mensen met 

een slechte leefsituatie 75% is. In de stedelijke gebieden liggen de percentages lager, 

vooral onder de mensen met een slechte leefsituatie: van de mensen met een goede 

leefsituatie is 94% (erg) gelukkig, en dat geldt voor slechts 60% van de mensen met 

een slechte leefsituatie.
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Tabel 13.14
Gemiddelde leefsituatie naar algemeen geluksgevoel en stedelijkheid, 1997 en 2004 (indexscores, 
1997 = 100 voor Nederland totaal) 

Nederland stad platteland weinig stedelijk niet-stedelijk
1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004

erg gelukkig 105 108 105 107 106 110 106 112 106 108
gelukkig 101 103 100 102 102 104 103 105 100 103
niet gelukkig / niet ongelukkig 89 95 89 93 90 99 90 99 89 99
niet zo gelukkig / ongelukkig 80 88 79 87 80 90 78 94 82 87

Bron: CBS (POLS-SLI’97) SCP-bewerking; en SCP (CV’04)

Subjectieve oordelen spelen een steeds grotere rol in maatschappelijke en politieke 

discussies en misschien wel het meest prominent als het gaat om veiligheid. De 

beleving van veiligheid heeft een voorname rol gekregen in het beleid: objectieve en 

subjectieve veiligheid worden daarin tezamen bekeken (zie ook hoofdstuk 10 Sociale 

veiligheid). Er is echter geen duidelijke relatie tussen het gevoel van veiligheid en de 

leefsituatie. In 2002 was de leefsituatie van mensen die zich wel eens onveilig voelen, 

slechter dan van mensen die dat niet doen, in 2004 was dat precies omgedraaid (zie 

tabel 13.15). Overigens wijkt het platteland hierin niet af van Nederland als geheel 

(zie scp 2005).

Binnen de groep mensen die zich wel eens onveilig voelt, is de leefsituatie het 

best van iemand die zich zelden onveilig voelt. Op het platteland is de leefsituatie 

van iemand die zich vaak onveilig voelt, echter beter dan van iemand die zich soms 

onveilig voelt. Dit is afwijkend van de andere gebieden in Nederland, waar de relatie 

wel eenduidig is.

Tabel 13.15 
Gemiddelde leefsituatie naar onveiligheidsgevoelens en stedelijkheid, 2004 (indexscores, 1997 = 100 voor 
Nederland totaal)

Nederland stad platteland weinig stedelijk niet-stedelijk
voelt u zich wel eens onveilig?

ja 104 102 106 108 104
nee 101 100 103 103 102

voelt u zich vaak, soms of 
zelden onveilig?

vaak 93 88 104 . .
soms 102 102 104 106 100
zelden 108 106 111 113 109

. = minder dan 10 cases

Bron: SCP (CV’04)
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13.6  Met wie ging het beter en met wie ging het slechter?

De leefsituatie op het platteland is in 2004 beter dan gemiddeld in Nederland. 

Bovendien is het percentage mensen dat er een slechte leefsituatie heeft lager, en het 

percentage dat een goede leefsituatie heeft hoger (zie tabel 13.16). In bijlage B13.12 

staan ook de cijfers over weinig en niet-stedelijke gebieden uitgesplitst).16 Deze twee 

groepen zijn op het platteland anders samengesteld dan in het stedelijk gebied. Op 

het platteland bestaat de groep met een slechte leefsituatie in 2004 voor een groter 

deel dan in de stad uit ouderen, niet-werkenden en paren zonder kinderen. Daaren-

tegen bestaat de groep met een goede leefsituatie op het platteland meer dan in het 

stedelijk gebied uit paren met kinderen en laagopgeleiden. 

Tussen 1997 en 2004 is de leefsituatie op het platteland verbeterd. Deze verbete-

ring is zelfs groter dan de verbetering die voor Nederland als geheel geldt. Sinds 1997 

is het percentage mensen met een goede leefsituatie op het platteland toegenomen 

en het percentage met een slechte leefsituatie is afgenomen; in beide gevallen zelfs 

iets meer dan in Nederland als geheel (tabel 13.16).

Sinds 1997 is de samenstelling van de groep met een slechte en van de groep met 

een goede leefsituatie veranderd. Aan de hand daarvan kunnen de in paragraaf 13.2 

genoemde groepen met wie het beter en met wie het slechter ging, nader worden 

ingekleurd. In de periode 1997-2004 is de leefsituatie voor nagenoeg alle sociale 

groepen op het platteland verbeterd. De eenoudergezinnen vormen de enige uitzon-

dering: zij hebben het tussen 1997 en 2004 slechter gekregen. De leefsituatie van 

enkele sociale groepen op het platteland verbeterde wel, maar minder dan die van 

andere. Dit zijn de:

– 18-34-jarigen 

– paren met kinderen 

– mensen met een middeninkomen

– middelbaar opgeleiden.

Van deze groepen daalde het aandeel binnen de groep met een goede leefsituatie 

sterk (tabel 13.16).

De grootste vooruitgang tussen 1997 en 2004 op het platteland boekten de vol-

gende groepen:

– mensen van 55 jaar of ouder, met name de groep van 55-64 jaar

– alleenstaanden

– paren zonder kinderen

– mensen met de laagste inkomens (onderste 20%).

Tussen 1997 en 2004 is het aandeel 65-plussers, alleenstaanden en niet-werkenden in 

de groep met een slechte leefsituatie op het platteland sterk gestegen. Tegelijkertijd 

steeg ook hun aandeel in de groep met een goede leefsituatie (tabel 13.16). Dit komt 

doordat op het platteland deze sociale groepen meer in omvang zijn toegenomen 

dan in het stedelijk gebied (vergelijk hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik voor 

alleenstaanden en ouderen, en hoofdstuk 4 Arbeidsdeelname voor niet-werkenden). 



364 Leefsituatie-index

Dat per saldo de leefsituatie van deze groepen niet verslechterde, blijkt ook uit het 

feit dat binnen de groepen het percentage met een slechte leefsituatie daalde en het 

percentage met een goede leefsituatie steeg (zie bijlage B13.12).

Tabel 13.16
Samenstelling van de groep met een slechte leefsituatie en van de groep met een goede leefsituatie 
naar stedelijkheid, 1997 en 2004 (in procenten, verticaal gepercenteerd) 

slechte leefsituatie goede leefsituatie
Nederland stad platteland Nederland stad platteland

1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004
allen 16 14 18 17 14 9 15 18 15 17 16 20

laagste 20% inkomen 61 61 58 61 67 62 3 3 4* 5* 1* 2*

20%-80% inkomen 37 38 40 37 31 38 47 50 43 50 53 49
hoogste 20% inkomen 2* 1* 2* 1* 2* 0 50 47 53 46 46 50

18-34 jaar 12 12 15 13 8 7* 34 27 33 29 34 24
35-54 jaar 22 21 24 24 18 11* 55 52 54 51 57 54
55-64 jaar 15 14 14 15 18 10* 8 14 10 14 5 15
65-74 jaar 20 17 20 15 21 25 3 6 2* 5 3* 6
C 75 jaar 31 37 28 33 35 47 0* 2* – 2* 1* 1*

alleenstaande 40 48 44 48 33 47 5 8 6 10 2* 5*

eenoudergezin 7 4 9 5 4* 3* 1* 3 2* 4* 1* 1*

paar met kinderen 16 17 16 18 18 15 64 52 58 48 72 57
paar zonder kinderen 35 29 30 27 44 32 29 37 32 37 25 37

lager en voortgezet 
onderwijs 78 79 76 77 84 83 21 21 18 18 26 25
middelbaar onderwijs 16 14 17 16 13 8* 39 23 37 21 42 27
hoger onderwijs 6 7 7 7 4* 8* 39 56 45 61 32 48

werkt C 12 uur 15 15 14 15 15 6* 74 75 76 78 70 71
werkt niet 84 85 84 85 85 95 17 20 17 18 19 23

Leesvoorbeeld: in Nederland had in 2004 14% van de Nederlanders een slechte leefsituatie, 17% van de stedelingen en 9% 
van de plattelanders. Van de mensen met een slechte leefsituatie behoort in 2004 61% tot de groep mensen met de 20% 
laagste inkomens, op het platteland is dat 62%. 
* Minder dan 10 cases.
– Niet aanwezig.

Bron: CBS (POLS-SLI’97) SCP-bewerking; SCP (CV’04)

Een verbetering op alle fronten is te zien bij de paren zonder kinderen en de mensen 

met de laagste (onderste 20%) inkomens: hun aandeel binnen de groep met een 

slechte leefsituatie is sterk afgenomen en tegelijkertijd nam hun aandeel in de groep 

met een goede leefsituatie toe. Bij deze sociale groepen is bovendien een duidelijke 
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afname te zien van het percentage dat een slechte leefsituatie heeft en een duidelijke 

toename van het percentage dat een goede leefsituatie heeft.

In het algemeen zijn de geschetste veranderingen tussen 1997 en 2004 op het plat-

teland gelijk aan de veranderingen in het stedelijk gebied. Hierop vormen de inko-

mensgroepen een uitzondering: in het stedelijk gebied nam het aandeel van de 

mensen met een middeninkomen in de groep met een slechte leefsituatie af, terwijl 

dit op het platteland juist toenam. Voor de mensen met de laagste (onderste 20%) en 

hoogste inkomens (bovenste 20%) is dat juist andersom: zij deden het op het platte-

land beter dan in de stad. 

Deze resultaten lijken op die van De sociale staat van Nederland 2005 (scp 2005): op het 

platteland blijven, net als in Nederland als geheel, de middengroepen relatief achter, 

terwijl de leefsituatie van ouderen en alleenstaanden relatief sterk is verbeterd. Dat 

de resultaten op elkaar lijken, kan twee vragen oproepen: is de ontwikkeling op het 

platteland wel zo anders dan in Nederland als geheel, en is de leefsituatie-index wel 

een geschikt instrument is om het welzijn op het platteland te meten. Beide vragen 

moeten we met ‘ja’ beantwoorden.

Afgemeten aan de leefsituatie-index is het platteland anders dan de rest van 

Nederland. De leefsituatie is er beter en bovendien verandert het verschil met het 

stedelijk gebied: tussen 1997 en 2004 is de leefsituatie op het platteland meer ver-

beterd dan in het stedelijk gebied. Daarnaast lijken de resultaten uit dit hoofdstuk 

weliswaar op die van De sociale staat van Nederland 2005, geheel gelijk zijn ze niet. Zo 

zijn het, bijvoorbeeld, binnen de groep ouderen vooral de 65-74-jarigen van wie de 

leefsituatie sterk verbeterde in Nederland als geheel. Uit de hier uitgevoerde analyses 

blijkt dat dit vooral een stedelijke ontwikkeling is; op het platteland zijn het juist de 

55-64-jarigen die er positief uitspringen. Een ander voorbeeld betreft de veranderin-

gen in de ongelijkheid in leefsituatie: die zijn voor inkomens- en opleidingsgroepen 

verschillend voor platteland en stad (tabel 13.1). 

