Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir

Onderzoeksrapport
Deelproject Kracht van Oost-Nederland 2

Oost-Nederland: verbindingen centraal
Ruimtelijk economische en sociaal demografische verschuivingen
Daily Regional Systems: dynamiek van wonen en werken

P.P. Tordoir
Universiteit van Amsterdam & RE Atelier Tordoir

m.m.v. A. Poorthuis
Katholieke Universiteit Leuven

i.o.v. provincies Gelderland en Overijssel
November 2020

Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir

Inhoud
Samenvatting van kernbevindingen en beleidsconclusies_____________________2
1

Onderzoeksdoel, aanpak en leeswijzer______________________________7
1.1
1.2
1.3

2

Ruimtelijk economische en demografische verschuivingen______________10
2.1
2.2
2.3
2.4

3

Onderzoeksdoel_____________________________________________7
Databronnen _______________________________________________7
Leeswijzer GIS-kaarten_______________________________________8

Verschuivingen in bevolking en werkgelegenheid___________________10
Verschuivingen in de economische structuur en kennisintensiteit_______11
Verschuivingen in de beroepsbevolking___________________________15
Verschuivingen in sociale en economische prestaties________________18

Daily Regional Systems: bewegingen voor werken, verblijven en wonen____21
3.1
3.2
3.3

Pendelbewegingen en integratie van arbeidsmarkten_________________21
Bewegingen van consumenten en integratie van verzorgingsgebieden___26
Verhuisbewegingen en ruimtelijke integratie van woonmarkten_________30

1

Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir

Samenvatting van kernbevindingen en beleidsconclusies
Doel van dit onderzoek is om de recente ruimtelijk economische en sociaal-demografische
dynamiek van het oosten van Nederland (provincies Gelderland en Overijssel) gedetailleerd in
kaart te brengen en van inhoudelijke duiding te voorzien. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit
naar onderlinge interacties tussen steden, streken en kernen, in het verband van Daily Regional
Systems en in grotere, deels landsdeel-overstijgende verbanden. Gewerkt is met recente
microdata van het CBS.
Tussen de structuur en dynamiek van individuele locaties en de ontwikkeling van bredere
verbanden met de omgeving bestaan sterke wisselwerkingen; het één is medebepalend voor het
ander, en andersom. Voor de aanpak van effectief lokaal en regionaal ontwikkelingsbeleid zijn
deze verbindingen belangrijk, maar het zicht daarop is tot nu toe beperkt. Dit rapport brengt daar
verandering in.
Het onderzoek vormt deel van het bredere onderzoeksprogramma Kracht van Oost-2. In de
onderstaande (beleids-)conclusies worden de kernbevindingen mede in het licht van de
resultaten van andere onderzoeken binnen het programma bezien.
Algemeen beeld: sterke verschuivingen binnen een mozaïek van regio’s
Oost-Nederland is een mozaïek van regio’s met ieder een kenmerkende demografische en
economische structuur en dynamiek. De dynamiek is uitgesproken sterk en uiteenlopend, in
positieve en negatieve zin. Er is binnen het landsdeel sprake van significante ruimtelijk-economische
en demografische verschuivingen die vanwege hun structurele karakter zullen doorzetten in de
toekomst.
Een eerste groep kerndrijvers van ruimtelijke dynamiek betreft sterke en regionaal uiteenlopende
economische structuurveranderingen. Een drietal ontwikkelingen voeren daarbij de boventoon. Ten
eerste zien we revolutionaire veranderingen in de Oost-Nederlandse industrie, die vooral ten oosten
van de IJssel domineert. Snelle stijging van de kennisintensiteit en verdiende inkomens gaan gepaard
met uitstoot van meer eenvoudige arbeid. Ten tweede zien we in een aantal specifieke regio’s (Zwolle
e.o., Noordrand Veluwe, Gelderse Vallei, Rivierengebied) de opkomst van een ‘middenrif-economie’:
relatief eenvoudige activiteiten (agribusiness, logistiek, handel, bouw) gebaseerd op
middengeschoolde arbeid en MKB-ondernemerschap, die in de betreffende regio’s zorgen voor
algemene groei van de werkgelegenheid. Ten derde zien we in regio’s en steden met veel
cultuurhistorische waarde een opkomst van persoonsgerichte activiteiten: consumentendiensten,
recreatie en zorg.
Een tweede groep kerndrijvers van ruimtelijke dynamiek betreft snelle en regionaal sterk
uiteenlopende veranderingen in bevolking en beroepsbevolking. Hier voeren vier trends de
boventoon. Ten eerste is sprake van stagnerende bevolkingsontwikkeling in de meeste steden en
streken ten oosten van de IJssel, en van groei ten westen van de rivier. Ook de stadsgewesten
Zwolle en Arnhem-Nijmegen kennen bevolkingsgroei, die mede wordt gedreven door een trek van
jongvolwassenen naar de betreffende stadsregio’s. Ten tweede zien we een toenemende
verhuisstroom van hoogopgeleiden naar mooie landelijke streken in vooral de zuidelijke delen van
Oost-Nederland. Verhuizers komen vooral uit de (noordelijke) Randstad, en blijven voor werk
georiënteerd op de noordelijke Randstad. De uitgaande arbeidspendel vanuit vooral de regio
Arnhem-Nijmegen naar de noordelijke Randstad neemt daardoor sterk toe. Ten derde is in de
oostelijke delen van het landsdeel (Twente en Achterhoek) zoals gezegd sprake van een
stagnerende bevolkingsomvang, maar juist hier vindt tegelijkertijd snelle kennisopwaardering van de
regionale beroepsbevolking plaats. Tenslotte zien we in de noordelijke en westelijke delen van het
landsdeel (Zwolle e.o., Gelderse Vallei, Rivierengebied) een opkomst van de middengeschoolde
beroepsbevolking. De landelijke streken in het westen van Oost-Nederland blijven weliswaar achter
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bij de oostelijke streken wat betreft kennisintensivering van de economie en beroepsbevolking, maar
kennen op hun beurt vanwege sterke lokale netwerken een veel hogere arbeidsparticipatie van
vooral lager geschoolden dan het geval is in de steden en landelijke gebieden elders.
De trends in bevolking en beroepsbevolking volgen deels de structuurveranderingen in de regionale
economie, maar deels ook niet. Juist waar dat niet het geval is resulteren regionale mismatches, die
leiden tot (combinaties van) sterke groei van werkpendel over langere afstanden en lokale sociaaleconomische en sociaal-culturele segregatie, waaronder grote verschillen in arbeidsparticipatie.
Vooral deze laatste ontwikkelingen zijn beleidsrelevant.
Daily Regional Systems met uiteenlopende karakters en dynamiek
Het ruimtelijk samenspel van economie en demografie in Oost-Nederland mondt uit in verschillende
Daily Systems (functionele regio’s) binnen het landsdeel, met specifieke en uiteenlopende
ontwikkelingspaden. De omvang en samenstelling van die systemen verschilt naar gelang de aard
van de ruimtelijke interacties in kwestie. Systemen voor meer gespecialiseerde activiteiten
waaronder hoger opgeleid werk zijn doorgaans uitgestrekter dan systemen voor minder
gespecialiseerde activiteiten. Desalniettemin tekenen zich duidelijk de volgende regio’s af:
- Zwolle en wijde omgeving: opkomst van vooral middengeschoolde (MKB-)werkgelegenheid, waarbij
Zwolle in toenemende mate het kloppende hart van de economisch vitale regio vormt. Zwolle is een
interregionale schakelstad en kent veel relaties met Noord-Nederland, de noordelijke Randstad en
Flevoland, Twente en de Stedendriehoek;
- Twente: intern geïntegreerd maar als regio relatief geïsoleerd. Kennisintensivering van de economie,
maar ook arbeidsuitstoot en lage arbeidsparticipatie in het midden- en lagere segment. Toenemende
inkomenssegregatie. Vanuit de kennissector toenemende relaties met vooral Zwolle.
- Achterhoek: vergelijkbaar met Twente, maar meer vitaal MKB-ondernemerschap. Toenemende
interactie met Arnhem e.o.;
- Arnhem-Nijmegen: voor hoger opgeleiden vormen de betreffende stadsgewesten samen één Daily
System, voor andere groepen en dagelijkse voorzieningen zijn de gewesten nog gescheiden. De
conurbatie is als woongebied aantrekkingskrachtig voor jongvolwassenen (centrale steden), voor
hoogopgeleide ‘Randstad-pendelaars’ (suburbane kernen) en ook voor vooral vermogende ouderen. De
regio is economisch als geheel echter stagnerend. Arnhem wordt wel in toenemende mate een
voorzieningencentrum en behoudt haar rol als kantorencentrum. Nijmegen kent terugvallende industrie
maar wint als uitgaanscentrum en kent opkomende zorg en health-tech. Vanwege zowel de
demografische als de economische structuur zijn er intensieve relaties met de noordelijke Randstad, en
vanuit Nijmegen ook met Oost-Brabant en Noord-Limburg;
- Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen: zowel fysiek als economisch het centrale middengebied
van Oost-Nederland. Daardoor zijn er relatief veel hoogwaardige en kennisintensieve (kantoor)activiteiten en uitgestrekte pendelbewegingen van hoger opgeleiden. Economisch en demografisch
betreft het een relatief evenwichtige regio, met weinig uitgesproken (positieve of negatieve) dynamiek;
- Gelderse Vallei/Food Valley: een hoogdynamische regio met sterke ontwikkeling van zowel bevolking
als economie. Er is een cesuur tussen Wageningen als kenniscentrum, met een hoogopgeleide
beroepsbevolking, en de meer landelijke kernen met een minder innovatieve ‘middenrif-economie’. Er zijn
nauwe relaties met Utrecht en Amersfoort, maar slechts weinig relaties met andere regio’s in OostNederland;
- Rivierengebied: sterker nog dan geldt voor de Gelderse Vallei een buitenbeentje in Oost-Nederland. De
regio kent een sterke middenrif-economie en wordt daarnaast in toenemende mate ook een woongebied
voor pendelaars die verhuizen uit de stadsregio’s Utrecht en ’s-Hertogenbosch.

Op hoger, interregionaal schaalniveau is sprake van geleidelijke ontwikkeling van twee, voor OostNederland relevante ‘ruimtelijke supersystemen’. Het meest omvangrijke systeem betreft feitelijk een
centraal-nationaal economisch kerngebied dat de zone tussen de mainport Amsterdam (Randstadnoordvleugel) en Brainport Zuisoost-Brabant omvat, tezamen met de regio’s ten oosten van die lijn,
langs de assen A1, A12 en A50. De lange afstandspendel binnen dit eerste supersysteem neemt
snel toe, met ruimtelijke uitsorteringen: werken langs de A2, wonen voor hoger opgeleiden in langs
de A50, wonen voor middengeschoolden dichter bij de A2 (o.a. Almere, Rivierengebied). Het zuiden
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en midden van Oost-Nederland transformeert in deze nationale systeemvorming deels naar
hoogwaardig woongebied. Een kleiner interregionaal systeem vormt zich tussen het relatief
uitgestrekte Zwolse stadsgewest, Stedendriehoek (m.n. Deventer en Zutphen) en Twente. Voor de
oost-Nederlandse kenniseconomie is deze interregionale integratie essentieel, maar de vraag is of
deze ook voldoende is. Meer ontsluiting van de voor kenniswerkers populaire zuidelijke streken van
Oost-Nederland is wellicht nodig voor de groeiende kenniseconomie ten oosten van de IJssel. De
afsluitende meer beleidsgerichte conclusies gaan hier nader op in.
Ruimtelijke systeemintegratie en -divergentie: bruggen en spanningsbogen
De economische en demografische verschuivingen, gepaard aan intraregionale mismatches en
toenemende mobiliteit van zowel bedrijven als bevolking, zorgen voor nieuwe interregionale
verhoudingen, systeemrelaties en synergie, maar ook voor schuring en spanning. Het
toekomstgerichte beleid voor verstedelijking, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en innovatie zal daarmee
rekening moeten houden. Het onderzoek geeft in dit kader een vijftal beleidsstrategische
aandachtspunten voor nieuwe en strategische verbindingen. Daarbij wordt tevens rekening
gehouden met uitkomsten van de andere onderzoekingen in het kader van het project Kracht van
Oost-2.
a) Versterking en integratie van technologieclusters
Voor Oost-Nederland zijn drie technologieclusters van bovenmatig belang: materialstech, agritech
en healthtech (zie het onderzoek Boschma in het verband van Kracht van Oost-2). De ruimtelijke
analyse in dit rapport duidt in dit technologische opzicht op spanningen binnen Oost-Nederland, die
moeten kunnen worden weggenomen en omgevormd tot interregionale en synergetische
verbindingen.
Materialstech vindt haar basis vooral in de meest oostelijke regio’s, Twente voorop. De industrie in
deze regio’s wordt mede dankzij lokale en regionale netwerken en ondernemerschap snel
kennisintensief maar stuit op een relatief geïsoleerde ligging en een in omvang stagnerende
regionale beroepsbevolking. Het kennisniveau van de beroepsbevolking neemt weliswaar toe, maar
dit geeft onvoldoende soelaas. Pendelafstanden van vooral hoger opgeleiden nemen toe en zullen
verder toe moeten kunnen nemen. Ten gevolge daarvan zien we een logische ruimtelijkeconomische verschuiving van de echte grensstreken naar meer centraal gelegen middelgrote
kernen, zoals Lochem en Doetinchem. Gezien de aantrekkingskracht van de regio ArnhemNijmegen als woongebied voor kenniswerkers zal de oostelijke materialstech industrie nadrukkelijk
ook van het kennisreservoir in die regio moeten kunnen gaan profiteren. Dat is nu nog weinig het
geval.
Agritech kent in Wageningen een kenniscentrum van wereldklasse. Het Wageningen-cluster kent
zelf wereldwijde relaties, maar tegelijkertijd zien we in de omliggende landelijke streken die in hoge
mate op agribusiness zijn gestoeld (veel kernen in Gelderse Vallei, Noordrand-Veluwe en
Rivierengebied) weinig tekenen van significante kennisintensivering. De (inter-)regionale Triple Helix
lijkt onvoldoende te werken. De regionaal-stuwende functie van Wageningen zal significant versterkt
dienen te worden. Omdat agrarische streken minder interessant zijn als woongebied voor
kenniswerkers zullen deze streken pendelaars moeten kunnen aantrekken vanuit o.a. het
aantrekkelijke middengebied in Oost-Nederland (Stedendriehoek e.o) en de regio ArnhemNijmegen. Deze pendel is nu vrijwel afwezig.
Health-tech is vooral geconcentreerd in het Nijmeegse stadegewest en daarnaast enigszins in de
andere grotere steden in Oost-Nederland. Ook dit technologiecluster stuit op tekortschietende
regionale massa, vooral in relevante, gespecialiseerde arbeidsmarkten. Gezien de sterk stedelijke
oriëntatie van bedrijven en diensten binnen het cluster zijn vooral interstedelijke verbindingen van
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belang om meer massa en synergie te kunnen maken. Ook kan dit cluster profiteren van de grote
aantrekkingskracht van de regio Arnhem-Nijmegen, op kenniswerkers en op vermogende senioren.
b) Versterking van de kennis-ondersteunende diensteneconomie: de zakelijke steden-as
De intermediaire, kennisintensieve diensteneconomie (financiële en zakelijke diensten) in OostNederland is sterk geconcentreerd in de as Arnhem-Apeldoorn-Zwolle. Deze centrale stedelijke as
fungeert zakelijk als dienstencentrum voor de gehele Oost-Nederlandse bedrijvenmarkt. Omdat de
betreffende diensten gevoelig zijn voor agglomeratievoordelen zal de centrale as, gezien ook de
beperkte massa van de afzonderlijke steden, zakelijk als een geheel moeten kunnen functioneren.
Binnen die as is sprake van een zekere verschuiving van het zwaartepunt van zuid naar noord,
logisch omdat de economie in de regio Zwolle hard groeit en in de KAN-regio stagneert. Tevens
zien we een verschuiving van west naar oost, omdat de kenniseconomie in het oosten van het
landsdeel sneller groet dan in het westen. Deventer en Doetinchem spinnen garen bij die laatste
trend. Relevant is tenslotte dat de rol van Utrecht als zakencentrum voor de Oost-Nederlandse
markt toeneemt. Vooral Arnhem ondervindt op bedrijven- en arbeidsmarkten concurrentie van
Utrecht. Naarmate de ontwikkeling van bovengenoemde techclusters, en de interregionale
integratie van daarvoor relevante arbeidsmarkten, meer succesvol wordt zal ook de rol van de
centrale zakelijke as, incluis de positie van Arnhem, sterker kunnen worden.
c) Beroepsbevolking: regionale mismatches en interregionale oplossingen
Zoals dat geldt voor het noorden en zuiden van het land kent ook Oost-Nederland majeure en
toenemende knelpunten ten aanzien van de beroepsbevolking, gezien de grote aantrekkingskracht
van vooral de noordelijke Randstad op jong talent en de snelle vergrijzing van de bevolking in de
grensstreken. Binnen Oost-Nederland vormen vooral Nijmegen, Arnhem en Wageningen e.o.
belangrijke assets: de jonge en gemiddeld genomen hoger geschoolde beroepsbevolking trekt
(ook) naar deze steden. Tegelijkertijd stagneert de economie in de regio Arnhem-Nijmegen, terwijl
de werkgelegenheid vooral in de meer noordelijk gelegen streken in Oost-Nederland juist
structureel groeit. In de meest oostelijk gelegen streken groeit de werkgelegenheid niet als geheel,
maar wel de kennisintensieve werkgelegenheid. Dit alles leidt kortom tot sterke en structureel
toenemende regionale mismatches binnen Oost-Nederland, die alleen opgelost kunnen worden
door toenemende pendel over lange afstand en door versterking van de aantrekkingskracht van
het noorden en oosten van het landsdeel op jongeren en jonge kenniswerkers. Beleidsmaatregelen
jegens de arbeidsmarkt, bereikbaarheid, verstedelijking en economie zullen gezien divergenties
tussen de regio’s derhalve op landsdelig niveau en geïntegreerd vorm moeten krijgen. De
uitdaging is clear and present, en bepalend voor de economische vooruitzichten op langere
termijn.
d) Synergie tussen stad en land
Landelijke gebieden en kleinere kernen spelen in grote delen van Oost-Nederland demografisch en
economisch een hoofdrol, meer dan elders in Nederland. Vooral het westen van het landsdeel
wordt gekenschetst door vitale, ondernemende lokale gemeenschappen. De steden zijn uiteraard
belangrijk als centra voor consumentenvoorzieningen, zakelijke diensten en kennis, maar het
economische, sociale en culturele leven is in Oost-Nederland is nadrukkelijk ook op middelgrote
kernen gericht. Het leefklimaat in de vele bosrijke delen en coulisselandschappen heeft
aantrekkingskracht op landelijke schaal. Dit, en de waardevolle cultuurhistorie, geeft een
hoeksteen voor regionaal concurrentievermogen en welvaart, nadrukkelijk volgens een brede
welvaartsopvatting.
Vooral ten oosten van de IJssel vormt het landelijke gebied in toenemende mate een woongebied
voor hen die in de stad werken. Er is hier sprake van toenemende taakverdeling en synergie tussen
stad en land, binnen relatief uitgestrekte Daily Regional Systems. Dit geeft enerzijds kansen voor
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landelijke kernen die kampen met vergrijzing en terugval van voorzieningen en traditionele
economische activiteiten, maar stelt anderzijds nieuwe eisen aan decentrale bereikbaarheid. Het
bereikbaarheidssysteem in Oost-Nederland zal snelheid en efficiëntie moeten kunnen paren aan
fijnmazigheid.
e) Synergie tussen de steden
Naar verhouding van de landsdelige bevolking als geheel mist Oost-Nederland in zekere zin een
echt centrale stad, zoals Groningen dat is in het noorden en Eindhoven in het zuiden. Omdat de
geavanceerde kennis- en diensteneconomie sterk steunt op stedelijke agglomeratievoordelen moet
het gemis aan een grote en centrale agglomeratie kunnen worden gecompenseerd door
interstedelijke synergie en borrowed size. De regio Arnhem-Nijmegen kent wat dat aangaat
weliswaar flinke stedelijke massa, en trekt daardoor veel jongeren, maar mist tegelijkertijd een echt
grootschalig omliggend ‘eigen’ verzorgingsgebied. De integratie tussen de Arnhemse en
Nijmeegse stadsgewesten is niet al te sterk. Tenslotte maar niet ten minste drukken de
ontwikkeling en ruimtelijke uitsortering binnen het hierboven besproken ‘supersysteem’ van steden
in geheel centraal-Nederland vooral de Gelderse steden steeds meer in een ‘nationaaltoeleverende’ woonfunctie, met name voor kenniswerkers. Dit alles verklaart ook deels de
stagnerende stedelijke economie. De centrale zakelijke as Arnhem-Apeldoorn-Zwolle is belangrijk
voor de zakelijke kantorensector, maar de afstanden tussen deze steden is vooralsnog te groot om
echt als één cluster te functioneren. De Twentse steden zijn tenslotte relatief geïsoleerd. Deze
analyse geeft aan dat toename van interstedelijke integratie voor Oost-Nederland economisch
heilzaam zal werken, vergelijkbaar met de interstedelijke integratie in BrabantStad-verband. In
Brabant is de feitelijke integratie veel verder gevorderd dan in Oost-Nederland. Hier ligt een flinke
beleidsuitdaging.
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1. Onderzoeksdoel, aanpak en leeswijzer
1.1 Onderzoeksdoel
We leven in een netwerkeconomie en netwerksamenleving. Door de dagelijkse mobiliteit van
mensen raken kernen, gemeenten, provincies en landsdelen onderling verweven voor wonen en
werken, voorzieningen en recreatie. Kernen, wijken en gemeenten vormen daarom onderdeel
van regionale netwerksystemen, Daily (urban &) Regional Systems. Die verwevenheid, en de
geleidelijke veranderingen in de betreffende regionale netwerksystemen, hebben gevolgen voor
lokale economische dynamiek, de demografische ontwikkeling en de voorzieningenstructuur.
Voor ontwikkelingsbeleid op gemeentelijk, provinciaal en landsdelig niveau is het nuttig om zicht
te hebben op die ruimtelijke netwerksystemen, hun trendmatige ontwikkeling en achterliggende
oorzaken. Het onderhavige onderzoek biedt dat zicht.
In de analyse wordt de ruimtelijke ontwikkeling en interlokale samenhang op het vlak van werken,
wonen en voorzieningen nauwkeurig in kaart gebracht en worden trends en oorzaken daarvan
besproken. De analyse start met de structuur, ontwikkelingen van de economie, de bevolking en
beroepsbevolking in situ op het gedetailleerde standplaatsniveau van postcode-4 gebieden
(hoofdstuk 2). Vervolgens wordt het vizier op ruimtelijke samenhang gericht: interacties en
netwerken tussen gemeenten en postcodegebieden binnen Oost-Nederland en vanuit en naar
die gemeenten en gemeenten buiten Oost-Nederland (hoofdstuk 3). Op basis van die interacties
worden Daily Regional Systems afgebakend. De analyses van interacties en ruimtelijke systemen
start met arbeidspendel en betreft verder verkeer voor winkelen, diensten en recreatie, en
verhuisbewegingen. De interacties in kwestie worden uitgesplitst voor verschillende groepen in
de samenleving, naar opleidingsniveau en levensfase, zodat het verband met de structuur en
dynamiek van locaties goed in zicht komt.
In de analyse staan GIS-kaarten (GIS: geografisch Informatiesysteem) centraal. De kaarten zijn
gebaseerd op microdata van het CBS. De netwerkkaarten in hoofdstuk 3 zijn ingewikkeld en niet
leesbaar zonder uitleg, die op de volgende bladzijde in een leeswijzer wordt gegeven.