Rest de vraag of de leefsituatie-index een geschikt instrument is om het welzijn op 

het platteland in kaart te brengen en te volgen. Zoals uit het vorenstaande blijkt, is de 

index in ieder geval geschikt om sociale verschillen tussen platteland en stad aan het 

licht te brengen. Met de index kunnen bewoners van het platteland tamelijk eenvou-

dig worden vergeleken met mensen die elders wonen, en kan aangegeven worden 

waar de verschillen mee te maken hebben. Overigens bleek dat, als een regionale 

verfijning gewenst is, een indeling naar corop-gebieden beter is dan een indeling 

naar provincies.

In de index is een aantal aspecten van de leefsituatie opgenomen waarop het 

platteland bijna vanzelfsprekend beter scoort dan de stedelijke gebieden. Op het 

platteland zijn bijvoorbeeld de woningen ruimer en is (al dan niet noodgedwongen) 

het autobezit groter. Wanneer deze worden meegewogen in de index, zal de leefsitu-

atie op het platteland welhaast per definitie beter zijn. Aan de andere kant zijn er 

aspecten opgenomen waarop plattelanders niet vanzelfsprekend beter scoren, zoals 
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de diversiteit van vrijetijdsactiviteiten of het bezit van consumptiegoederen. Omdat 

alle acht opgenomen aspecten in de leefsituatie-index even zwaar meetellen, is niet 

op voorhand te zeggen dat de leefsituatie op het platteland beter is. Bovendien is het 

bij de index niet zozeer interessant om de situatie op één moment te beschouwen, 

maar gaat het erom de ontwikkeling door de tijd heen te volgen en groepen die ach-

terblijven (al dan niet in relatieve zin) op het spoor te komen. 

Dit laat onverlet dat er wellicht geschiktere instrumenten zijn om de leefsituatie 

specifiek op het platteland te volgen. Er zijn immers nauwelijks plattelandspecifieke ken-

merken in de leefsituatie-index opgenomen. Aan de andere kant is het niet eenvoudig 

te bedenken wat een dergelijke kenmerk zou kunnen zijn. Het moet immers gaan om 

kenmerken die betrekking hebben op mensen en niet op het gebied. Daarmee vallen 

bijvoorbeeld indicatoren af die gaan over het bodemgebruik. Bovendien moeten ze 

de situatie beschrijven en niet evalueren. Plattelandspecifieke kenmerken zijn waar-

schijnlijk eerder te vinden in gebiedsgebonden zaken (landbouwgrond, groen en 

natuur) en in de evaluatie, beoordeling en beleving van het platteland (hoe ervaart 

de stedeling het platteland, hoe beleeft de plattelander zijn omgeving). Een voordeel 

van plattelandspecifieke kenmerken zou zijn dat deze het mogelijk maken gericht de 

leefsituatie op het platteland te volgen. De kans is echter groot dat dan de vergelijk-

baarheid met andere gebieden verloren gaat en dat de ontwikkeling op het platteland 

niet langer afgezet kan worden tegen de ontwikkeling elders.
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Noten

1 Bijlage 12.1 bij De sociale staat van Nederland 2005 (scp 2005) bevat een overzicht van alle 

gebruikte indicatoren. Er zijn geen indicatoren over veiligheid en slachtofferschap in 

de index opgenomen, hoewel dit wezenlijke aspecten van de leefsituatie zijn. Dit komt 

doordat het wel of niet slachtoffer worden nauwelijks gerelateerd is aan andere leefsitu-

atiekenmerken. Overigens wordt wel een verband gelegd tussen veiligheidsgevoelen en 

de leefsituatie-index (paragraaf 13.5). 

2 Zie voor meer informatie over de rol van gezondheid scp (2005).

3 Zie voor meer uitleg over de indexconstructie de Sociale en Culturele Verkenningen 1998

(scp 1998).

4 De keuze van indicatoren en aspecten is aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld 

doordat indicatoren niet meer voldoen omdat ze verouderd zijn (zo is het bezit van een 

diaprojector uit de index verdwenen). Hoewel vergelijkbaarheid in de tijd een funda-

menteel aandachtspunt is bij het doorvoeren van wijzigingen, valt er niet altijd aan te 

ontkomen dat door de veranderingen de trend niet doorgetrokken kan worden. In de 

afgelopen jaren heeft zich dat voorgedaan: tussen 2002 en 2004 waren er ingrijpende 

veranderingen, waardoor enige voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van de 

resultaten. De veranderingen waren bovendien dusdanig groot dat het niet zonder meer 

mogelijk was om de trend die zich tot 2002 voltrok, ook in 2004 door te trekken. Om 

toch iets te kunnen zeggen over de ontwikkelingen die zich bij sociale groepen hebben 

voorgedaan, heeft het scp ervoor gekozen te veronderstellen dat de leefsituatie voor 

Nederland als geheel tussen 2002 en 2004 onveranderd is gebleven. Zodoende is voor 

beide jaren de leefsituatie-index op 102 gesteld. Zie voor meer informatie scp (2005).

Door deze aanpak blijft het mogelijk om ontwikkelingen voor verschillende groepen 

weer te geven.

5 Wellicht ten overvloede: zoals in de inleidende paragraaf beschreven is, gaat om een 

door het scp gedefinieerde en gemeten manier om de leefsituatie te beschrijven. In 

dit hoofdstuk spreken we echter kortheidshalve over ‘de’ leefsituatie. Ook volstaan we 

kortheidshalve soms met ‘de leefsituatie op het platteland’, hoewel dit strikt genomen 

niet juist is; het gaat immers om ‘de leefsituatie van mensen die op het platteland 

wonen’.

6 Dat de hier gepresenteerde cijfers iets afwijken van die in De sociale staat van Nederland

2005 (scp 2005) komt door het hanteren van een andere indeling van de hulpbronnen.

7 Niet alleen de huishoudenssamenstelling blijkt op het platteland geen significante 

invloed te hebben op de leefsituatie, maar dit geldt ook voor de arbeidsmarktpositie. 

Als rekening wordt gehouden met de andere opgenomen kenmerken, doet het er op 

het platteland niet meer toe of iemand al dan niet werkt. Daarentegen is in de weinig 

stedelijke gebieden het effect van leeftijd groter dan in Nederland als geheel en in de 

niet-stedelijke gebieden is het effect van opleiding groter.

8 Een slechte leefsituatie is gedefinieerd als een score lager dan 85, een gemiddelde leefsitu-

atie is een score tussen de 85 en 115 en een goede leefsituatie is een score boven de 115. 

9 Zie voor meer uitleg De sociale staat van Nederland 2005 (scp 2005: hoofdstuk Wonen).

10 Het gaat hier om de woonomgevingskwaliteit in 2002. Wijken met een goede en een 

slechte omgevingskwaliteit zijn gedefinieerd als de 10% beste en 10% slechtste wijken. 

Zie verder bijlagen B13.11 en B13.12.

11 In De sociale staat van Nederland 2003 (scp 2003) is een multilevel analyse uitgevoerd om 

te bezien of buurtkenmerken een eigen rol spelen bij de verschillen in leefsituatie. Dat 

blijkt nauwelijks het geval te zijn: het zijn vooral individuele kenmerken die invloed 
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hebben op het niveau van de leefsituatie. Met andere woorden: er is wel een relatie 

tussen de leefsituatie van mensen en de buurt waarin ze wonen, maar er is geen causaal 

verband.

12 De extra steekproef bevat 597 personen van 18 jaar of ouder die zowel meededen aan het 

mondelinge deel als het schriftelijke deel; zij zijn in deze analyses gebruikt. Zie hoofd-

stuk 11 uit De sociale staat van Nederland 2005 (scp 2005: wonen, § 6) waar de selectie van 

de achterstandsbuurten is besproken en een aantal kenmerken van deze buurten op 

een rijtje is gezet. Overigens komen dergelijke wijken uiteraard ook voor in de reguliere 

steekproef, zodat niet gesproken kan worden over achterstandsbuurten versus niet-ach-

terstandsbuurten. 

13 Om de leefsituatie van de bewoners van achterstandsbuurten te kunnen vergelijken met 

die in het hoofdonderzoek. is gebruikgemaakt van de analyses uit het hoofdonderzoek. 

Dit komt er, in het kort, op neer dat de leefsituatie in achterstandsbuurten berekend is 

met gebruikmaking van de waarden en gewichten uit de overals-analyse bij het hoofd-

onderzoek . Zie verder scp (2005). 

14 Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om binnen de 40 corop-gebieden onderscheid 

te maken tussen stad en platteland. De gebieden Zuidoost-Drenthe en Zeeuws-Vlaan-

deren zijn niet in de analyses meegenomen omdat daar te weinig mensen zijn onder-

vraagd. Bovendien is dit onderscheid niet in alle corop-gebieden te maken, omdat 

stedelijke of plattelandsgebieden er niet of nauwelijks aanwezig zijn.

15 Evenals eerder in het hoofdstuk is ook hier een slechte leefsituatie gedefinieerd als een 

score lager dan 85, een gemiddelde leefsituatie is een score tussen de 85 en 115 en een 

goede leefsituatie is een score boven de 115.

16 Idem.
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14 Samenvatting en slotbeschouwing

Carola Simon, Anja Steenbekkers en Vic Veldheer

In het afgelopen decennium hebben zich grote veranderingen voorgedaan op het  

Nederlandse platteland. Die veranderingen waren dermate fundamenteel dat ze 

schrijvers als Geert Mak, Chris van Esterik en Frank Westerman hebben aangezet tot 

het schrijven over de geschiedenis van hun dorp of streek teneinde de invloed ervan 

te achterhalen op de sociale structuur en het sociale leven van de desbetreffende 

gemeenschap. Deze beschrijvingen van een enkel dorp of enkele streek zijn buiten-

gemeen interessant en geven zicht op de uitwerking van allerlei veranderingen. Ze 

laten echter de vraag onbeantwoord in hoeverre sociale en culturele veranderingen 

in algemene zin invloed hebben op het leven op het platteland, op de leefsituatie van 

de bewoners. De veranderingen zijn niet alleen aan te duiden met verstedelijking, in 

de zin van ‘verstening’. Wie nauwgezetter kijkt ziet ook veranderingen bij de plat-

telandsbewoners zelf. Met de empirische verkenning in dit rapport proberen we 

inzicht te krijgen in hun leefsituatie. 