1.2 Databronnen
De analyses zijn gebaseerd op CBS-microdata over individuele burgers en bedrijfsvestigingen
die jaarlijks worden verzameld en voor wetenschappelijk onderzoek, zoals de onderhavige
analyse, ter beschikking kunnen komen. Gebruikt zijn de volgende bronnen:
•
•

•

Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS: data over de woonplaats, leeftijden,
huishoudsamenstelling, sociale positie, opleidingsniveaus, inkomens en vermogens van burgers
en huishoudens. Gebruikt zijn integrale data over de jaargangen 2007 t/m 2018
Het Algemeen Bedrijven register (ABR) van het CBS: data over werkplekken naar adres en
sector. Door koppeling van het SSB en het ABR zijn ook de woonplaatsen en opleidingsniveaus
van werkenden bekend. Gebruikt zijn integrale data over de jaargangen 2007 t/m 2017 (meest
recente beschikbare datajaar). NB: in deze bestanden zijn ZZP’ers niet opgenomen. In de
analyses wordt besproken in hoeverre dit effect kan hebben op gevonden patronen (zie blz.11).
Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) van het CBS: een omvangrijke jaarlijkse
steekproef onder de bevolking die de dagelijkse bewegingen van mensen voor winkelen,
onderwijs, zorg, recreatie en sociaal verkeer in kaart brengt. Gebruikt zijn integrale data over de
jaargangen 2004 t/m 2018.

De weergave van data in dit rapport is onderhevig aan de eisen die het CBS stelt aan
vertrouwelijkheid; het is onmogelijk om informatie te herleiden naar individuele personen.
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1.3 Leeswijzer netwerkkaarten
GIS-kaarten staan centraal in dit rapport. Ze geven veel informatie in samenhangend kader maar
zijn daardoor ook ingewikkeld en verlangen uitleg en enige oefening van de lezer.
Er worden twee soorten kaarten getoond:
Choropleeth-kaarten (in hoofdstuk 2), die waarden van een bepaalde variabele zoals
bevolkingsgroei per postcode-4 gebied geven. Deze kaarten behoeven verder geen uitleg;
Netwerkkaarten, die bewegingen (verplaatsingen of verhuizingen) tussen gemeenten en
postcode-4 gebieden tonen. Deze kaarten staan centraal in hoofdstuk 3 van dit rapport.
.
Voorbeeld en toelichting netwerkkaarten
Netwerkkaarten tonen de dagelijkse bewegingen of jaarlijkse verhuizingen vanuit en naar alle
gemeenten in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel), binnen het landsdeel en tussen het
landsdeel en gemeenten daarbuiten. Netwerkkaarten geven informatie over zowel de omvang en
richting van stromen tussen gemeenten als de saldi van ingaande en uitgaande stromen per
gemeente. Onderstaande kaart (figuur 8c in het rapport) is een voorbeeld, in dit geval van
dagelijkse pendelstromen van werkers op hbo- en wo-niveau:

De lijnen in deze kaart staan voor de pendelstromen tussen gemeenten, waarbij alleen stromen
met meer dan 200 verplaatsingen per dag zijn aangegeven. Daardoor blijft het kaartbeeld
overzichtelijk en lopen de kaarten niet vol met lijnen. Lijndikte en kleurintensiteit geven, in vier
klassen, de omvang van iedere stroom weer. De betreffende klassegrenzen staan in de bovenste
helft van de kaartlegenda.
Naast de omvang van stromen zijn per lijn ook stroomrichtingen aangegeven, ofwel de fractie
verkeer van A naar B en de fractie van B naar A. Daartoe heeft iedere lijn een rood deel en een
blauw deel. Het blauwe deel van een lijn haakt aan op de plaats met een per saldo netto
inkomende stroom, gerekend voor het koppel van door de lijn verbonden plaatsen. Het rode deel
haakt aan op de plaats met een per saldo uitgaande stroom in het koppel. De verhouding in
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lengte tussen het rode en het blauwe lijndeel reflecteert de verhouding tussen de twee
stroomrichtingen tussen een plaatsenkoppel X en Y. Stel dat het rode deel haakt aan X en het
blauwe deel aan Y en het rode deel langer dan het blauwe deel is, dan betekent dat dat er meer
uitgaand verkeer is van X naar Y dan inkomend verkeer van Y naar X. Y vormt vooral een
bestemmingsgebied voor X. Bij gelijke lengte van de rode en blauwe lijndelen zijn in- en
uitgaande stromen tussen beide plaatsen in evenwicht.
Iedere gemeente op de kaart heeft ook een kleur. De kleur en intensiteit daarvan staan voor
gemeentelijke saldo van ingaande en uitgaande stromen: blauw (voor een inkomend ofwel
positief saldo) of rood (een negatief ofwel uitgaand saldo). Positieve en negatieve saldi zijn in vijf
grootteklassen geclassificeerd. De klassegrenzen staan in de benedenste helft van de
kaartlegenda.
Nota bene bij de gemeentelijke saldi: de saldi van gemeenten binnen Oost-Nederland betreffen
de in- en uitstroom naar en vanuit de gemeente. De saldi van gemeenten buiten Oost-Nederland,
zoals Amsterdam, betreffen de instroom en uitstroom in en vanuit die gemeente vanuit en naar
alle gemeenten in Oost-Nederland als geheel. Voor gemeenten buiten Oost-Nederland tellen de
saldi van stromen vanuit en naar andere gemeenten buiten Oost-Nederland dus nadrukkelijk niet
mee in de weergegeven saldi (zoals de betreffende lijnen ook niet in beeld komen). Met andere
woorden: het gaat zuiver om de betekenis van een plaats (buiten het landsdeel) voor het
landsdeel.
Tenslotte en nota bene: de netwerkkaarten betreft zowel standkaarten alsook ontwikkelingsofwel trendkaarten.
De lijnen tussen gemeenten in de ontwikkelingskaarten kennen alleen een kleur die de
ontwikkelingstrend aangeeft: toenemend verkeer (blauw) of afnemend verkeer (rood). Voor de
verklarende analyses in de tekst is wel nader onderzoek gedaan naar de geografische richtingen
van de ontwikkelingen (uitgaand versus inkomend), maar die informatie is in de kaarten zelf
achterwege gelaten om deze niet nog veel complexer te maken dan ze reeds zijn.
De kleuren van gemeenten betreffen in de ontwikkelingskaarten ook saldi van inkomende en
uitgaande stromen, maar dan de absolute ontwikkeling van die saldi in de loop van de
beschouwde jaren. Blauw staat voor een positieve ontwikkeling (van een negatief saldo naar een
positief saldo of van een positief naar een nog meer positief saldo). Rood staat voor een
negatieve ontwikkeling.
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3. Ruimtelijk economische en demografische verschuivingen
3.1 Verschuivingen in bevolking en het aantal banen
Er zijn twee dominante ruimtelijke trends in de bevolkingsontwikkeling binnen Oost-Nederland
(fig. 1a). Ten eerste groeit de bevolking doorgaans in verstedelijkte gebieden en stagneert ze in
grote delen van het platteland. Deze trend speelt ook elders in Nederland. Ten tweede groeit de
bevolking vooral in de westelijke en aan de Randstad-noordvleugel grenzende delen van OostNederland, alsmede in gemeenten in het zuiden van het landsdeel. Verklaringen voor dit patroon
van bevolkingsontwikkeling vinden we enerzijds in de regionale werkgelegenheidsgroei en
anderzijds in (verderop in dit rapport nader geanalyseerde) verhuispatronen.
Figuur 1. Ontwikkeling van bevolking en het aantal banen in Oost-Nederland, PC4 gebieden
1a: %-ontwikkeling bevolking, 2007-2018

1c: Banen per hoofd van de beroepsbevolking, 2017

1b: %-ontwikkeling aantal banen, 2007-2017

1d: Ontwikkeling banen per hfd vd beroepsbevolking, ‘07-‘17
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Wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling van het aantal banen past allereerst een opmerking over
de gehanteerde data. Onderzocht is het aantal banen en niet het aantal werkzame personen,
omdat ZZP’ers niet zijn opgenomen in de gebruikte CBS data (zie blz. 7). Geteld zijn
gesalarieerde werknemers. Door het toenemende aandeel ZZP’ers neemt het aantal werkzame
personen sneller toe dan het aantal gesalarieerde banen. Dit rapport geeft daarom een zekere
onderschatting van de totale werkgelegenheid. Voor de ruimtelijke analyses waarop de focus ligt
telt echter vooral of regio’s, steden en landelijke gebieden binnen Oost-Nederland onderling sterk
verschillen in de groei van het aandeel ZZP’ers. Naar verwachting zijn die verschillen niet
dusdanig dat de gegeven ruimtelijke patronen en conclusies op losse schroeven staan.
Het aantal banen groeit met name in het noordwestelijke deel van Oost-Nederland, in de
Gelderse Vallei, Noordrand Veluwe, Zwolle en wijde omgeving, en delen van Stedendriehoek (zie
figuur 1b). De banengroei hangt in deze regio’s samen met de bevolkingsontwikkeling. De
bevolkingsgroei in het zuiden van het landsdeel, waaronder de stadsgewesten Arnhem en
Nijmegen, wordt minder door de regionale economie verklaard—de banengroei stagneert zelfs in
de stadsgewesten—maar veeleer door kwaliteiten van het lokale woon- en leefklimaat. Die
kwaliteiten zorgen voor een trek van jongvolwassenen naar de steden en van welvarende
ouderen en gezinnen vanuit de Randstad naar groene woongemeenten, waarbij velen onder
deze groepen voor werk afhankelijk zijn en blijven van pendel naar elders, met name de
noordelijke Randstad (zie ook de pendel- en verhuisanalyses elders in dit rapport).
Ten gevolge van deze trends is het aantal banen per hoofd van de regionale beroepsbevolking
gemiddeld genomen hoger in het noordwestelijke deel van Oost-Nederland dan in de zuidelijke
en oostelijke delen (fig. 1c). Ook de groei van het aantal banen per hoofd is het afgelopen
decennium hoog in het noordwesten (fig. 1d). We zien interessante uitzonderingen op de regel, in
delen van Twente en vooral ook in de Achterhoek. De stagnerende bevolking, gepaard aan groei
van werkgelegenheid, leidt daar tot stijging van het aantal arbeidsplaatsen per hoofd van de
beroepsbevolking. Het gaat hier vooral om hoger geschoold werk. De resulterende
arbeidstekorten leiden tot toenemende lange afstandspendel (zie ook fig. 8d, blz. 22).
Het aantal banen per hoofd van de beroepsbevolking is vanwege de wetten van Urban Scaling
en Central Places Theory van nature hoger in grotere kernen dan in kleinere kernen. We zien op
hoger schaalniveau de werking van drie hoofdassen in het landsdeel: de A1 en A12 van west
naar oost en de A50 van noord naar zuid (fig. 1c). Deze snelwegzones kennen een relatief hoge
werkgelegenheidsdichtheid, waarbij de regio Apeldoorn-Deventer voor het gehele landsdeel als
een centraal middengebied en kruispunt functioneert. Dit economische zwaartepunt schuift
echter gaandeweg meer naar het noorden, richting het Zwolse stadsgewest (fig.1d). Dit gewest
vormt momenteel een hotspot in de Oost-Nederlandse economie.
Concluderend zien we tot op zekere hoogte ruimtelijk divergerende ontwikkelingen in regionale
bevolking en werkgelegenheid. Later in dit rapport zullen we zien dat dit met name geldt voor de
Oost-Nederlandse kenniseconomie. Dit leidt tot toenemende mismatches op regionale
arbeidsmarkten, die alleen kunnen worden opgelost door interregionale marktintegratie en dus
pendel over langere afstanden. Alle regio’s in Oost-Nederland hebben hier mee te maken.

3.2 Verschuivingen in de economische structuur en kennisintensiteit
Ook op het vlak van de ruimtelijk economische structuur treden binnen Oost-Nederland verschuivingen
op, ten aanzien van de regionale sectorstructuur en de kennisintensiteit van het werk.
Sectorstructuur
Voor analyse van sectorale dynamiek is gekozen voor een driedeling van de economische
aanbodstructuur op grond van fundamentele verschillen in technologie en arbeidsproductiviteitsgroei.
Het gaat om materiegerichte, informatiegerichte en persoonsgerichte activiteiten (zie fig. 2).
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Figuur 2. Aandeel (2017) en ontwikkeling aandeel (2007-2017) van economische sectoren in de
lokale werkgelegenheid (PC4 gebieden)
2a Aandeel materiegerichte activiteit:

2b Ontwikkeling aandeel materiegerichte activiteit

Landbouw, industrie, bouw, groothandel, transport, logistiek

2c Aandeel informatiegerichte activiteit:

2d Ontwikkeling aandeel informatiegerichte activiteit

Financiële en zakelijke diensten, regie- en beleidsfuncties

2e Aandeel persoonsgerichte activiteit:

2f Ontwikkeling aandeel persoonsgerichte activiteit

Consumentendiensten, cultuur, recreatie, onderwijs, zorg
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Materiegerichte activiteiten (landbouw, industrie, transport, distributie en bouw) kennen doorgaans
een hoge productiviteitsgroei en daardoor een krimpend aandeel in de werkgelegenheid.
Informatiegerichte activiteiten (de ‘kantorensector’) kennen een lagere, maar vanwege ICT wel
toenemende, productiviteit. Deze activiteiten waren decennialang bepalend voor de groei van met
name de stedelijke economie, maar dit stokje wordt inmiddels steeds meer overgenomen door
laagproductieve, persoonsgerichte activiteiten (consumentendiensten, onderwijs, zorg).
Materiegerichte activiteiten domineren in het oosten van Oost-Nederland, en daarnaast in de
Gelderse Vallei en het westelijke Rivierengebied (fig. 2a). In het oosten gaat het daarbij vooral om
industrie, in het westen om agribusiness en logistiek. Nadrukkelijk vanwege productiviteitsgroei
neemt het aandeel van de sector in de lokale werkgelegenheid vrijwel overal af, in de oostelijke
industrie nog sterker dan in de westelijke agribusiness en logistiek (fig. 2b). Opvallend is de trend
in centraalstedelijke gebieden: we zien hier vaak hoge krimp, maar daarnaast ook specifieke zones
met groei. De krimp betreft in de steden met name procesindustriële activiteit; de groei komt vooral
van high-tech.
Informatiegerichte activiteiten domineren sterk in en rond de steden langs de centrale A50-as
(fig. 2c). Arnhem kent de grootste concentratie, gevolgd door Zwolle. In de gebieden buiten deze
as is de sector zwak vertegenwoordigd, m.u.v. de stadscentra van Enschede en Hengelo. Het gaat
grotendeels om toeleverende zakelijke diensten zodat de centrale as in dit opzicht een landsdeelverzorgende functie vervult.
In dit verspreidingspatroon treden kleine maar veelzeggende trendmatige veranderingen op (fig.
2d). Er is sprake van een verschuiving in noordelijke richting die wordt verklaard door de
economische groei in het noordwesten van Oost-Nederland, maar ook door de snelle
kennisintensivering binnen de industrie het noordoosten van het landsdeel (Twente, Hardenberg
e.o.). De kennisintensivering in het oosten van Oost-Nederland, en het gebrek daaraan in het
westen, verklaart ook de zekere ‘verlegging’ van de centrale (A50-) informatie-as, vanuit de
klassiek zone Nijmegen-Apeldoorn-Zwolle naar een nieuwe en parallelle zone DoetinchemDeventer-Zwolle. Arnhem behoudt daarbij een goede positie maar Nijmegen boet in.
Persoonsgerichte activiteiten domineren in specifieke locaties (zie fig. 2e): binnen de steden
(zorgcentra, winkel- en uitgaanscentra), in suburbane woongebieden en in cultuurhistorisch en
landschappelijk waardevolle gebieden (recreatie en toerisme). I.h.a. zijn het midden en westen van
Oost-Nederland beter dan het oosten bedeeld met deze kernsector. Opvallend maar verklaarbaar
is de oververtegenwoordiging in de zuidelijke IJsseldelta, een cultuurhistorisch aantrekkelijk
gebied. Opvallend zijn vooral ook de trendmatige ruimtelijke verschuivingen van persoonsgerichte
activiteit (fig. 2f). De rol van de zuidelijke IJsseldelta wordt sterker, waarbij zich gaandeweg de
Achterhoek voegt als opkomend gebied voor consumentendiensten. De trend is opvallend omdat
de bevolkingsomvang hier juist stagneert, maar kan worden verklaard door de snelle verandering
van de bevolking in deze contreien, met een groeiend aandeel van hoger opgeleiden en hogere
inkomens (zie ook de analyses elders in dit rapport). Tenslotte maar niet tenminste zien we een
verdere opkomst van bekende toeristische locaties (Harderwijk, Giethoorn e.o., Apeldoorn, Rijk
van Nijmegen) en uitgaanscentra van studentensteden (Enschede, Nijmegen). In het geval van het
Nijmeegse stadsgewest geven de krimp van de industrie en de opkomst van de zorgsector (Health
Valley) aanvullende verklaringen voor het toenemende aandeel van persoonsgerichte diensten.
Kennisniveau van het werk
De structuur en dynamiek van kennisniveaus in de werkgelegenheid zijn tenminste zo belangrijk
voor de ruimtelijke werking van arbeidsmarkten, bevolkingsdynamiek en verdienvermogen als de
sectorstructuur van de lokale en regionale economie. Voor concurrentiekracht en toekomstige
vitaliteit is vooral de combinatie van kennisdynamiek en sector een bepalende factor.
De structuur en dynamiek van de (gesalarieerde) werkgelegenheid is in kaart gebracht voor drie
kennisniveaus: hoog, midden en laag (zie figuur 3).
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Figuur 3. Aandeel opleidingsniveaus in de lokale werkgelegenheid (PC4 gebieden)
3a: Aandeel werk op HBO/WO niveau, 2017

3c: Aandeel werk op Havo/VWO/MBO niveau, 2017

3b: Verschil aandeel 2007 en 2017, HB0/WO

3d: Verschil aandeel 2007 en 2017, Havo/VWO/MBO

3e: Aandeel werk op Mavo/LBO niveau

3f: Verschil aandeel 2007 en 2017, Mavo/LBO
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De patronen van de structuur en dynamiek van opleidingsniveaus verschillen sterk van elkaar en zijn
ruimtelijk nog scherper afgetekend dan reeds voor de sectorstructuur het geval is.
Hoger geschoold werk is in samenhang met informatiegerichte activiteit geconcentreerd in de
steden, met een dominante positie van de Arnhemse en Nijmeegse stadsgewesten (fig. 3a). In het
zuiden van Oost-Nederland spelen ook landelijke gebieden en Wageningen een rol in de
kenniseconomie. In het noorden en oosten kennen vooralsnog alleen Zwolle, Enschede en Hengelo
een relatief omvangrijke kenniseconomie. Het kennis-economische landschap van Oost-Nederland is
echter aan het schuiven, met bewegingen van het zuiden en westen naar het noorden en oosten van
het landsdeel. In het zuiden is alleen in Arnhem en Wageningen en omgeving sprake van significante
kennisintensivering. In Twente en de Achterhoek blijft de kennisintensivering niet beperkt tot de
steden maar vloeit over in het landelijk gebied. Kennisintensivering vindt daar niet alleen plaats in
informatiegerichte activiteit maar ook binnen de in het oosten dominerende industrie. De
technologische transformatie van die industrie gaat gepaard met uitstoot van lager geschoolde arbeid
(zie ook fig. 3f), en vooral dat laatste verklaart de zwakke algemene werkgelegenheidsgroei in het
oosten van het landsdeel (zie fig. 1b). Onder de in het westen meer dominerende agribusiness en
logistieke activiteiten blijft de kennisintensivering beperkt en groeit vooral het middengeschoolde werk.
Middengeschoold werk is dominerend in het noorden van het landsdeel (regio Zwolle) en de
Gelderse vallei (fig. 3c). Opvallend zijn de verschillen tussen de steden: in de Twentse steden,
Arnhem en Nijmegen speelt middengeschoold werk een veel mindere rol dan in Zwolle en
Stedendriehoek. Een uitgesproken bevinding van dit onderzoek is dat in Oost-Nederland de groei
van de algemene werkgelegenheid ruimtelijk sterk samenhangt met een hoog aandeel
middengeschoold werk vergelijk fig. 1b met fig. 3c). In het westen en zuiden van het land zijn het
eerder de kenniscentra die de algemene groei trekken. Dit wordt verklaard door een bovenmatig
belang van ondernemerschap in kleinere en middelgrote bedrijven voor de werkgelegenheidsgroei in
het landsdeel, veel meer dan grote, kennisintensieve bedrijven. Om die reden is ook geen sprake
van sterke ruimtelijke verschuivingen in middengeschoold werk: ‘vakeconomisch’ sterke regio’s
versterken hun karakter in de loop der tijd (fig. 3d). Uitzondering op de regel is de economie in het
Rivierengebied, die zich vanaf een laag kennisniveau opwerkt naar een ‘vakeconomie’.
Lager geschoold werk kent in geen van de Oost-Nederlandse regio’s echt een grot aandeel, maar
is wel relatief belangrijk in het de vooral op agribusiness en logistiek gerichte Rivierenland en de
Gelderse Vallei. Meest interessant is echter de ruimtelijke dynamiek van het aandeel van lager
geschoold werk (fig. 3f). Dat aandeel neemt vrijwel overal af, maar sneller in het oosten—vanwege
de uitstoot van lager geschoold werk in de industrie—dan in het westen. In de grotere steden
(Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Enschede, Hengelo, Zwolle) is de afname beperkt vanwege de
lokale groei van ‘simpele’ consumentendiensten (horeca en recreatie).