Dit rapport is de eerste publicatie in het onderzoeksprogramma Sociale Staat van 

het Platteland1, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) op verzoek van het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (lnv) uitvoert. Het rapport 

heeft een verkennend karakter en een brede benadering. Op basis van de analyses 

van bestaand empirisch datamateriaal en ondersteund met literatuur is de leefsitu-

atie van plattelandsbewoners in kaart gebracht. Deze rapportage heeft tevens een 

instrumenteel doel: een beeld geven van de indicatoren waarmee de sociale ontwik-

kelingen op het platteland kunnen worden gemeten en gevolgd. De onderzoeksvra-

gen die centraal staan, zijn: Welke ontwikkeling heeft de plattelandsbevolking in 

het afgelopen decennium doorgemaakt? Verschilt de leefsituatie van plattelanders 

van die van stedelingen? Hoe ziet de huidige leefsituatie van de plattelandsbevol-

king eruit?

De beschrijving en verkenning van de leefsituatie op het platteland is gebaseerd 

op het leefsituatiemodel dat het scp hanteert als instrument om het welzijn van de 

Nederlandse bevolking te beschrijven en te beoordelen (scp 2001, 2003, 2005). De 

leefsituatie is gerelateerd aan de kwaliteit van leven, het welzijn en de omstandig-

heden waaronder mensen leven. Zij wordt benaderd via een groot aantal domeinen, 

die in de afzonderlijke hoofdstukken van dit rapport zijn behandeld: demografie en 

ruimtegebruik, inkomen (in relatie tot economie en welvaart), arbeidsdeelname, 

onderwijs, gezondheid en zorg, wonen, mobiliteit, voorzieningen, sociale veiligheid, 

maatschappelijke participatie en tijdsbesteding. De verschillende aspecten worden 

in samenhang bekeken aan de hand van een leefsituatie-index. Dit is een meet-

instrument waarin de leefsituatie in één cijfer wordt ‘gevangen’. Dit zijn in hoofd-
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lijnen dezelfde thema’s waarmee de leefsituatie van de Nederlandse bevolking wordt 

beschreven (zie bv. De sociale staat van Nederland 2005, scp 2005).

Het is niet gemakkelijk een voor iedereen duidelijke en herkenbare definitie te geven 

van het begrip ‘platteland’. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een statistische 

maat omdat die het beste past bij het beschikbare datamateriaal waarop de analy-

ses plaatsvinden. Die maat, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) heeft 

ontwikkeld, is de stedelijkheidsgraad. Er zijn vijf klassen van stedelijkheid en de 

laagste twee, weinig stedelijk en niet-stedelijk, vormen het platteland. Het omvat op 

deze manier geografische eenheden met minder dan 1000 adressen per km2. Deze 

classificatie sluit aan bij de definitie van platteland in de Agenda Vitaal Platteland (lnv
2004). In de vergelijking van de leefsituatie op het platteland met die in de stad ligt 

de scheidslijn tussen de niet- en weinig stedelijke gebieden en de matig, sterk en zeer 

sterk stedelijke gebieden. We hebben ernaar gestreefd om het ruimtelijk schaalni-

veau waarop het datamateriaal betrekking heeft, te uniformeren: indien mogelijk is 

de stedelijkheid vastgesteld per viercijferig postcodegebied.

In dit hoofdstuk schetsen we in paragraaf 14.1 samenvattend de leefsituatie van de 

bewoners van het platteland. De drie onderzoeksvragen worden beantwoord aan de 

hand van de resultaten van de voorliggende hoofdstukken. Vervolgens zijn de bevin-

dingen samengevat voor verschillende sociale groepen (§ 14.2) en regio’s (§ 14.3). 

Ten slotte wijden we in paragraaf 14.4 een korte beschouwing aan de bevindingen. 

14.1 De leefsituatie van de plattelandsbewoners

In het afgelopen decennium hebben zich allerlei veranderingen in Nederland voor-

gedaan, die soms al in een ver verleden zijn ingezet. Te denken valt aan de vergrijzing 

van de bevolking, de toegenomen mobiliteit en de verhoging van het gemiddelde 

opleidingsniveau en het nationale inkomen. De vraag is in hoeverre deze ontwikke-

lingen zich ook manifesteren op het platteland.

Dit onderzoek richt zich op het beschrijven van de leefsituatie op het platteland, op 

de ontwikkelingen die zich daarin de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan en op 

een vergelijking met de stedelijke leefsituatie. Omdat deze vragen nauw met elkaar 

samenhangen, worden ze ook in samenhang behandeld. Allereerst bespreken we 

ontwikkelingen in de leefsituatie die spelen op het platteland. Die zetten we af tegen 

de ontwikkelingen in de steden en in Nederland als geheel. De leefsituatie in de stad 

is niet bedoeld als norm waaraan die op het platteland zou moeten voldoen, maar 

dient voor de vergelijking van de resultaten. Aan de hand van deze vergelijkingen 

kunnen we vervolgens uitspraken doen over de huidige leefsituatie op het platteland. 

Ontgroening en vergrijzing

Het platteland laat een sterke ontgroening en vergrijzing van de bevolking zien. De 

ontgroening wordt zichtbaar in het dalende aantal jongvolwassenen (20-34-jarigen); 
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deze groep is daar in het afgelopen decennium sterker geslonken dan in de steden 

(5,5% vs. 4,1%), grotendeels doordat de jonge mensen naar de stad trekken om een 

studie te volgen of te werken. Naar verhouding wonen er veel kinderen en jongeren 

in de leeftijd van 0 tot 19 jaar op het platteland (26,0% vs. 23,6% in de stad). In de 

landelijke gebieden ontbreekt de mogelijkheid tot het volgen van vervolgopleidingen, 

en de banen voor relatief hoogopgeleide mensen zijn eveneens meestal in de stad te 

vinden. Daarom zal ook het huidige cohort kinderen en adolescenten in de toekomst 

naar de stad trekken om er te studeren en te werken. Zodoende blijft de trend van 

ontgroening bij de jongvolwassenen in stand. 

Ook de vergrijzing van de bevolking is op het platteland sterker dan in de rest van 

Nederland. Vooral de groep 55-64-jarigen, de veelal actieve jonge senioren, groeit er 

(van 9,9% in 1993 naar 12,6% in 2004). Omdat de ouderenpopulatie op het platteland 

nu jonger is dan in de steden, zal de vergrijzing er naar verwachting nog toenemen. 

De combinatie van vergrijzing en ontgroening leidt tot een toenemende demografi-

sche druk, die op het platteland waarschijnlijk groter zal zijn dan in de stad. 

Met de vergrijzing van de groep jonge senioren neemt de behoefte aan woon-

zorgvoorzieningen voor ouderen toe. Het aanbod van woningen waar zorg op afroep 

beschikbaar is, en woningen waar diensten geleverd kunnen worden, zoals alar-

mering of maaltijdvoorziening, blijft op het platteland achter bij het aanbod in de 

stedelijke gebieden. Het aanbod van gelijkvloerse woningen die bestemd zijn voor 

ouderen, maar zonder speciale diensten, is op het platteland groter. De woning-

voorraad is er dus in fysieke zin goed toegerust voor de gezonde ouderen die geen 

zorg behoeven. Voorzieningen met zorg op afroep zijn vooral in de niet-stedelijke 

gebieden schaars, in de weinig stedelijke zijn ze in iets grotere aantallen voorradig. 

Uitbreiding van het aanbod van dit type woningen voor ouderen in de dorpen ligt 

daarom in de rede.

Steeds meer bebouwing

In de tijd gezien verstedelijkt Nederland steeds meer: het platteland neemt in opper-

vlakte af en het stedelijk gebied groeit. Dit blijkt ook duidelijk uit de toenemende 

woningdichtheid. Het is niet overdreven te stellen dat het landelijk gebied lang-

zaamaan versteent. Nieuwbouw aldaar heeft ertoe geleid dat in de jaren negentig 

de omgeving van ruim 600.000 plattelandswoningen veranderde in een omgeving 

met een stedelijker karakter; dat is circa 8% van de totale woningvoorraad. Twee 

derde van deze woningen is gebouwd in West- en Zuid-Nederland. Een op de zes à 

zeven huishoudens zag zijn directe woon- en leefomgeving verstenen in de periode 

1994-2002. De vraag die we ons kunnen stellen, is of deze verstening problematisch 

is. Landschappelijk verandert het aanzien door een toenemende bebouwing en daar-

mee de identiteit van het gebied. Meer mensen kunnen hun wens landelijk te wonen 

verwezenlijken (zie Heins 2002; Van Dam et al. 2003). Het paradoxale is echter dat 

dit landelijke woonmilieu door de bebouwing verandert in een woonomgeving met 

steeds meer stedelijke trekjes. De waardering van de woonomgeving zou daardoor 

minder positief kunnen worden. 
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De woningvoorraad op het platteland onderscheidt zich duidelijk van die in het ste-

delijk gebied: er zijn meer riante woningtypen, vrijstaande woningen en tweekappers 

(ca. 1.250.000 vs. 550.000 in de stad), de woningen zijn minstens zo goed onderhou-

den en uitgerust als in de stad en vaker in eigendom van de bewoners. De tevreden-

heid met de woning en de omgeving is er dan ook groot.

Een groeiend aantal Nederlanders beschikt behalve over hun woning over 

een tweede verblijf, een recreatiewoning, stacaravan, tent met vaste staanplaats 

of volkstuinhuisje. Van de aantallen zijn alleen schattingen bekend: 105.000 tot 

117.000 recreatiewoningen, 220.000 stacaravans en 31.000 volkstuinhuisjes met 

overnachtingsmogelijkheid. In de periode 1992-2002 is het aantal officiële recrea-

tiewoningen gestegen met ruim 22.000 en daarmee groeide het sneller dan de regu-

liere woningvoorraad. De meeste staan op de waddeneilanden, langs de Zeeuwse 

kusten en in de bossen van de Veluwe en Drenthe. De interesse in recreatiewonin-

gen zal naar verwachting groeien bij voortgaande vergrijzing (jonge senioren) en 

bij toenemende welvaart. In de gebieden waar veel vakantiewoningen staan, kan 

de periodieke leegstand van die woningen de leefbaarheid hinderen, en daar waar 

het om reguliere tweede woningen gaat, die permanent bewoond mogen worden, 

worden woningen onttrokken aan het beschikbare aanbod voor lokale woningzoe-

kenden.

Verhuizen van en naar het platteland

De bewoners van het platteland zijn in het algemeen honkvaster dan stedelingen, 

met als grote uitzondering de jongvolwassenen en starters. Het aandeel mensen en 

huishoudens dat van de stad naar het platteland verhuist, is sinds 1995 nagenoeg 

gelijk gebleven en net zo groot als dat van de mensen die van het platteland naar 

de stad verhuizen. Feitelijk gaat het om een uitwisseling van (middelbare, oudere) 

stedelingen en (jonge) plattelandsbewoners. Ze houden elkaar in aantal ongeveer in 

evenwicht. Er blijkt geen sprake te zijn van een grote trek van stedelingen naar het 

platteland. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het aanbod van woningen: is er 

weinig aanbod, dan is er geen beweging. Is er wel aanbod, dan is het goed mogelijk 

dat er een verschuiving in typologie heeft plaatsgevonden, oftewel een verschuiving 

van een landelijke naar een stedelijk karakter. Het zou tevens kunnen dat het plat-

teland als woongebied niet populairder wordt bij stedelingen, maar onderzoeken 

van het Ruimtelijk Planbureau wijzen juist de andere kant op (Van Dam et al. 2003, 

2005). 

Globaal zien we een beweging van jonge huishoudens en starters in de richting 

van stedelijk gebied, terwijl de gevestigde stedelingen (gezinnen en ouderen zonder 

kinderen) in de richting van het platteland trekken. In de laatste beweging zijn de 

hoge en middeninkomens oververtegenwoordigd. Degenen die van het platteland 

naar de stad trekken, staan veelal aan het begin van hun woon- en werkcarrière of 

studie. De verhuisden van stad naar platteland hechten veel belang aan de ruime en 

riante woningen, de grootte van de tuin bij de woning, een veilige en groene omge-

ving, en zij nemen de grotere afstand tot het werk op de koop toe.
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Het is op voorhand niet duidelijk in hoeverre deze migratiebewegingen van veelal 

starters naar de stad en bemiddelde oudere doorstromers naar het platteland, in 

combinatie met de toenemende demografische druk, de leefsituatie op het platteland 

beïnvloeden. Er wordt wel gesteld dat starters en mogelijk ook andere woningzoe-

kenden op het platteland worden verdrongen door mensen die financieel goed af zijn 

en het zich kunnen veroorloven zich daar te vestigen. De analyses laten zien dat ver-

dringing, vooral van starters, inderdaad plaatsvindt. Doorstromers hebben aanzien-

lijk meer te besteden en zijn bereid relatief hoge koopprijzen te betalen. Ze hebben 

een sterke positie op de markt van koopwoningen. Voorzover er overlap zit in de 

woningtypen en -grootten die men wenst, is de positie van doorstromers in de finan-

ciële strijd om die woningen veel sterker. Hoewel starters op het platteland bereid 

zijn gemiddeld een hogere koopprijs te betalen dan startende stedelingen, kunnen 

ze niet concurreren met de kapitaalkrachtige vraag vanuit de stad. Dit zal per regio 

verschillen, maar empirische ondersteuning hiervoor is niet voorhanden. 

Achterblijven van het kennisaanbod

Het kennisniveau in Nederland toont de afgelopen decennia een voortdurende stij-

ging. De trek van veelal hoogopgeleide jongeren van het platteland naar de stad 

zorgt echter voor het achterblijven van het kennisniveau in het landelijk gebied. Het 

percentage hoogopgeleiden stijgt er minder snel onder de werkenden. Bovendien 

zijn er meer banen van lager en minder banen van hoger/wetenschappelijk niveau en 

stijgt het gemiddelde beroepsniveau minder snel dan in de stad. Deze ontwikkeling 

heeft ongunstige gevolgen voor de beoogde gelijkwaardige kenniseconomie op het 

platteland. Daarnaast vestigen zich relatief veel (vroegtijdig) gepensioneerden in de 

landelijke gebieden. De verhouding werkenden/niet-werkenden neemt af, waardoor 

het voor bedrijven mogelijk minder interessant wordt zich er te vestigen. Dit zou een 

zichzelf versterkend proces kunnen zijn: wanneer op het platteland de vraag naar 

arbeid steeds minder wordt, dan wordt het voor werkgevers mogelijk ook steeds 

minder aantrekkelijk zich daar te vestigen.

Niveauverschil in onderwijs, arbeid en inkomen

Voor de mogelijkheden van mensen om zelf hun maatschappelijke positie te verbe-

teren zijn de individuele hulpbronnen – onderwijs, inkomen en arbeid – van cruciaal 

belang. De stijging van het opleidingsniveau, die zich op het nationale niveau voor-

doet, blijft achter op het platteland. Uit de bevindingen in dit rapport blijkt dat de 

plattelandsbevolking gemiddeld lager opgeleid is dan de stedelijke bevolking. Jonge 

generaties zijn weliswaar hoger opgeleid dan de oudere, maar er is nog steeds een 

niveauverschil tussen platteland en stad. Er wonen op het platteland meer mensen 

met alleen basisonderwijs en relatief veel laag- (lbo/vbo en mulo/mavo) en middel-

hoogopgeleiden (havo/vwo/mbo). 

Qua leerprestaties van basisschoolleerlingen zijn er nauwelijks verschillen: in het 

algemeen gaan leerlingen op het platteland even vaak naar het havo/vwo als leerlin-

gen in de stad. Ook blijkt uit onderzoek naar de schrijf-, taal- en leesvaardigheden 
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gedurende het basisonderwijs dat het spreken van een streektaal thuis (wat veelal 

wordt geassocieerd met het platteland) geen belemmerende factor is voor de presta-

ties.

Het arbeidsniveau ligt eveneens lager en laat een achterblijvende ontwikkeling 

zien. De beroepen met een laag beroepsniveau komen iets vaker voor op het platte-

land dan in de stad, en het gemiddelde beroepsniveau stijgt er langzamer. De werk-

gelegenheid groeide de afgelopen jaren minder snel in landelijke dan in stedelijke 

gebieden. De arbeidsmarkt van het platteland verloor 10% aan marktaandeel op het 

totaal van alle werkende personen in Nederland. Wel is de arbeidsparticipatie van 

de bewoners van het platteland hoog, weinig zijn er werkloos. De vrouwen nemen er 

minder deel aan het arbeidsproces dan de vrouwen in de stad, maar de verschillen 

zijn tussen 1992 en 2003 kleiner geworden. 

Plattelandbewoners blijken verder relatief vaak te maken te hebben met fysiek 

zware en/of ongezonde werkomstandigheden. Veel benodigde kracht, lichamelijke 

inspanning en vuil werk zijn de kenmerken die plattelanders hun werk toedichten. 

Ze ervaren echter minder werkdruk dan de bewoners van de stad. Ook geven zij 

minder vaak aan dat ze ontevreden zijn over hun inkomen en ervaren ze onderling 

vaker een prettige sfeer.

Op het platteland blijken de inkomens tamelijk gelijkmatig verdeeld: er zijn rela-

tief weinig armen en weinig rijken. Wel is er een verschil tussen het niet-stedelijk en 

weinig stedelijk gebied want in het laatste wonen relatief veel rijken.

Samenvattend is op het platteland de kwaliteit van de werkgelegenheid wat 

minder dan in de rest van Nederland en neemt het aandeel hoogopgeleiden relatief 

langzaam toe. Voor die laatste groep is er ook weinig geschikte werkgelegenheid 

zodat zij aangewezen blijft op het werk in de stad. De groei van het aantal werken-

den gaat langzaam, terwijl de werkgelegenheid terugloopt. De sterk toegenomen 

arbeidsparticipatie van vrouwen is een positieve ontwikkeling, maar de vraag is 

waarom er nog steeds een achterstand is ten opzichte van vrouwelijke stedelin-

gen. De achterstands- en armoedeproblematiek lijkt zich te concentreren binnen 

bepaalde bevolkingsgroepen en regio’s (zie § 14.3 en 14.4). Zodoende is er een groot 

contrast in de maatschappelijke kansen van kleine achterstandsgroepen op het plat-

teland en van de relatief welvarende groep van (oudere) nieuwkomers. 

Gezond, gezonder, gezondst

De bewoners van het platteland zijn in algemene zin gezonder dan de stedelingen. 

De gezondheid van plattelanders is overwegend goed te noemen: zij voelen zich 

beter, ervaren minder geestelijke stoornissen en vertonen minder lichamelijke 

beperkingen dan stedelingen. De empirische gegevens ondersteunen hiermee 

(wederom) het tamelijk idyllische beeld van een gezond leven op het platteland. 

Wat maakt dat het plattelandsleven gezonder is, is nog niet duidelijk. De betere 

gezondheid valt voor een deel te verklaren uit het minder voorkomen van riskante 

gewoonten, zoals het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder plattelanders. 

Alleen het alcoholgebruik van jongeren springt er in negatieve zin uit. 
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Goede sociale contacten

Van oudsher is de sociale cohesie op het platteland hoog. Plattelanders ervaren die 

als belangrijk terwijl buitenstaanders haar eerder beschouwen als benauwend. Met 

het losser worden van de onderlinge verhoudingen onder invloed van nieuwkomers 

en van algemene maatschappelijke ontwikkelingen, is het vermoeden dat de sociale 

cohesie is afgenomen. Blijkt dat ook uit de empirische gegevens? 

Uit de beschikbare informatie kunnen we concluderen dat de sociale contacten op 

het platteland nog steeds intensiever en frequenter zijn dan in het stedelijk gebied. 

Anders dan in de stad is de participatie in vrijwilligerswerk er groot en hebben 

plattelandsbewoners frequent contact met buurtgenoten. De deelname aan plaatse-

lijke acties laat zelfs een voortdurend stijgende lijn zien, terwijl deze in het stedelijk 

gebied sterk fluctueert. Vooral nieuwkomers zouden betrokken zijn bij organisaties 

die dorpsbelangen vertegenwoordigen en waaruit lokale acties voortkomen. Er is wel 

sprake van dalende ledenaantallen in alle organisaties, evenals in de rest van Neder-

land, maar de ledenaantallen op het platteland zijn nog steeds groter of vergelijkbaar 

met de ledenaantallen van tien jaar geleden in het stedelijk gebied. 

Al met al blijkt er nog steeds een relatief sterke sociale cohesie op het platteland 

te zijn. De goede sociale contacten leiden ertoe dat het maatschappelijke middenveld 

daar beter dan in de stad in staat is initiatieven van de grond te krijgen met (financi-

ele) ondersteuning van burgers, bedrijven, gemeenten en provincies. 