3.3 Verschuivingen in de beroepsbevolking
Het arbeidsaanbod—het menselijk kapitaal—is in de opkomende kennis- en diensteneconomie
voor het merendeel van bedrijven een essentiële vestigingsfactor. Voor regionaal economische
vitaliteit zullen trends in de aanbodstructuur moeten matchen met kenmerken en dynamiek van
de regionale beroepsbevolking. Of en hoe die match werkt en waar deze aanleiding geeft tot
pendel over langere afstand is hoofdonderwerp van het onderhavige onderzoek.
Kennisniveau van de beroepsbevolking
Kennisniveaus in de beroepsbevolking geven belangrijke scheidslijnen in de hedendaagse
arbeidsmarkt. Een ervaren jurist komt overal aan het werk, maar zonder diploma ben je nergens.
Analoog aan figuur 3 zijn de ruimtelijke structuur en dynamiek van opleidingsniveaus in de
beroepsbevolking in kaart gebracht (fig. 4).
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Figuur 4: Aandeel (opleidingsniveaus in de lokale beroepsbevolking (PC4-gebieden)
4a: Aandeel HBO/WO niveau

4c: Aandeel Havo/VWO/MBO niveau

4e: Aandeel Mavo/LBO niveau

4b: Verschil aandeel 2007 en 2018, HBO/WO

4d: Verschil aandeel 2007 en 2017, Havo/VWO/MBO

4f: Verschil aandeel 2007 en 2017, Mavo/LBO
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De kaartbeelden in figuur 4 komen tot op zekere hoogte overeen met de beelden in figuur 3.
Aanbod en vraag in de arbeidsmarkt passen zich ruimtelijk gedeeltelijk aan zoals het marktwerking
betaamt. Maar er zijn op veel plekken ook significante mismatches en juist die zijn beleidsmatig
relevant. Ruimtelijke mismatches tussen aanbod en vraag in de arbeidsmarkt leiden tot
werkloosheid, beperking van bedrijfsvitaliteit of hoge kosten van lange(re) pendelbewegingen—
kwesties die beleid vergen voor oplossingen.
Voor hoger geschoolde arbeid lijken de ruimtelijke mismatches op het oog beperkt, maar blijken bij
nadere analyse desalniettemin significant. De kenniseconomie is sterk stedelijk, maar de hoger
geschoolde beroepsbevolking in Oost-Nederland woont voor een relatief groot deel in kleinere,
groene gemeenten. Juist in het hoger geschoolde segment telt specialisatie, waardoor een
combinatie van massa en diversiteit in de markt cruciaal is—de basis van agglomeratievoordelen.
Gezien de sterke ruimtelijke spreiding van de hoger geschoolde beroepsbevolking, gepaard aan een
relatief kleine massa van de steden in Oost-Nederland, is sprake van ruimtelijk uitgestrekte
arbeidsmarkten en pendelbewegingen in het landsdeel. Later in dit rapport komen de
pendelbewegingen expliciet aan bod. Die uitgestrektheid van de arbeidsmarkt is een fact of life en
essentieel voor de Oost-Nederlandse kenniseconomie.
Meest belangrijk voor beleid zijn de trendmatige ontwikkelingen (vergelijk figuur 2b met figuur 3b).
De geconstateerde kennisintensivering in vooral de industrie in het oosten gaat gelukkig gepaard
met een kennisintensivering van de regionale beroepsbevolking, maar niet in gelijke mate. Dit zorgt
voor tekorten bij bedrijven die moeten kunnen worden aangevuld door pendel vanuit regio’s elders
met een overschot. Zo’n overschot lijkt zich aan te dienen in de Arnhemse en Nijmeegse
stadsgewesten, waarbij beseft dient te worden dat de werkoriëntatie van kenniswerkers in die
gewesten nu vooral is gericht op de noordelijke Randstad. Er is dus concurrentie.
Ook voor middengeschoolde arbeid is sprake van significante en toenemende ruimtelijke
mismatches op de markt. De ruimtelijke scheidslijnen liggen hier anders dan geldt voor hoger
geschoold werk. Hier is vooral in het noorden en ook het midden van het landsdeel de vraag vanuit
bedrijven groot en toenemend, terwijl het aanbod vanuit de beroepsbevolking om historische redenen
juist relatief groot is in het oosten van het landsdeel. De middengeschoolde beroepsbevolking in het
noorden groeit minder hard dan het arbeidsaanbod terwijl dat in grote delen van de oostelijke regio’s
juist andersom is. Hier zal pendel tussen oost en noord soelaas moeten kunnen bieden, analoog aan
de verbinding die nodig is tussen oost en zuid wat betreft hoger geschoold werk.
Voor lager geschoolde arbeid zijn de ruimtelijke mismatches tussen aanbod en vraag tenslotte het
minst uitgesproken. Dat valt in economische theorie te verwachten omdat laaggeschoold werk
weinig gespecialiseerd is waardoor aanpassingen eenvoudiger zouden moeten verlopen. In de
praktijk kunnen zich echter juist in dit segment grote en hardnekkige mismatches voordoen, met
veelal sociale en culturele oorzaken. Zulke oorzaken zijn zeer relevant in de grote steden in het
westen en zuiden van het land, maar lijken minder te spelen in het oostelijke landsdeel. Tegelijkertijd
zien we ook in Oost-Nederland grote ruimtelijke verschillen in de arbeidsparticipatie van lager
geschoolden, hetgeen zo dadelijk nader aan de orde komt.
Vergrijzing en vergroening
Naast de segmentering naar opleidingsniveau speelt segmentering naar leeftijd (helaas) een rol in
de arbeidsmarkt. Een relatief jonge beroepsbevolking is gewild onder werkgevers en leidt bovendien
mogelijk tot relatief veel ondernemerschap. Een oudere beroepsbevolking kan zorgen voor de
dreiging van pensioengolven en daarmee samenhangende arbeidstekorten. Vanwege het belang
van jongvolwassenen in de beroepsbevolking is deze groep voor dit onderzoek nader geanalyseerd
(zie figuur 5).
Ruimtelijke verschillen in het aandeel van de groep 18- t/m 29-jarigen in de beroepsbevolking blijken
vooral met twee factoren samen te hangen. Ten eerste is dat de algemene groei van de bevolking
ter plekke. Dit is weer om twee redenen logisch: de leeftijdsgroep is relatief zeer ‘verhuizig’ en is
daardoor de hoofdmotor achter lokale, door inkomende verhuizingen gedreven bevolkingsgroei, en
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de bevolkingsgroei is vooral ook sterk in plaatsen met veel gezinnen, die in eerste instantie de bron
vormen van de leeftijdsgroep. Maar naast deze demografische factoren speelt ook het hoger
onderwijs een majeure en in belang toenemende rol. Studenten zonder voltijdsbaan zijn niet
meegenomen in deze analyse, maar pas afgestudeerden neigen veelal om in de stad van studie te
blijven hangen en vervolgens te pendelen naar de plek van de eerste baan. Studentensteden
hebben om die reden doorgaans een relatief jonge beroepsbevolking.
Figuur 5. Aandeel (2018) en ontwikkeling va het aandeel (2007-2018) van 18 t/m 29-jarigen in de
lokale beroepsbevolking (PC4-gebieden)
5a: Aandeel 18- t/m 29-jarigen

5b: Ontwikkeling aandeel 18- t/m 29-jarigen

De bovenstaande factoren werken nadrukkelijk ook in Oost-Nederland. Gevolg is dat de
beroepsbevolking in het oosten van het landsdeel snel vergrijst, met uitzondering van een beperkt
deel van Twente (fig. 5a en 5b). De relatief belangrijke aanwezigheid van jongvolwassenen in het
(weinig verstedelijkte) Rivierengebied is te verklaren vanuit instroom vanuit de Randstad. Het gebied
heeft (nog) betaalbare woningen voor jonge pendelaars.
Opvallend is dat Nijmegen de enige stad in Oost-Nederland is waar jongvolwassenen een toenemend
aandeel nemen in de beroepsbevolking (fig. 5b). In Arnhem, Wageningen en de Gelderse Vallei is het
aandeel stabiel, maar in zowel het oosten alsook het noorden van het landsdeel neemt het aandeel
jongvolwassen geleidelijk af. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van werkgelegenheid nauwelijks enige
rol speelt voor verjonging van de regionale beroepsbevolking. Jongvolwassenen laten zich ruimtelijk
blijkbaar niet alleen leiden door kansen op werk. Als gevolg tekent zich een mismatch af in tussen
enerzijds het zuiden en anderzijds het oosten en noorden van Oost-Nederland. De hamvraag is niet
of, maar wanneer die mismatch gaat leiden tot significante economische knelpunten.

3.4 Verschuivingen in sociale en economische prestaties
Uiteindelijk tellen de boven geanalyseerde trends en (mis-)matches maatschappelijk vooral naar de
mate waarin ze bijdragen of afdoen aan welvaart en welzijn. In de analyse nemen we daarom twee
centrale ‘prestatie-indicatoren’ op: arbeidsparticipatie, als indicator voor welzijn en het functioneren
van de lokale samenleving, en de hoogte en ontwikkeling van verdiende inkomens, hier gemeten
naar het aandeel van bovenmodale inkomens in de lokale inkomensverdelingen.
Figuur 6 geeft het ruimtelijke beeld van (de ontwikkeling van) arbeidsparticipatie binnen de drie
onderscheiden kennisniveaus in de beroepsbevolking.
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Figuur 6 Arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking (%), per PC4 gebied
6a: Participatie HBO/WO niveau

6c: Participatie Havo/VWO/MBO niveau

6e: Participatie Mavo/LBO niveau

6b: Verschil participatie 2007 en 2018, HBO/WO

6d: Verschil participatie 2007 en 2018, Havo/VWO/MBO

6f: Verschil participatie 2007 en 2018, Mavo/LBO
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Opvallend is dat het ruimtelijk patroon van lokale arbeidsparticipatie binnen de drie onderscheiden
opleidingsniveaus vrijwel eender is, tot op gedetailleerd ruimtelijk niveau (vergelijk fig. 6a, 6c en 6e).
De participatie is binnen iedere groep relatief hoog in landelijke sterken en laag in verstedelijkte
gebieden. Tegelijkertijd moet worden beseft dat de drie groepen onderling sterk verschillen in de
algemene hoogte van participatie: voor hoger opgeleiden geldt zonder uitzondering een lokale
participatiegraad van meer dan 90%; voor lager opgeleiden varieert die graad tussen 55% en 68%.
Vanwege de lage participatiegraad onder lager opgeleiden ligt vooral bij deze groep een
maatschappelijk probleem, dat zich in de steden concentreert. Hier blijkt een grote kracht van
platteland, bovenal in de westelijke streken van Oost-Nederland. Lager opgeleiden doen hier
volwaardig mee.
Van ruimtelijke patroonveranderingen in de loop der tijd is wat betreft de participatiegraad nauwelijks
sprake. Waar de participatie al hoog is neemt deze verder toe, waar deze laag is neemt ze verder af.
Bestaande ruimtelijke divergenties in participatiegraad nemen toe. Landelijke gebieden vergroten hun
sociaaleconomische voorsprong op de steden.
De tweede hier beschouwde indicator is de hoogte en ontwikkeling van het aandeel hogere inkomens
in de lokale inkomensverdeling, als indicatie van lokaal verdienvermogen (fig. 7). Nota bene, deze
verdeling is gemeten op werklocaties en de woonlocaties. Uiteindelijk draait de welvaart immers om het
verdienvermogen in de economie en de plekken waar het inkomen kan wordt verdiend.
Figuur 7: Inkomenprestatie: aandeel (2017) en ontwikkeling van het aandeel (2007-2017) van hogere
inkomens (vanaf €80.000,- bruto) in de lokale werkgelegenheid (PC4 gebieden)
7a Aandeel hogere inkomens

7b Ontwikkeling aandeel hogere inkomens

Bovenstaande kaarten zijn opmerkelijk en hoopgevend voor de oostelijke regio’s in Oost-Nederland.
Wat betreft de stand van de inkomensverdeling zien we een gestaag afnemend aandeel hogere
inkomens naarmate werkgebieden meer naar het oosten en zuidoosten van het landsdeel liggen (fig.
7a). Er speelt ruimtelijke ‘welvaartsgradiënt’, afnemend vanaf de noordelijke Randstad en vanaf
Zwolle. Deze gradiënt, die we ook zien in Zuid-Nederland—maar daar lopend van noord naar zuid—
wordt verklaard door het stuwende looneffect van de noordelijke Randstadagglomeratie. De trend in
het afgelopen decennium is echter dat die gradiënt in Oost-Nederland niet alleen wordt doorbroken
maar zelfs omdraait (fig. 7b). Het aandeel hogere inkomens neemt overal toe, maar veel sneller in de
oostelijke regio’s dan in de westelijke regio’s. Nadere analyse leert dat vooral de industrie en zakelijke
diensten daar verantwoordelijk voor zijn. De relatief snelle kennisintensivering en daardoor
toenemende innovatiekracht in het oosten van het landsdeel werpt veel welvaartsvruchten af, ook al
zorgt de trend aldaar niet voor significante stijging van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
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4. Daily Regional Systems: bewegingen voor werken, verblijven

en wonen
4.1 Pendelbewegingen en integratie van arbeidsmarkten
Woon-werkpendel neemt meer dan een kwart van het totale verkeer voor haar rekening en vormt
de belangrijkste bron van economische relaties en geldstromen tussen plaatsen en regio’s.
Gegeven ook het economische als sociaaleconomische primaat van de arbeidsmarkt, en haar rol
in het vestigings- en verhuisgedrag van mensen en bedrijven, krijgen pendelnetwerken als
ruimtelijke weerspiegeling van de arbeidsmarkt in dit rapport de volle aandacht. In lijn met de
voorgaande analyses komen daarbij ook de drie opleidingsniveaus aan bod. De betreffende
pendelkaarten beslaan de twee volgende bladzijden (fig. 8, blz. 22 en 23).
Pendelbewegingen zijn sterk tussen steden en omliggende kernen maar beperken zich niet
daartoe (fig. 8a). In de kaarten tekenen zich belangrijke interstedelijke pendelrelaties af, met
name voor hoger geschoold werk (fig. 8c) maar ook voor middengeschoold werk (fig. 8e). Deze
relaties zijn geprononceerd langs de A50-as van Nijmegen tot Zwolle—met vanuit vooral het
zuiden van die as sterke verbindingen met de Randstad-noordvleugel—en tussen de Twentse
steden. Vanuit Nijmegen zijn er relaties met Oost-Brabant en Noord-Limburg. Verklarende
analyse met ruimtelijke modeltechniek leert dat pendelrelaties vanuit het zuiden met de
noordelijke Randstad sterker zijn dan op grond van de beroepsbevolking, werkgelegenheid en
reistijden in het geding kan worden verwacht. De stadsgewesten van Arnhem en Nijmegen, maar
ook Rivierengebied en Food Valley zijn zeker voor hoger geschoold werk feitelijk onderdeel van
de nationaal-economische kernzone Amsterdam-Eindhoven. Zwolle kent daarentegen een
uitgestrekt eigenstandig pendelgebied en daarnaast veel relaties met Twente, die ook hier sterker
zijn dan modelmatig kan worden verwacht. Stedendriehoek vormt tenslotte als middengebied een
algemene schakel in dit geheel, met pendelrelaties in alle windrichtingen.
De zojuist beschreven aftekening van kernzones in Oost-Nederland wordt nog scherper wanneer
we de ontwikkeling in de tijd bezien (fig. 8b). Relaties in de driehoek Zwolle-Deventer-Twente
nemen snel toe. Vanuit het zuiden, en ook Apeldoorn, nemen de relaties met Flevoland toe:
logisch, omdat Almere de belangrijkste groeistad vormt in de noordelijke Randstad. Almere kleurt
rood op de kaart, ten teken dat de stad steeds meer dient als arbeidsreservoir voor werkgevers in
Oost-Nederland. Arnhem en Nijmegen kleuren ook rood op deze kaart, hetgeen aangeeft dat ook
die steden steeds meer dienen als woonstad en minder als werkstad.
We moeten de gevonden patronen en trends vooral interpreteren in de bredere context van de
grootschalige geleidelijke uitsortering van wonen en werken, naar verschillende
opleidingsniveaus, binnen het interstedelijke economische kernsysteem van Nederland. Arnhem,
Nijmegen en omliggende woongemeenten, en tot op zekere hoogte ook Apeldoorn, nemen
binnen dat systeem meer en meer een functie als aantrekkelijk woonoord voor vooral
hoogopgeleiden, waarvan velen werken in de kernzone Amsterdam-Eindhoven. Flevoland, en
vooral Almere, vormt binnen hetzelfde systeem het nieuwe woongebied voor de middenklasse.
Door de uitsortering neemt de uitgaande pendel vanuit ‘elite-woongebieden’ in vooral het zuiden
van Oost-Nederland naar de A2-stedenas toe, maar ook de inkomende pendel van middengeschoolden vanuit Flevoland (zie figuren 8d en 8f). De Zwolse en Twentse stadsgewesten
bevinden zich op grotere afstand van het centraal-Nederlandse stedelijke netwerk, en vormen
steeds meer een eigenstandig geïntegreerd netwerk. Ook daarbinnen zien we overigens
uitsorteringen van wonen en werken. De uitgestrekte Zwolse regio (noorden van Oost-Nederland)
kent zoals eerder beschreven groeiende werkgelegenheid op middenniveau. Arbeidstekorten
worden steeds meer aangevuld door pendelaars vanuit Twente. Tegelijkertijd kampt de bloeiende
Twentse hightech met tekorten aan kenniswerkers, die deels worden aangevuld vanuit de Zwolse
regio.
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Figuur 8. Ruimtelijke structuur en ontwikkeling pendelverkeer binnen, naar en vanuit Oost-Nederland
Lijnen: gemiddelde dagelijkse bewegingen (periode 2012-2017, absoluut) en ontwikkeling bewegingen
(verschil tussen periode 2007-2012 en 2012-2017, absoluut) naar en vanuit gemeenten in Oost-Nederland,
vanuit en naar gemeenten binnen Oost-Nederland en overig Nederland
Kleuren ondergrond: gemeentelijke saldi en ontwikkeling saldi van inkomende en uitgaande bewegingen

8a: Pendel totaal

8b: Ontwikkeling pendel totaal

8c: Pendel, opleidingsniveau HBO/WO

8d: Ontwikkeling, pendel opleidingsniveau HBO/WO

(figuur 8, vervolg)
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8e: Pendel, opleidingsniveau Havo/VWO/MBO

8f: Ontwikkeling pendel, opl. niveau Havo/VWO/MBO

8g: Pendel, opleidingsniveau Mavo/LBO

8h: Ontwikkeling pendel, opleidingsniveau Mavo/LBO

Afdalend vanuit het macroperspectief op interregionale samenhang naar regionale relaties tussen
stad en ommeland komt een ander opmerkelijk verschijnsel in beeld. In de ontwikkelingskaarten
voor hoger en middengeschoolde pendel kleuren landelijke gemeenten in de oostelijke regio’s
van Oost-Nederland roder dan het geval is in westelijke regio’s. Dat betekent dat landelijke
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streken in het oosten snel transformeren naar woongebied. De kenniseconomie trekt naar de
steden en de stad-ommelandpendel neemt toe. In de steden zorgt de kennisintensivering
overigens ook voor uitstoot van lager geschoolde arbeid, waardoor de inkomende pendel van
lager geschoolden naar de steden snel afneemt (rode lijnen in fig. 8h). Van transformatie naar
woongebied is westelijke en ook noordelijke streken minder sprake. Hier groeit de
werkgelegenheid veelal in landelijk gebied (zie ook fig. 1b).
De bovenbeschreven trends weerspiegelen zich in pendelreistijden (fig. 9). Vergelijking van de
ontwikkeling van pendelreistijden naar werklocaties in Oost-Nederland toont een afgetekende
cesuur tussen hoost en west in Oost-Nederland (vergelijk fig. 9b met 9d). Pendeltijden, die
doorgaans langer zijn in grote werkconcentraties (fig. 9a en 9c), groeien wat betreft kenniswerk
ook in oostelijke landelijke streken. Voor middengeschoold werk voert het westen de boventoon.
Figuur 9: Gemiddelde reistijden (2017, minuten) en ontwikkeling gemiddelde reistijden (2007-2017, %)
voor pendelverkeer, gemeten vanuit PC4-werklocaties
9a: reistijden, werk op HBO/WO niveau

9b: ontwikkeling reistijden op HBO/WO niveau

9c: reistijden, werk op Havo/VWO/MBO niveau

9d: ontwikkeling reistijden op Havo/VWO/MBO niveau

Veel van de ruimtelijk economische en sociaal demografische verschuivingen uit het voorgaande
hoofdstuk drijven de ruimtelijk gedifferentieerde ontwikkeling van pendelstromen en gemiddelde
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reistijden. Voor beleid zijn vooral de ontwikkelingskaarten relevant, die aangeven waar mismatches
op regionale markten opgelost met toenemende interregionale (pendel-)integratie.
De oostelijke regio’s kennen industriële opwaardering maar ook veroudering van de regionale
beroepsbevolking. De opwaardering en de opkomst van kennisdiensten speelt de bedrijvigheid in
stedelijke kernen in de kaart. Veel kleinere kernen worden in het oosten juist een favoriet woongebied
voor de in toenemende mate hoger opgeleide, welvarende maar ook verouderende beroepsbevolking.
In westelijke regio’s schuilt de werkgelegenheidsdynamiek eerder in het middenrif van kleinere lokale
gemeenschappen met vaak hechte sociaal-culturele banden—vandaar ook de hoge arbeidsparticipatie
aldaar. De cesuur tussen oosten en westen in de ontwikkelingsbeelden van figuur 9 betreft derhalve
een scala van uiteenlopende economische, demografische en sociale veranderingen, die diepe wortels
kennen. De historische scheidslijn van de IJssel leeft dus in zekere zin tot vandaag de dag door.
Kaarten 9a en 9c tonen dat reistijden voor hoger opgeleiden gemiddeld langer zijn dan die voor
midden-geschoolden. Het meer gespecialiseerde werk van hoger opgeleiden vraagt meer uitgestrekte
marktvijvers. Voor hoger opgeleiden geldt dat reistijden doorgaans langer zijn langs de A50-stedenas
dan daarbuiten, met uitlopers langs de dwarsassen A1 en A12. De kruispunten (Stedendriehoek,
stadsgewest Arnhem) kennen de langste gemiddelde reistijden en daarmee de meest uitgestrekte
marktvijvers voor de kenniseconomie. Binnen beide regio’s verschuift die ‘marktvijver-centraliteit’
overigens in oostelijke richting, met een opkomende lijn Zwolle-Deventer/Lochem-Doetinchem (fig. 9b).
Deze opkomende as zagen we eerder in de groei van de werkgelegenheidsdichtheid (fig. 1d) en de
ontwikkeling van informatiegericht (kennis-)werk (fig. 2d). Deze nieuwe as en de integrerende Twentse
steden-as vormen hotspots voor marktverbreding en integratie binnen de oostelijke kenniseconomie.
Het beleid zal daar met het oog op toekomstig verdienvermogen op moeten kunnen inzetten.
De analyse sluit af met afbakening van Daily Regional Systems voor hoger- en middengeschoold werk
met hulp van ruimtelijke clusteringtechniek, toegepast op fijnmazig postcodeniveau (fig. 10). De kaarten
tonen ook pendelrelaties op postcodeniveau, waarbij veel relaties op lange afstand vanwege hun
‘dunheid’ om vertrouwelijkheidsredenen wegvallen. Nota bene: de systeemafbakeningen moet niet te
letterlijk worden genomen want pendelnetwerken zijn onbegrensd en lopen in elkaar over.
Figuur 10. Daily Urban & Regional Systems voor pendelverkeer (data 2012-2017, PC4 niveau)
Lijnen: gemiddelde dagelijkse bewegingen tussen PC4-gebieden, min. 29/dag
Kleuren: afgebakende Daily Systems op basis ruimtelijke interactieclustering
10a: werk op HBO/WO niveau

10b: werk op Havo/VWO/MBO niveau
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Oost-Nederland kent vijf aldus afgebakende Regional Daily Systems voor hoger geschoold werk,
en negen voor middengeschoold werk. Het verschil is logisch omdat hoger geschoold werk grotere
marktvijvers verlangt. Opvallend is dat de systemen in het oosten (Twente en Achterhoek) gelijk
zijn voor hoger- en middengeschoold werk. De relatief perifere ligging en in geval van Achterhoek
ook de dunheid van verstedelijking spelen hier een rol. We zien echter ook veel relaties vanuit
vooral Deventer met Twente. Dit, tezamen met de Twentse relaties met Zwolle die in de
systeemkaarten vanwege hun spreiding niet zichtbaar zijn (maar wel gebundeld op
gemeenteniveau, zie fig. 8c en 8e), geeft de basis voor het eerder besproken integrerende
interregionale systeem Zwolle-Stedendriehoek-Twente. Binnen dit interregionale netwerk zijn de
hoger geschoolde pendelbewegingen tussen Zwolle en Stedendriehoek dusdanig sterk dat beide
gewesten één geheel vormen. Opvallend is verder dat de Arnhemse en Nijmeegse stadsgewesten
deel uitmaken van één omvangrijk systeem voor hoge geschoold werk, dat doorloopt in de
Gelderse Vallei en anderzijds in het Brabantse Land van Cuijk en Noord-Limburg. Vanuit Arnhem.
Nijmegen en Wageningen zijn sterke koppelingen met Utrecht. Voor middengeschoold werk valt dit
grote systeem echter weer uiteen in vele delen (fig. 10b). Dat moet vooral worden verklaard door
de economische specificiteit van regio’s en de eerder besproken, kenmerkende lokale en regionale
sociaal-culturele netwerken van landelijke streken in het westen van Oost-Nederland.
Opvallend is tenslotte het afgebakende Regional System van Harderwijk en directe omgeving (incl.
de kern van Zeewolde) dat naar verhouding bijzonder klein is, vooral ook voor hoger geschoold
werk. De pendel naar en vanuit de omliggende grote systemen is hier gering en neemt ook niet toe
(zie ook fig. 8d en 8e). De Gelderse Vallei integreert wat betreft de markt voor kenniswerk beter
met de kenniscentra in Wageningen, Arnhem en Nijmegen dan geldt voor de meer noordelijk
gelegen gemeenten, die wat betreft hun economische structuur eigenlijk ook tot Food Valley
gerekend mogen worden.