Weinig verschillen in tijdsbesteding

De modernisering van de samenleving is in heel Nederland doorgedrongen. Uit-

gaande van de tijdsbesteding blijken plattelanders op hoofdlijnen hun dagen en 

activiteiten grotendeels op dezelfde manier in te richten als de overige Nederlanders. 

Hoewel de beschikbaarheid van moderne elektronische media en internet op het 

platteland vergelijkbaar is met die in de rest van Nederland, wordt er minder tijd 

besteed aan de computer en ook aan de televisie. Plattelandsbewoners besteden meer 

tijd aan hobby’s en sporten, die tevens vaker in georganiseerd verband worden beoe-

fend. Het dagelijks nieuws halen ze bij voorkeur uit regionale dagbladen, en uitstap-

jes maken ze merendeels op het platteland.

Een veilig bestaan

Over de hele linie voelen plattelanders zich aanmerkelijk veiliger dan stedelingen. 

De groep die zich wel eens onveilig voelt, is sinds de millenniumwisseling kleiner 

geworden, wat overigens ook geldt voor het stedelijk gebied. Wel ontwaren plat-

telanders in vergelijking met tien jaar geleden vaker overlast van groepen jongeren, 

rommel en vernielingen op straat. De beveiliging van drie van de vier woningen op 

het platteland laat onverlet dat de afname van inbraken in de meest landelijke gebie-

den geringer is dan elders.

Hoe verhoudt zich deze beleving van onveiligheid met de feitelijke criminaliteit? 

De bewoners van het platteland worden geconfronteerd met ongeveer 25% van de 

totale criminaliteit in Nederland. Het gaat hier vaker om vernielingen dan om dief-
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staldelicten. In de loop van de tijd is de criminaliteit onder plattelandbewoners licht 

gestegen, wat overigens niets zegt over daderschap. Vooral geweld (mishandelingen) 

lijkt hen meer dan voorheen te treffen, hoewel de helft van de incidenten buiten de 

eigen gemeente plaatsvindt. Ook de vernielingen nemen toe, maar voor beide feno-

menen is dat in het stedelijk gebied hetzelfde. 

Het idyllische beeld van een veilig en schoon platteland vindt, afgezet tegen het 

stedelijk gebied, in grote lijnen bevestiging. De feitelijke ontwikkelingen geven 

echter aan dat het handhaven van de veiligheid als thema wel voortdurende aandacht 

verdient.

Aanbod van voorzieningen

Verschraling wordt op het platteland vaak in verband gebracht met het teruglo-

pende voorzieningenaanbod en de afnemende bereikbaarheid ervan. Deze afname 

komt niet ten goede aan de leefsituatie op het platteland. Aan de andere kant zijn er 

mensen die op het platteland gaan wonen en die bereid zijn wat langer onderweg te 

zijn om te winkelen of naar de bibliotheek te gaan. Dat geldt evenwel veel minder 

voor de bereikbaarheid van cruciale voorzieningen als scholen, zorg- en medische 

voorzieningen. De aanrijtijd van een ambulance is belangrijker dan de afstand tot 

het postkantoor. 

Uit de analyse van het voorzieningenniveau blijkt dat het aantal winkels nog 

steeds terugloopt op het platteland en dat de ziekenhuizen zijn geconcentreerd 

in de stedelijke gebieden. Verdergaande schaalvergroting zal het aanbod van 

(winkel)voorzieningen verder doen afnemen. Ook de kwaliteit van de voorziening 

speelt een rol. Is er nog een buurtsuper in een dorp, dan is dat er in veel gevallen een 

met een klein assortiment met waarschijnlijk relatief hoge prijzen. Bewoners zullen 

dan uitwijken naar een (mega)supermarkt in een centrumdorp voor hun bood-

schappen. Alleen als de verbondenheid met de lokale samenleving heel groot is, zal 

men de plaatselijke supermarkt gebruiken om het voorzieningenniveau in stand te 

houden.

De bereikbaarheid van de medische voorzieningen blijft een belangrijk aandachts-

punt op het platteland. Hoewel mensen door het toenemende autobezit mobieler 

zijn, zullen verdere fusies en specialisaties van ziekenhuizen en spoedeisende 

hulpvoorzieningen leiden tot langere reistijden. Dat geldt ook voor de avond,- nacht- 

en weekenddiensten van huisartsen. Het aanbod van huisartsen kent evenwel geen 

tekorten. Voor een klein deel van het platteland geldt dat de dichtstbijzijnde spoed-

eisende hulpafdeling van een ziekenhuis niet binnen 30 minuten per privé-auto is te 

bereiken. In heel Nederland betreft dit 128.000 mensen, vooral plattelandsbewoners. 

Ook zijn het vooral plattelandsgebieden waarin de maximaal toegestane reistijd van 

ambulances (15 minuten) wordt overschreden.

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs blijken in de plattelandsge-

bieden nagenoeg overal aanwezig, of in ieder geval bereikbaar. Het basisonderwijs 

wordt gezien als een basisvoorziening voor de bevolking, wat inhoudt dat kleine 

plaatsen hiervan niet verstoken mogen zijn om te voorkomen dat kinderen grote 



Samenvatting en slotbeschouwing 379

afstanden moeten afleggen om onderwijs te volgen. Op het platteland is het aantal 

basisscholen niet achteruitgegaan door de schaalvergrotingsprocessen in de jaren 

negentig, landelijk gezien is dat wel het geval. Wel zijn de basisscholen klein: een op 

de zes heeft minder dan 100 leerlingen en vier vijfde daarvan bevindt zich op het plat-

teland. In het voortgezet onderwijs zijn de gevolgen van de schaalvergroting beperkt 

gebleven, omdat veel categoriale en/of kleine scholen voor voortgezet onderwijs als 

vestiging binnen een groter bestuurlijk geheel zijn doorgegaan.

Voor de toekomst verwachten we een verdere verschraling van het voorzieningen-

aanbod. Alternatieven zoals de combinatie van verschillende voorzieningen in mul-

tifunctionele ruimtes en zorgloketten voor ouderen, zorgen ervoor dat in veel dorpen 

het aanbod op peil blijft of wordt gebracht. Plattelandsbewoners die echter niet de 

beschikking hebben over een auto, blijven in het nadeel, zeker gezien de toenemende 

verschraling van het openbaar vervoer.

Mobiel en minder mobiel

Gedurende de afgelopen jaren heeft zich een verschraling voorgedaan in het aanbod 

van het lijngebonden openbaar vervoer. Niet alleen het aanbod, ook het gebruik van 

de plattelandsbus is sterk teruggelopen: sinds 1993 is het aantal per bus gemaakte 

verplaatsingen gereduceerd met meer dan 40% en het aantal afgelegde kilometers 

met ruim een kwart. Het autobezit en autogebruik is in dezelfde periode juist flink 

gestegen. Van de tien huishoudens op het platteland hebben er negen de beschikking 

over een of meerdere auto’s. Het bezit van meerdere auto’s blijkt vooral een fenomeen 

van het platteland: ruim een op de drie huishoudens bezit er meer. In Nederland als 

geheel is dat een op de vijf huishoudens. 

Een leven zonder auto is op het platteland dus steeds lastiger geworden, maar 

tegelijkertijd ook steeds zeldzamer. Echte ‘vervoersarmoede’ is beperkt tot een 

kleine groep alleenstaanden, voornamelijk oudere vrouwen zonder rijbewijs. Zij zijn 

voor hun verplaatsingen aangewezen op familie en vrienden of de regiotaxi, kleine 

taxibusjes, die op afroep (reservering per telefoon of anderszins is verplicht) van 

deur tot deur vervoer aanbieden. Als volwaardig substituut voor het lijngebonden 

openbaar vervoer is de regiotaxi echter geen succes, als middel ter bestrijding van 

vervoersarmoede eigenlijk slechts tot op bepaalde hoogte. De vervoersarme platte-

landsbewoners zonder functiebeperking, zoals een deel van de autoloze 65-plussers, 

kunnen namelijk alleen tegen de normale, relatief dure tarieven gebruikmaken van 

de vraagafhankelijke deur-tot-deurverbindingen.

De huidige leefsituatie

De leefsituatie op het platteland verschilt op enkele punten met die in de stedelijke 

gebieden en in Nederland als geheel. Sommige aspecten van de leefsituatie verschillen 

in het voordeel van het platteland en sommige in het voordeel van de stad. Wat kunnen 

we uit deze vergelijkingen zeggen over de huidige leefsituatie op het platteland? 

In het algemeen laat zij een positief beeld zien. Zo is de leefomgeving er gezond en 

zijn plattelandsbewoners minder bang voor criminaliteit. Het is er dan ook veiliger 



Samenvatting en slotbeschouwing380

in de zin dat er relatief weinig criminaliteit plaatsvindt en dat er weinig problemen 

in de zin van verloedering en overlast worden gesignaleerd. De huizen zijn vaak ruim 

en alleenstaand, en er staan meer eengezinshuizen dan flats. Het merendeel van de 

huizen is in het bezit van de bewoner, wat een gunstig effect heeft op de leefsituatie. 

De waardering voor het platteland als woongebied is dan ook hoog. Verder zijn de 

bewoners ervan veelal tevreden over hun inkomen en ervaren ze minder werkstress 

dan stedelingen. Ook is de sociale participatie er gunstig, want mensen zijn vaak 

aangesloten bij organisaties en verenigingen en hebben relatief veel contacten met 

buren. Hierdoor bevinden plattelandsbewoners zich niet snel in een sociaal isole-

ment. Ze oordelen dan ook verhoudingsgewijs positief over de buurt in de zin van de 

gezellige omgang met elkaar. 

Er zijn ook minder gunstige aspecten aan de huidige leefsituatie. Het werk op het 

platteland is relatief vaak fysiek zwaar, de werkomstandigheden zijn niet altijd even 

gezond, de banen hebben een relatief laag niveau en de werkgelegenheid loopt terug. 

Verder zijn er minder voorzieningen op het platteland dan in de stad waardoor de 

bewoners gedwongen zijn grotere afstanden af te leggen om bijvoorbeeld naar de 

supermarkt, het ziekenhuis of het postkantoor te gaan. Andere ongunstige punten 

zijn dat het alcoholgebruik van jongeren er naar verhouding hoog is en dat jongeren 

er relatief vaak voor overlast zorgen.