4.2 Consumentenbewegingen en integratie van verzorgingsmarkten
De economische en sociale betekenis van de ruimtelijke dynamiek van consumentenmarkten en
verzorgingsgebieden is groot, in Oost-Nederland misschien nog meer dan elders in het land. Het
zuiden en midden van het landsdeel kent vitale woonfuncties. De kwaliteit van verzorgende
diensten en recreatiemogelijkheden geef een hoeksteen daarvoor. Voor het meer perifeer gelegen
oosten van het landsdeel, een opkomende kenniseconomie, kunnen dreigende tekorten in de
regionale beroepsbevolking door versterking van het woonklimaat worden bestreden. Om deze
redenen krijgen de structuur en dynamiek van ruimtelijke consumentenrelaties en
verzorgingsgebieden hier aandacht. De betreffende stand- en ontwikkelingskaarten moeten op een
met de pendelkaarten vergelijkbare wijze worden gelezen (fig. 11).
Zoals geldt voor pendelbewegingen zijn verkeersstromen voor consumentendiensten doorgaans
gericht van ommeland naar stad (fig. 11a). Consumentenstromen zijn wel minder interregionaal, en
meer stadsgewestelijk en streekgericht, dan pendel van hoger geschoolden. Bovendien zijn
landelijke kernen en streken vooral voor sociale en recreatieve activiteiten veelal zelf ook een
(centrum-)bestemming (fig. 11c). In dit opzicht verandert het verzorgingslandschap ook snel.
Commerciële verzorgende consumentendiensten (winkelen, persoonlijke diensten)
ondervinden invloed van toenemende mobiliteit, veranderende consumentenvoorkeuren, ruimtelijkdemografische verschuivingen en het internet, waardoor klassieke hiërarchische stad-land
verhoudingen in de verzorgingsstructuur worden doorbroken. We zien de gevolgen daarvan ook in
Oost-Nederland (fig. 11b). De centrumrol van Apeldoorn, Arnhem en vooral Nijmegen neemt af.
Landelijke gemeenten in Gelderse Vallei, Noordrand Veluwe maar ook in regio’s Achterhoek en
Hardenberg krijgen juist meer regionale consumentenfuncties. De enige steden die in dit geweld
goed standhouden zijn Zwolle en Hengelo.
Figuur 11. Ruimtelijke structuur en ontwikkeling consumentenverkeer binnen, naar en vanuit Oost-NL
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Lijnen: gemiddelde dagelijkse bewegingen (periode 2012-2018, absoluut) en ontwikkeling bewegingen
(verschil tussen periode 2004-2011 en 2011-2018, absoluut) naar en vanuit gemeenten in Oost-Nederland,
vanuit en naar gemeenten binnen Oost-Nederland en overig Nederland
Kleuren ondergrond: gemeentelijke saldi en ontwikkeling saldi van inkomende en uitgaande bewegingen

11a: verkeer voor commerciële verzorging
(winkelen en persoonlijke diensten)

11b: ontwikkeling, verkeer voor commerciële verzorging

11c: Verkeer voor sociale en recreatieve functies
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Zowel de economische dynamiek van ondernemende landelijke streken in het westen van OostNederland (maar ook in Hardenberg e.o.) als de aantrekkingskracht van woongemeenten voor
hoger opgeleiden in het zuiden en zuidoosten spelen consumentenfuncties aldaar in de kaart.
Ook bij sociale en recreatieve functies, waaronder sportieve, toeristische en culturele
centrumfuncties, spelen de genoemde trends en kantelingen een rol, waardoor ook hier veel
landelijke streken opkomen en blauw kleuren op de ontwikkelingskaart (fig. 11d). De steden staan
vooral op recreatief vlak doorgaans echter wel sterk. Vooral voor horeca en culturele functies tellen
stedelijke standing & swing. Vooral provinciale hoofdsteden en studentensteden in Oost-Nederland
versterken daarom hun recreatieve positie en kleuren blauw op de ontwikkelingskaart (fig.11d).
De rol van en verhoudingen tussen individuele centra komt nog meer nauwkeurig in beeld met
analyse op gedetailleerd postcode-4 niveau (fig. 12). In deze kaarten zijn lokale centrumposities
uitgelicht, gemeten naar de verhouding tussen regionaal-inkomend en lokaal verkeer.
Figuur 12. Hiërarchie (2018) en ontwikkeling van hiërarchie van consumptiecentra (2004-2018),
gemeten als genormaliseerde verhouding tussen inkomend en lokaal verkeer, PC4-niveau
12a: Hiërarchie, centra voor winkelen en diensten

12b: Ontwikkeling hiërarchie, winkelen en diensten

12c: Hiërarchie, centra voor recreatie en toerisme

12d: Ontwikkeling hiërarchie, recreatie en toerisme

28

Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir
Vergelijking van de standkaarten (fig. 12a en 12c) leert dat hiërarchische stad-ommeland
verhoudingen in het geval van recreatieve functies doorgaans minder sterk zijn dan geldt voor
winkelen en persoonlijke diensten. Vooral langs de rivieren, in en rond het Veluwemassief en op het
Twentse platteland is de recreatieve functie sterk. Attracties aan de randen van Arnhem en Nijmegen,
in Harderwijk en Giethoorn zijn in beeld (fig. 12c). Het zal geen toeval zijn dat in veel van deze
landelijke en semi-urbane streken de bevolking toeneemt (zie fig. 1a), met een relatief groot aandeel
hoger opgeleiden (zie fig. 4a).
Opmerkelijk zijn ook de ontwikkelingskaarten, die verschillen voor de beide beschouwde categorieën
van consumentenverzorging (vergelijk fig. 12 b en 12d). In het noorden versterkt Zwolle haar
centrumpositie voor winkelen en diensten binnen de wijde omgeving—met uitzondering van
Hardenberg. In de polycentrische stadsregio’s Twente en Arnhem-Nijmegen verliezen de
studentensteden gaandeweg hun regionale consumentverzorgende rol. Dit wordt echter
gecompenseerd door een opkomst van recreatieve functies, vooral op het vlak van uitgaan. Binnen
de polycentrische gewesten in Oost-Nederland zien we derhalve meer specialisatie en taakverdeling
tussen de steden. Dat is een teken van regionale integratie die de aantrekkingskracht van de
gewesten kan versterken. Tenslotte toont de recreatieve ontwikkelingskaart opkomende parels in
het snoer van cultuurhistorisch waardevolle streken in het oosten, waaronder Kampen e.o., de
zuidelijke IJssel, Doetinchem e.o. en het historische graafschap Buren.
Analoog aan de pendelanalyse zijn Daily Regional Systems voor verzorging afgebakend (fig. 13).
Figuur 13. Daily Urban & Regional Systems voor consumentenverkeer (data 2012-2017, PC4 niveau)
Lijnen: gemiddelde dagelijkse bewegingen tussen PC4-gebieden, min. 29/dag
Kleuren: afgebakende Daily Systems op basis ruimtelijke interactieclustering
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Opvallend in de bovenstaande kaart van Daily Systems is dat de systemen in het noorden en oosten
van Oost-Nederland, relatief naar de bevolking gemeten, ruimtelijk veel omvangrijker zijn dan de
systemen in het zuiden en westen van het landsdeel. De omvangrijke systemen van de Zwolse en
Twentse stadsgewesten verschillen onderling wel sterk, van monocentrisch tot sterk polycentrisch.
Anders dan Twente is in de regio Stedendriehoek en de stadsgewesten Arnhem-Nijmegen nog geen
sprake van echt polycentrische integratie, niettegenstaande de significante hart-op-hart verbindingen
tussen Apeldoorn en Deventer en tussen Arnhem en Nijmegen. Omdat taakverdeling en integratie
tussen de stadsregio’s Arnhem en Nijmegen geleidelijk toenemen mag worden verwacht dat hier in de
toekomst één Daily Regional System zal ontstaan.
Concluderend is er een ruimtelijk verband tussen enerzijds recreatief opkomende steden en
landelijke gebieden en anderzijds de ontwikkeling van persoonsgerichte economische activiteit (zie
fig. 2f in het voorgaande hoofdstuk) en de dynamiek en gemiddelde kennisniveaus in de bevolking.
De kwaliteit en dynamiek van verzorgende en recreatieve activiteiten in grote delen van OostNederland stuwt het woon- en verblijfsklimaat en de (breed opgevatte) welvaart. De ruimtelijke
verbreding en integratie van regionale verzorgingsgebieden en het ontstaan van specialisaties en
taakverdelingen in polycentrische regio’s leiden tot opwaarderingen van functies en daarmee tot
versterking van het woon- en verblijfsklimaat. Stad en land profiteren. Ook de migratie van hoger
geschoolden vanuit de noordelijke Randstad naar het oosten moet in dit verband worden gezien.
Deze migratie komt in de volgende paragraaf aan de orde.