Concluderend kunnen we stellen dat de leefsituatie van de plattelandsbewoners in 

het algemeen een positief beeld laat zien, maar dat er ook minder positieve aspecten 

naar voren zijn gekomen. Van belang is dat de leefsituatie voor verschillende sociale 

groepen lang niet zo gunstig is als het gemiddelde beeld weergeeft. Dit geldt tevens 

voor een aantal specifieke plattelandsstreken. In de paragrafen 14.3 en 14.4 wordt 

hierop nader ingegaan.

14.2 Niet voor iedereen een gunstig beeld

Tot nu toe hebben we de leefsituatie in kaart gebracht voor alle bewoners van het 

platteland. In deze paragraaf gaan we in op de leefsituatie van enkele groepen, die 

achterblijft bij die van andere. We kijken naar die groepen in de samenleving die tra-

ditioneel bekend staan om een zekere kwetsbaarheid. En hoewel in de meeste hoofd-

stukken niet specifiek is ingegaan op de leefsituatie van de boeren, komt deze groep 

toch kort aan de orde omdat de indruk bestaat dat de leefsituatie van de agrarische 

beroepsgroep een afwijkend beeld vertoont.

Jongeren

Veel 20-34-jarigen verlaten het platteland om in de stad een opleiding te volgen of 

te gaan werken. Er zijn in vergelijking met het stedelijk gebied wel veel kinderen en 

jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar. De groep pubers en adolescenten (12-18 jaar) laat 

enig probleemgedrag zien: ze consumeren meer alcohol dan hun leeftijdsgenoten in 

de stad. Daarentegen gebruiken ze minder verdovende middelen. Circa een op de tien 

plattelandsbewoners ziet groepen jongeren als buurtprobleem. Er wordt wel gesug-
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gereerd dat er sprake zou zijn van verveling vanwege een gebrek aan voorzieningen en 

mogelijkheden voor vervoer. Ondanks een schraal openbaar vervoer lijkt de vervoers-

situatie van jongeren nog redelijk te zijn: relatief velen van hen bezitten een brom-

fiets; maar ook maken ze als passagier in toenemende mate gebruik van de auto. 

Met het oog op de maatschappelijke kansen zijn opleiding en werk belangrijk. In 

verband daarmee verruilt een relatief groot deel van de groep 20-34-jarigen het plat-

teland voor de stad. De woningmarkt op het platteland, waar jonge starters moeten 

concurreren met welgestelde, oudere doorstromers uit het stedelijk gebied, zorgt 

voor relatief hoge woonlasten. Toch prefereert een groter deel van de jongeren een 

koopwoning en zijn ze bereid een hogere koopprijs te betalen dan jonge stedelingen.

Alhoewel het aandeel laagopgeleiden op het platteland slinkt ten opzichte van 

eerdere generaties, is het lagere opleidingsniveau, het lagere beroepsniveau en de 

geringere deelname aan (niet-)kwalificerend volwassenenonderwijs van jongeren 

zorgelijk. Daarentegen ligt hun arbeidsparticipatie op een niveau vergelijkbaar met 

dat van stedelingen en is er een kleiner aandeel werklozen.

Ouderen

In de groep ouderen is het zinvol de groep ‘jonge en veelal actieve’ ouderen (55-65) te 

onderscheiden van de 65-plussers. De groep actieve ouderen is sinds 1995 in omvang 

flink toegenomen en heeft een sterk verbeterde leefsituatie laten zien, vooral in niet-

stedelijk gebied. Dat het om een relatief welvarende groep gaat, blijkt onder meer uit 

de luxe van deeltijdwerk, veel eigen bedrijven, in combinatie met een relatief hoog 

inkomensprofiel, grote vermogens en relatief riante woningen met hoge woonlasten. 

De toegenomen uithuizigheid van ouderen en de vele autoverplaatsingen zijn veelal 

aan deze groep toe te schrijven. 

Vanaf de leeftijd van 65 jaar zien we een geringere stijging van de leefsituatie. 

Deze houdt verband met een relatief laag inkomensprofiel van deze groep ouderen en 

een afnemend verplaatsingsgedrag. Binnen de groep 65-plussers hebben de alleen-

staanden de slechtste leefsituatie. Gezien de toenemende vergrijzing van deze oudste 

leeftijdsgroep, kan worden verwacht dat deze relatief slechte leefsituatie vaker zal 

voorkomen op het platteland. Met het klimmen der jaren verplaatst men zich minder, 

maar is men wel meer verhuisgeneigd; vooral bij de 75-plussers zal de dikwijls afne-

mende gezondheidstoestand daaraan debet zijn. 

Alleenstaanden

Voor alleenstaanden op het platteland is de leefsituatie sinds 1997 sterker dan 

gemiddeld verbeterd, maar ze blijft lager dan die voor Nederland als geheel. De 

verbetering is het sterkst in het niet-stedelijk gebied. Wel blijkt dat veel 35-65-jarige 

alleenstaanden vertrekken uit niet-stedelijke gebieden zonder voorzieningen, waar-

door het de vraag is of de voor alleenstaanden verbeterde leefsituatie in niet-stedelijk 

gebied zal standhouden. 

De relatief slechte leefsituatie van alleenstaanden op het platteland hangt samen 

met een laag inkomensprofiel van alleenstaande 65-plussers, hoge woonlasten en 
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een gering vermogen. Bovendien blijkt deze groep verhoudingsgewijs vaak geweld te 

ervaren, wat eveneens een zware wissel trekt op de leefsituatie. 

Eenoudergezinnen

De leefsituatie van eenoudergezinnen op het platteland is sinds 1997 enigszins 

verslechterd, terwijl hun leefsituatie in de stad juist verbeterde. Dit heeft vooral te 

maken met de economische achteruitgang van de afgelopen jaren. De koopkracht is 

immers door middel van een landelijk genormeerde bijstandsuitkering vrijwel gelijk 

verdeeld, dus deze kan geen verslechtering voor plattelanders en een verbetering 

voor stedelingen veroorzaken. Wel speelde een relatieve teruggang in het autobezit 

en in het aantal vakanties een rol. Vanwege de lage inkomens van eenoudergezinnen 

komen in deze groep de relatief hoogste woonlasten voor. Ook hun vermogensposi-

tie is gering. 

Vrouwen

De leefsituatie van vrouwen in de weinig stedelijke gebieden is verbeterd ten opzichte 

van die in de niet-stedelijke gebieden. Hun sterk toegenomen arbeidsparticipatie en 

de daarmee verband houdende toegenomen automobiliteit hebben bijgedragen aan 

hun verbeterde leefsituatie. In vergelijking met het stedelijk gebied is de participatie 

van vrouwen aan betaalde arbeid een fractie lager; maar op het platteland is ook hun 

werkloosheid lager. Vergeleken met mannen hebben vrouwen er een lager beroepsni-

veau, minder vaste aanstellingen, minder kans op zelfstandig ondernemerschap, een 

grotere kans op deeltijdwerk en vaker deelname aan niet-kwalificerende opleidingen. 

Uit de analyses in dit rapport hebben we geen informatie over de wensen die platte-

landsvrouwen zelf hebben omtrent arbeid.

Boeren en boerinnen

De agrarische sector wordt gedomineerd door mannen, die sterk aan het vergrijzen 

zijn, zo blijkt uit dit rapport. Dit gegeven sluit aan bij het traditionele beeld van de 

sector, waarin vrouwen als boerin vooral een meewerkende rol hebben. Niettemin 

verandert er ook hier wel het nodige. Zo vindt parttime werken steeds meer ingang, 

zowel voor vrouwen als voor mannen. De emancipatie van de boerin blijkt ener-

zijds uit een groeiend aandeel dat deels buitenshuis werkt en dus ook in deeltijd op 

het agrarische bedrijf. Anderzijds is de rol van vrouwen prominenter geworden als 

bedrijfshoofd of mede-eigenaar en hebben zij ook een groter aandeel werkuren op 

het agrarische bedrijf. 

Uit het essay Waarom blijven boeren? blijkt dat de vrouw op strategische momen-

ten in de besluitvorming over bedrijf en bedrijfsvoering (verbreding, verdieping of 

beëindiging) een cruciale invloed heeft, los van de vraag of zij medebedrijfshoofd is 

(Schnabel 2001). Juist in het huidige tijdsgewricht, waarin een omslag in de agrari-

sche bedrijfsvoering onvermijdelijk is, is haar invloed belangrijk. Daarnaast zou het 

extra inkomen van buitenshuis werkende vrouwen onmisbaar zijn voor het voortbe-

staan van het agrarische bedrijf (Hazeu 2004). Uit onderzoeken naar het inkomen 
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van boerengezinnen blijkt immers dat bijna een kwart van de boeren in de periode 

1995-1997 minder verdiende dan het minimuminkomen (Van Everdingen et al. 1999). 

Zonder de extra inkomsten van werkzaamheden buiten het bedrijf zou dit aandeel 

oplopen tot 44%. Toch geeft maar een op de tien boerengezinnen aan niet rond te 

kunnen komen van het inkomen (Vinkers en de Hoog 2001). 

Agrariërs vormen een aandachtsgroep als het gaat om het geestelijk welzijn. In 

het algemeen zouden boeren minder psychosociale problemen hebben dan andere 

beroepsgroepen, hoewel de informatie hierover niet eenduidig is. Wel bestaat de 

kans dat ze rond perioden van dierziektencrises trauma’s oplopen en daarvoor con-

tact zoeken met medici of met zelfhulpgroepen. 

14.3 Niet overal een gunstig beeld

De algemene leefsituatie van het platteland is positief, maar dit beeld is hoofdza-

kelijk gevormd uit analyses op nationaal niveau. We zijn ons ervan bewust dat er op 

regionaal niveau problemen kunnen spelen, die uit deze nationale analyses niet naar 

voren komen. Platteland gelegen nabij een stad zal immers onder andere invloe-

den staan dan het ‘perifeer’ gelegen platteland. Deze verkennende studie richt zich 

slechts zijdelings op een regionale verbijzondering. 

Uit de leefsituatie-index, die het scp hanteert om de ontwikkeling van de leef-

situatie te beschrijven, blijkt dat vooral de plattelands,gebieden in de provincies 

Groningen, Drenthe, Friesland en Zeeland te maken hebben met een minder goede 

leefsituatie. In deze provincies is de kans op werkloosheid het hoogst, komen er rela-

tief veel tijdelijke contracten voor en werkt men het minst vaak als zelfstandige en 

juist veelvuldig in deeltijdbanen. Verder is hier het grootste aandeel kleine scholen te 

vinden. Voor geheel Nederland is gebleken dat op kleine scholen de kans groter is dat 

de leerprestaties van leerlingen achterblijven, dan op grote scholen. Uit het feit dat 

zwakke scholen relatief vaak klein zijn, kunnen we afleiden dat in deze provincies de 

kans op het voorkomen van veel zwakke scholen relatief groot is. Inderdaad blijken 

kinderen in de noordelijke provincies en Zeeland slechter te presteren dan elders en 

ook ontbreken vaak de middelen om daar wat aan te doen. De onderwijsinspectie 

concludeerde overigens recentelijk dat dit ook geldt voor de scholen in de vier grote 

steden; het is dus niet alleen een plattelandsproblematiek (Inspectie van het onder-

wijs 2005). 

De meeste postcodegebieden zonder een enkele voorziening in de buurt bevinden 

zich in het noorden van het land: 5% van de bewoners heeft hier geen enkele voor-

ziening ter beschikking, 11% geen basisvoorzieningen zoals een winkel, basisschool 

en huisarts. En de bewoners van Groningen, Friesland en Drenthe zijn het langst 

onderweg naar de dichtstbijzijnde huisarts.

Wat de huizenprijzen betreft, tonen de drie noordelijke provincies en Zeeland 

een positief beeld bij vergelijking met Nederland als geheel. Koopwoningen hebben 

er een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. De gemiddelde verkoopwaarde van de 

verschillende woningtypen ligt dan ook aanmerkelijk lager dan gemiddeld in Neder-
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land. Opgemerkt dient wel te worden dat niet alleen de woonlasten lager zijn in het 

noorden en Zeeland, maar ook de inkomens. De woonquoten, of de zwaarte waar-

mee de woonuitgaven op het besteedbare huishoudensinkomen drukken, wijken 

daardoor niet bijzonder af van die van andere landsdelen. Dure regio’s zijn overloop-

gebieden bij de steden, in het bijzonder die in landschappelijk aantrekkelijk gebied 

als het Gooi, Amstel-Meerlanden, Kennemerland, Bollenstreek, Oost-Utrecht en de 

Veluwe.

Ook het landelijk gebied in het westen, oosten en zuiden van Nederland laat een 

aantal opvallende aspecten zien. West-Nederland is het meest verstedelijkte gebied 

van Nederland en sinds 1994 worden hier de meeste woningen gebouwd. Aan de 

hand van de verschuiving van postcodegebieden van de ene naar de andere stede-

lijkheidsklasse is bekeken hoeveel woningen in 2002 in een omgeving met dezelfde 

stedelijkheid stonden als in 1994. Al gezegd is dat circa 600.000 woningen, oftewel 

8% van de woningvoorraad, van een landelijke omgeving in een omgeving met een 

stedelijk karakter kwamen te liggen. In absolute zin deed dit zich het meest voor in 

West-Nederland, vooral in weinig stedelijk gebied. De zuidelijke provincies volgen 

op enkele tienduizenden woningen afstand en maken, gerelateerd aan de woning-

voorraad aldaar, de snelste verstedelijking van het platteland door, gevolgd door de 

oostelijke provincies.

Een aparte regio is de zogeheten biblebelt, het gebied dat zich uitstrekt van de 

Zeeuwse eilanden via het Zuid-Hollandse en Utrechtse platteland naar de Noord-

Veluwe en de kop van Overijssel. Daar hebben de zware stromingen binnen de her-

vormde kerk en de verschillende orthodox-protestantse groepen daarbuiten hun 

grootste aanhang (zie ook Knippenberg 1992). Dit religieuze onderscheid is merk-

baar aan de denominatie van de scholen. Het protestants-christelijke en orthodox-

protestantse onderwijs komt meer dan evenredig voor op het platteland en in het 

bijzonder in de biblebelt. Op het terrein van preventie in de gezondheidszorg neemt 

de biblebelt tevens een aparte plaats in: om religieuze redenen weigert een deel van 

de ouders hun kinderen in te laten enten. Zo worden gebieden waar de vaccinatie-

graad voor dktp onder de 95% ligt, in de biblebelt gevonden. Onlangs nog sprak de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (2005) haar bezorgdheid uit over de vaccinatie-

graad voor dktp in de provincie Zeeland, die onder de 90% dreigt te komen. Doordat 

mensen die niet gevaccineerd zijn, regionaal en ook sociaaldemografisch geclusterd 

zijn, kunnen epidemieën ontstaan. Mazelen is hier een voorbeeld van. In 1999/2000 

was er een landelijke epidemie en in de biblebelt lagen de gevallen per 10.000 kinde-

ren van 0-15 jaar veel hoger dan elders. Recentelijk (2004-2005) bleken in deze regio 

ook veel meer gevallen van rodehond voor te komen (rivm 2005).

Mensen op het platteland zijn meer tevreden met hun woning dan stedelingen. Met 

name in het westen van het land zijn de verschillen tussen stad en platteland groot. 

Naar de plattelandsgebieden rond de Randstad zullen meer welgestelde stedelingen 

trekken. In vergelijking met huisvesting in de grote steden wonen ze er ruimer en 
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groener, terwijl de stad toch binnen handbereik is. Dit zal zeker meespelen in het 

tevreden gevoel en de gunstige beoordeling van de woning. Uit de spreiding van het 

autobezit blijkt dat er in de plattelandsgebieden in en bij de Randstad meer welva-

rende huishoudens uit de omliggende steden wonen dan op het perifere platteland: 

huishoudens op het platteland van Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant 

hebben vaker de beschikking over twee of meer auto’s dan de plattelanders in het 

noorden van Nederland.

14.4 Tot slot

Het onderzoek naar de leefsituatie van de bewoners van het platteland, dat nood-

zakelijkerwijs is gebaseerd op landelijke gegevens, bevestigt grotendeels het tra-

ditionele idyllische beeld. Het platteland is gezond, veilig en rustig, de huizen zijn 

er ruim evenals de kavels waarop ze zijn gebouwd. Om die redenen kiezen nogal 

wat mensen voor het platteland om er te wonen, waarbij ze langere afstanden om 

noodzakelijke voorzieningen als winkels en scholen te bereiken voor lief nemen. Op 

onderdelen wordt dit positieve beeld bevestigd door de resultaten van drie recentelijk 

verschenen studies (Terluin et al. 2005; Smaal et al. 2005; ser 2005). 

Dit idyllische plaatje behoeft evenwel enige nuancering, omdat het zo geformu-

leerd lijkt alsof het platteland paradijselijke trekken zou hebben. Dat is niet zo, want 

voor sommige bevolkingsgroepen is het wonen op het platteland verre van gemakke-

lijk (voor oudere alleenstaanden bijvoorbeeld) of niet altijd even aantrekkelijk (zoals 

voor veel jongeren). De teruggang in de landbouw geeft veel boeren een somber 

perspectief op de toekomst. Ook sommige regio’s komen er minder goed vanaf. 

Niettemin overheerst in het algemeen een positief beeld van de leefsituatie van de 

plattelandsbewoners 

De huidige gunstige leefsituatie, die we constateren voor het gehele platteland, 

wordt behalve door gezinnen gedragen door de grote groep van welgestelde en 

actieve 55-plussers. Deze laatste groep brengt een enorm potentieel mee dat inzet-

baar is voor lokale vrijwilligerstaken. Met het vergrijzen van deze groep en het ver-

ouderen van de huidige nog gezonde en actieve 65-plussers stijgt echter de kans dat 

men in toenemende mate te maken krijgt met ouderdomsziekten en beperkingen. 

Dit zal een negatieve invloed hebben op de leefsituatie van deze groepen ouderen. 

Zolang de gezondheid het toelaat, zullen zij in de eigen (aangepaste) woning blijven 

wonen. Met het oog op de specifieke zorgbehoeften en hulpvragen van ouderen en 

van zelfstandig wonende gehandicapten, neemt de zorgbehoefte op het platteland in 

de komende jaren toe. Hoe die zal worden vervuld en georganiseerd is nog een onbe-

antwoorde vraag. Wel zal een substantieel deel van de zorg via informele hulpbron-

nen worden geleverd.

De informele sociale infrastructuur op het platteland leunt sterk op vrouwen, 

bijvoorbeeld in de sfeer van informele hulp en vrijwilligerswerk. Door de toegeno-

men deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt zou men verwachten dat er minder 

informele zorg wordt gegeven. Recent onderzoek van het scp laat evenwel voor heel 
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Nederland zien dat de informele zorg niet is afgenomen. Tussen 1991 en 2003 bleef 

het aandeel van de bevolking dat informele zorg verleent, vrijwel gelijk (12%). Vrou-

wen die betaald (gaan) werken, doen dat in de meeste gevallen in deeltijd en combi-

neren zo goed mogelijk werk en informele zorg. In de groep informelezorgverleners 

is het aandeel (deeltijd)werkenden gestegen van 37% in 1991 tot 50% in 2003 (De 

Boer 2005). Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat deze landelijke trend niet voor 

het platteland zou gelden. Wanneer verwacht mag worden dat de inzet van vrouwen 

in de informele sfeer onverminderd doorgaat, kan de toenemende zorgbehoefte van 

een vergrijzende plattelandspopulatie deels worden opgevangen. Wel zal de draag-

last van zorgtaken in combinatie met betaalde arbeid van vrouwen een aandachts-

punt moeten zijn voor maatschappelijke ondersteuning.

De geconstateerde schaalvergroting van voorzieningen, met name het openbaar 

vervoer en winkels, is voor de meeste plattelandsbewoners niet problematisch, want 

de meerderheid van de huishoudens bezit een of meer auto’s. Even voorbijgaand aan 

eventuele risico’s van autoafhankelijkheid, geldt voor hen dat de bereikbaarheid van 

voorzieningen in de centrale dorpen en aan de stadsrand van belang is. 

De weinig mobiele plattelandsbewoners, in meerderheid de kwetsbare groepen 

ouderen en kinderen/jongeren, zijn wel gebaat bij een zeker lokaal voorzieningen-

aanbod. De voorzichtige opkomst van (nieuwe) gebundelde accommodaties en 

voorzieningen lijkt aan deze behoefte tegemoet te komen. Deze tendens om krach-

ten te bundelen en combinaties te maken, is niet alleen merkbaar op het niveau van 

maatschappelijke, maar ook van commerciële voorzieningen. Zo zetten consortia 

van commerciële dienstverleners op strategische locaties in kleine dorpen of grotere 

kernen zogeheten servicepunten op. Daar wordt een aantal diensten gecombineerd 

aangeboden, veelal onder het dak van een reeds bestaande voorziening zoals de 

buurtsuper en het buurthuis. Het financiële en beheersvoordeel is voor de aanbieders 

een relevante reden om voorzieningen te bundelen. De vraag is echter of dergelijke 

voorzieningencombinaties of zelfs fonkelnieuwe multifunctionele accommodaties 

een meerwaarde hebben voor de gebruikers. Veelal gaat het om functies die voorheen 

ook al werden geboden, en is er dus niets nieuws onder de zon, alhoewel op deze 

manier voorzieningen wel behouden blijven. Ook blijven ze fungeren als ontmoe-

tingsplekken en bevorderen zodoende de sociale samenhang in de plattelandssa-

menleving als geheel.

Op sociaal terrein blijken de verschillen tussen landelijk en stedelijk gebied steeds 

kleiner te worden. De culturele waarden van het platteland zouden daarom bewust 

ingezet worden om het een eigen identiteit te geven. Deze identiteit is ook voor de 

bewoners van het platteland belangrijk. Door de internationalisering en modernise-

ring van de maatschappij treden processen zoals anonimisering en onthechting op, 

waardoor mensen vervreemden van de regio en de lokale omgeving. In tegenreactie 

hierop, wel aangeduid als regionalisering, gaan mensen een verbinding met het 

lokale c.q. regionale zoeken, waardoor ze zich meer bewust worden van een eigen 
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identiteit. Het gevoel deel uit te maken van een groter geheel maakt dat mensen 

zich meer verbonden voelen met de andere personen die deze identiteit delen. Deze 

gemeenschappelijke verbondenheid versterkt de sociale cohesie in een collectief 

van individuen en bevordert daarmee de leefsituatie. De bloei die (dorps)belangen-

organisaties en cultuurhistorische verenigingen doormaken, zou kunnen duiden op 

dit toenemende belang van regionalisering. 

Het lokale zelfbewustzijn wordt vaak ontwikkeld met de inzet van nieuwkomers op 

het platteland. Deze nieuwe bewoners brengen eigen vormen van wonen en leefstij-

len, interesses en gewoonten mee. Dit kan in de lokale plattelandsgemeenschap-

pen voor ingrijpende veranderingen zorgen in de sociale onderlinge verhoudingen. 

‘Import’ leidt tot een zekere levendigheid en hernieuwde interesse in de cultuurhis-

torie van het dorp of de streek, maar zou tegelijk een negatieve invloed hebben op 

de sociale cohesie en de binding met het dorp. Zo wordt er gesteld dat stedelingen 

op het platteland gaan wonen om de fysieke woonsfeer en niet om er te zoeken naar 

sociale hechting. Nieuwe bewoners zouden minder vaak lid worden van verenigin-

gen, niet meehelpen met de organisatie van traditionele feesten en op straat nau-

welijks met elkaar spreken. Het is echter niet gezegd dat dit voor elke nieuwkomer 

geldt. Daarnaast zouden fysieke ingrepen – bijvoorbeeld het plaatsen van hekken om 

en een frivole inrichting van de tuin – zorgen voor een sociale afstand ten opzichte 

van de autochtone bewoners. Ook is er sprake van spanningen vanwege klachten 

van nieuwkomers over overlast van agrarische activiteiten. Dergelijke geluiden zijn 

echter sterk casuïstisch van aard en worden vaak uitvergroot door de media. Tot nu 

toe is er weinig bekend over specifieke sociale en sociaal-culturele veranderingen die 

‘plattelandsallochtone nieuwkomers’ teweegbrengen. 
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Noot

1 Het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland bestaat uit vier onderzoeks-

vragen:

1 Welke sociale ontwikkelingen doen zich voor op het platteland ?

2 Hoe leven plattelanders, hoe percipiëren ze het platteland en de ontwikkelingen 

daar?

3 Hoe percipiëren en benutten Nederlanders het platteland en zijn ontwikkelingen, en 

welke aan het platteland gerelateerde gedragspraktijken houden ze erop na?

4 Welke sociale structuren komen voor op het platteland en wat is het belang ervan 

met het oog op de ontwikkelingen op het platteland?
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Lijst van bijlagen

De bijlagen zijn te vinden op internet via www.scp.nl/thuisophetplatteland.

Bijlage A   Gebruikte databestanden

Hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik

B2.1 Ontwikkeling van de  bevolking per provincie naar stedelijkheid, 1993-2004 

B2.2 Ontwikkeling van de bevolking in leeftijdsklassen naar stedelijkheid, 1995-2004

B2.3 Ontwikkeling westerse en niet-westerse allochtonen naar provincie en stedelijk-

heid, 1998-2004 

B2.4 Westerse en niet-westerse allochtonen naar stedelijkheid en provincie, 2004

B2.5 Verhuizen van en naar het platteland

B2.6 Ruimtegebruik en ontwikkelingen daarin naar provincie en stedelijkheid, 2000 

B2.7 Landbouw- en tuinbouwbedrijven naar aantal bedrijfstypen en ontwikkelingen, 

1993-2003

B2.8 Bedrijfsopvolging naar leeftijd, geslacht en aantal opvolgers 

Hoofdstuk 3 Economie en welvaart

B3.1 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen  voor huishoudentypen, inkomensbron-

nen en etnische herkomst,  naar stedelijkheid, 2004 

Hoofdstuk 4 Arbeidsdeelname

B4.1 De kans te behoren tot de werkloze beroepsbevolking versus de werkzame beroeps

bevolking, 15-tot-64-jarigen 

B4.2 De kans te behoren tot de niet-beroepsbevolking versus de werkzame beroepsbe-

volking, 15-tot-64-jarigen 

B4.3 Bedrijfssector uitgesplitst naar woon- en werkplaats, 1995 en 2003 

B4.4 Beroepsgroepen op basis van de SBC84 2-digit-beroepenscore

B4.5 Functieniveau van de werkzame beroepsbevolking, naar stedelijkheidsgraad 

B4.6 De kans van de werkzame beroepsbevolking op tijdelijk versus vast werk, naar 

stedelijkheidsgraad

B4.7 De kans van de werkzame beroepsbevolking op zelfstandig zijn of een meewer-

kend gezinslid te hebben versus in loondienst zijn, naar stedelijkheidsgraad

B4.8 De kans van de werkzame beroepsbevolking in een kleine deeltijdbaan (12-24 uur) 

te werken versus werken in een voltijdbaan

B4.9 De kans van de werkzame beroepsbevolking in een grote deeltijdbaan (25-34 uur) 

te werken versus werken in een voltijdbaan

B4.10 Baankenmerken van de werkende beroepsbevolking naar stedelijkheidsgraad, 

1993-2003

B4.11 Baankenmerken van de werkende beroepsbevolking naar stedelijkheidsgraad, 

1993-2003

B4.12 Baankenmerken van de werkende beroepsbevolking naar stedelijkheidsgraad,

1993-2003

B4.13 Baankenmerken van de werkende beroepsbevolking naar stedelijkheidsgraad, 

1993-2003
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Hoofdstuk 5 Onderwijs

B5.1 Opleidingsniveau van de bevolking naar leeftijdsklassen en stedelijkheid, 2002 

B5.2 Logistische regressies van deelname aan kwalificerende en niet-kwalificerende 

opleidingen, 2003 

B5.3 Deelname aan niet-kwalificerende opleidingen in het volwassenenonderwijs, naar 

stedelijkheid, 2003 

B5.4 Taal- en rekenvaardigheden en Cito-eindtoetsscores naar stedelijkheid, groep 8 

basisonderwijs, 2002 

B5.5 Taal- en rekenvaardigheden en Cito-eindtoetsscores naar achtergrond en stedelijk-

heid, groep 8 basisonderwijs, 2002

Hoofdstuk 6 Gezondheid en zorg

B6.1 Uitkomsten van logistische regressies op ervaren gezondheid, roken, bezoek 

huisarts, ziekenhuis en medisch specialist, gebruik thuiszorg en bezoek fysiothe-

rapeut, bevolking van 16 jaar en ouder, 1997-2003 

B6.2 SF-12 als meetinstrument voor ervaren gezondheid

B6.3 Uitkomsten van lineaire regressies op verschillende domeinen van ervaren gezond-

heid, bevolking van 16 jaar en ouder, 2004 

B6.4 Uitkomsten van logistische regressies op het aandeel personen met ernstige licha-

melijke belemmeringen, 1995-2003 

B6.5 Gebruik van medische voorzieningen, thuiszorg en fysiotherapie, bevolking van 

16 jaar en ouder, 1997-2003

B6.6 Oordelen over de gezondheidszorg 

B6.7 Bezoek aan het consultatiebureau in het afgelopen jaar door moeders met kinde-

ren tussen de 0 en 4 jaar, 2003

Hoofdstuk 7 Wonen

B7.1 Bouwjaar van woningen naar stedelijkheid, 2002 

B7.2 Woningtype naar stedelijkheid, 2002 

B7.3 Uitrusting en isolatie van woningen, 2002 

B7.4 Prijsstijgingen naar woningtype en naar stedelijkheid, 1994-2002 

B7.5 Regioprijs, woondiensten en gebruiksprijs naar woningmarktgebied

B7.6 Bijkomende woonuitgaven voor huurders en eigenaren-bewoners naar 

stedelijkheid,landsdeel en uitgavenpost, 2002

B7.7 Bezit van recreatiewoning, caravan en volkstuin, naar kenmerken van de huishou-

dens en hun dagelijkse woonomgeving 

Hoofdstuk 8 Mobiliteit

B8.1 Regionaal beeld van autobezit en ontwikkelingen daarin

B8.2 Ruimtelijke variatie in het aanbod van openbaar vervoer

B8.3 Afgelegde afstand, reisduur en aantallen verplaatsingen per persoon per dag naar 

stedelijkheid, 2004 

B8.4 Aantallen verplaatsingen en reizigerskilometers per modus naar stedelijkheid, en 

ontwikkelingen daarin voor auto en bus, 1993-2004 

B8.5 Mobiliteitsgedrag naar persoonskenmerken, 1993-2003
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Hoofdstuk 9 Voorzieningen

B9.1 Aanwezigheid van verschillende voorzieningen, naar stedelijkheid en landsdeel)

B9.2 Voorzieningenniveau, naar stedelijkheid en landsdeel

B9.3 Huishoudensgroepen naar stedelijkheid en voorzieningenniveau 

B9.4 Leeftijdsgroepen in gebiedscategorieën naar stedelijkheid en voorzieningenniveau

B9.5 Inkomens  en etnische minderheden naar stedelijkheid en voorzieningenniveau 

B9.6 Gebruik van voorzieningen in verschillende naar voorzieningenpakket en stede-

lijkheid

B9.7 Verschil in voorzieningengebruik 1998-2002 (voor basissschool en winkels) en 

1995-2003 (voor openbare bibliotheek, buurt/dorpshuis, sportaccommodatie en 
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