4.3 Verhuisbewegingen en ruimtelijke integratie van woonmarkten
Het aantal verhuizingen in Nederland groeit al vele decennia structureel—wat meer in jaren van
hoogconjunctuur dan in jaren van laagconjunctuur—waardoor verhuisgedrag ook steeds meer invloed
heeft op (verschillen in) de ruimtelijke dynamiek en vitaliteit van, en integratie tussen, Daily Regional
Systems. Via deze weg is verhuisdynamiek medebepalend voor regionale welvaart. Om deze
redenen krijgen verhuizingen in dit rapport de volle aandacht.
De verhuisgeneigdheid en het ruimtelijke verhuisgedrag verschilt aanzienlijk tussen groepen in de
samenleving. Gezien ook het belang van specifieke groepen voor regionale en stedelijke welvaart
worden de totale jaarlijkse verhuizingen binnen, naar en vanuit Oost-Nederland hier opgesplitst naar
een zestal specifieke groepen, waaronder de beroepsbevolking naar drie kennisniveaus, gezinnen, en
twee nadere leeftijdsgroepen: actieve jongvolwassenen en 60-plussers. De stand- en
ontwikkelingskaarten in kwestie zijn gespreid over de volgende vier bladzijden (fig. 14a t/m 14n).
Het totale aantal verhuizingen binnen, naar en vanuit Oost-Nederland reikt jaarlijks tot in de
honderdduizenden, waarvan een groot en toenemend deel verhuizingen de landsdeelgrenzen
overstijgt (fig. 14a). Het totale migratiesaldo voor het landsdeel is positief voor de centrale stedelijke
A50-as en de Gelderse Vallei, maar negatief voor veel steden en streken ten oosten van de IJssel. De
lijnen op de kaart tonen een sterk uitgaande verhuisstroom naar vooral de grote steden in de
Randstad en in iets mindere mate de Brabantse steden en Groningen. Die laatste stromen worden
verklaard door jongeren die buiten Oost-Nederland gaan studeren. Studenten zorgen voor een
hoofdmoot van de totale verhuisstroom in Nederland en bepalen daarmee sterk het totaalbeeld.
In de ontwikkelingskaart zien we dat de steden en landelijke streken in het midden en zuiden van
Oost-Nederland, en landelijke gebieden in het noorden, blauw kleuren en dus een relatief snel
toenemende instroom van verhuizers kennen. Andere groepen dan studenten, die (nog) belangrijker
zijn voor sociale en economische vitaliteit, zijn daarvoor verantwoordelijk.
Hoger opgeleide werkenden vormen voor de regionale economie verreweg de belangrijkste groep
verhuizers. De groep kent een hoge verhuismobiliteit, over gemiddeld genomen lange afstanden (fig.
14b). Daarbij overstijgen veel verhuizingen de grenzen van het landsdeel. Daarom heeft de groep groot
beleidsstrategisch belang; Oost-Nederland kan veel winnen maar ook veel verliezen.
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Figuur 14. Ruimtelijke structuur en ontwikkeling van verhuisbewegingen binnen, naar en vanuit Oost-NL
Lijnen: gemiddelde jaarlijkse verhuizingen (periode 2012-2018, absoluut) en ontwikkeling jaarlijkse
verhuizingen (verschil tussen periode 2007-2012 en 2012-2018, absoluut) naar en vanuit gemeenten
in Oost-Nederland, vanuit en naar gemeenten binnen Oost-Nederland en overig Nederland
Kleuren ondergrond: gemeentelijke saldi en ontwikkeling saldi van inkomende en uitgaande verhuizingen

14a: Verhuisbewegingen, bevolking totaal

14c: Verhuizingen, werkzame personen
HBO/WO niveau

14b: Ontwikkeling verhuisbewegingen, bevolking totaal

14d: Ontwikkeling verhuizingen, werkzame personen
HBO/WO niveau
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(Figuur 5, vervolg)
14e: Verhuizingen, werkzame personen
Havo/VWO/MBO niveau

14f: Ontwikkeling verhuizingen, werkzame personen
Havo/VWO/MBO niveau

14g: Verhuizingen, werkzame personen
Mavo/LBO niveau

14h: Ontwikkeling verhuizingen, werkzame personen
Mavo/LBO niveau
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(Figuur 5, vervolg)

14i: Verhuizingen, werkzame personen 18-29 jr

14k: Verhuizingen, gezinnen met kinderen

14j: Ontwikkeling verhuizingen, werkz. personen 18-29 jr

14l: Ontwikkeling verhuizingen, gezinnen met kinderen
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(Figuur 5, vervolg)
14m: Verhuizingen, bevolking 60+ jaar

14n: Ontwikkeling verhuizingen, bevolking 60+ jaar

Het beeld van verhuizingen van kenniswerkers in de afgelopen jaren is tweeledig. Oost-Nederlandse
steden verliezen, met uitzondering van Stedendriehoek, vooral aan Utrecht en Amsterdam (fig. 14c).
Het Oost-Nederlandse platteland wint in vooral het zuiden en midden van het landsdeel. Nadere
analyse leert dat sprake is van een levenscyclus-effect. De groeiende kenniseconomie in de steden
van de Randstad-noordvleugel trekt veel jonge kenniswerkers, die daarvoor vooral de steden (w.o.
universiteitssteden) in Oost-Nederland verlaten. In een latere levensfase van kenniswerkers is de
stroom juist andersom. Veel kenniswerkers met opgroeiende gezinnen gaan vanuit de noordelijke
Randstad wonen in een groene gemeente in het zuiden of midden van Oost-Nederland. Men blijft
vaak wel pendelen op de Randstad (zie de pendelanalyses). Zo’n ‘verhuisroltrap’ tussen stad en
land is eerder gedocumenteerd op stadsgewestelijk niveau, maar blijkt dus voor hoger opgeleiden
ook te werken op het veel hogere schaalniveau van interregionale stedelijke systemen. Ook de
eerdere pendelanalyse wijst op de werking van een centraal-Nederlands interregional daily system
voor de kenniseconomie, waar het zuiden en midden van Oost-Nederland mede deel van uitmaken.
Ook de verhuisroltrap voedt dit systeem.
Het ontwikkelingsbeeld van verhuizingen van hoger opgeleiden over de periode 2007-2018 toont dat
deze interregionale roltrap sterker wordt (fig. 14b). De migratie tussen de noordvleugel en OostNederland neemt sterk toe. De landelijke streken in Oost-Nederland, ook die in het noorden en
oosten, en de groene woonstad Apeldoorn zijn populaire woonbestemmingen. De studentensteden
kennen een toenemende uitstroom. Arnhem, het belangrijkste kenniseconomische werkcentrum, en
ook Zwolle, de economische hotspot, houden redelijk stand.
Ook groep werkzame middenhoog opgeleiden verhuist gemiddeld genomen regelmatig, maar
meestal over veel kortere afstand dan hoger opgeleiden (fig.14e). Ook hier speelt een roltrap-effect,
maar dan vooral stadsgewestelijke schaal en minder op interregionale schaal. Bij gezinsuitbreiding
gaan jongvolwassen werkers veelal vanuit de stad in omliggend landelijk gebied wonen. Toch zien
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we ook in deze groep tot op zekere hoogte interregionale roltrapbewegingen, naar de noordelijke
Randstad (vooral jongvolwassenen) en vervolgens weer vanuit de Randstad naar het westen,
zuiden en midden van Oost-Nederland (vooral gezinnen). In het noorden en oosten van OostNederland zijn de verhuisbewegingen van middengeschoolden korter en meer ‘kriskras’.
Meest opmerkelijk is het ontwikkelingsbeeld van verhuizingen (fig. 14f). Inkomende verhuizingen
naar vooral gemeenten ten westen van de IJssel nemen snel toe. De bronnen daarvoor liggen ofwel
direct ten oosten van de rivier (o.a. Zwolle, Deventer, Zutphen) ofwel in de Randstad-noordvleugel,
waaronder nadrukkelijk ook Almere. Wellicht speelt de ontwikkeling van woningprijzen in de
noordelijke Randstad, en in de economisch opkomende as Zwolle-Deventer-Doetinchem, een rol bij
deze uitsortering.
Onder de werkenden zijn lager geschoolden verreweg het meest honkvast; als al wordt verhuisd is
dit doorgaans binnen de eigen gemeente of een direct naburige gemeente (fig. 14g).
Intergemeentelijke verhuizingen spelen derhalve vooral in stadsgewestelijk verband, maar van een
echte roltrap is niet of nauwelijks sprake. Belangrijke redenen daarvoor zijn niet alleen een gebrek
aan loopbaanontwikkeling maar ook de aanwezigheid van een sociale woningvoorraad in de steden,
die vaak groter is dan de voorraad in omliggende gemeenten. In de standkaart zien we daarom
relatief weinig echte hoofdpatronen, maar de ontwikkelingskaart van verhuizingen van actieve lager
opgeleiden laat op de middellange termijn wel degelijk een trend zien (fig. 14h). Met uitzondering
van Apeldoorn en Hengelo nemen verhuizingen uit de steden per saldo geleidelijk toe; de steden
kleuren rood op de ontwikkelingskaart. Landelijke gemeenten winnen vaak licht, maar niet in de
meest oostelijke streken. Er ligt hier een duidelijke relatie met de ontwikkeling van de lokale
werkgelegenheid en ook de arbeidsparticipatie voor lager geschoold werk (zie het voorgaande
hoofdstuk).
Bij de groep werkenden van 18 t/m 29 jaar is de (eerste) ‘land-naar-stad’ bewegingen binnen de
verhuisroltrap goed zichtbaar (fig. 14i). Zowel binnen als buiten het oostelijke landsdeel kleuren
grote en middelgrote steden blauw, m.u.v. de studentensteden Enschede, Nijmegen en Groningen.
De eerste baan na school of studie is veelal in de stad, en als die stad buiten redelijke pendelafstand
ligt gaan jongvolwassenen vanuit het ouderlijk huis of vanuit de studentenstad daar doorgaans ook
naar verhuizen.
Het ontwikkelingsbeeld van verhuisgedrag op middellange termijn van deze groep komt grotendeels
overeen met het ontwikkelingsbeeld van middenhoog opgeleiden (vergelijk fig. 14j met 14f). Die
overeenkomst is logisch want een belangrijk deel van de groep jongere werkenden (m.n. de
leeftijdsgriep 18-23 jr) is feitelijk middenhoog opgeleid. Interessant is dat deze groep steeds meer door
specifieke gemeenten in de (economisch vitale) regio’s Gelderse Vallei en Noordrand Veluwe worden
aangetrokken.
Gezinnen met kinderen zijn essentieel voor lokale sociale en demografische vitaliteit, vooral in
suburbane en landelijke streken—steden kunnen deze vitaliteit (ook) ontlenen aan alleenstaande en
samenwonende jongvolwassenen. Verhuisbewegingen van gezinnen met kinderen gaan doorgaans
per saldo van stad naar suburbaan en landelijk gebied (fig. 14k). Dat is logisch gezien het gebrek
aan betaalbare grote woningen en speelmogelijkheden voor kinderen in de stad. Voor middenhoog
opgeleiden is dat vooral het omliggende gebied, voor hoger opgeleiden gelden vaak langere
afstanden waarbij het zuiden, westen en midden van Oost-Nederland, inclusief de stad Apeldoorn,
feitelijk als een groen woongebied voor de Randstad en Midden-Nederland functioneren.
In het ontwikkelingsbeeld van verhuizingen van gezinnen op middellange termijn valt vooral op dat
de steden in het zuiden van Oost-Nederland blauw kleuren en dus per saldo juist steeds meer
gezinnen aantrekken, terwijl het saldo in de steden in het noorden en oosten steeds negatiever
wordt (fig. 14l). Een grote trend in Oost-Nederland is dat de steden in het zuiden steeds meer
woonstad worden en de steden in het noorden en oosten steeds meer werkstad.
Verhuisbewegingen van gezinnen stemmen daarmee overeen, als gevolg en wellicht ook als
oorzaak.
Ouderen (60+ jr) verhuizen relatief weinig (maar gemiddeld wel vaker dan de groep lager
opgeleiden). Zoals dat geldt voor gezinnen zijn groene gemeenten ook voor ouderen een favoriete
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bestemming, maar anders dan gezinnen is het verhuissaldo van ouderen in grote en middelgrote
kernen per saldo eerder inkomend dan uitgaand, terwijl het saldo voor dunbevolkte
plattelandsgemeenten eerder uitgaand is (fig. 14m). Ouderen prefereren groen, maar tegelijkertijd
ook het gespecialiseerde voorzieningenniveau van meer verstedelijkt gebied. Wat voor dit
gedifferentieerde beeld ook telt is een groot verschil tussen groepen ouderen naar vermogen.
Vooral de vermogende ouderen zijn mobiel en verhuizen naar locaties met hoge leefkwaliteit.
Het ontwikkelingsbeeld van verhuizingen op middellange termijn toont dat juist in dat laatste een
toenemende kracht ligt van Arnhem en Nijmegen; de steden kleuren diepblauw op de
ontwikkelingskaart en trekken derhalve per saldo steeds meer ouderen vanuit het hele land (fig. 14n).
Met die stedelijke aantrekkingskracht op ouderen is economisch weinig mis. De ouderen in kwestie
zijn gemiddeld genomen tamelijk vermogend en geven draagvlak voor een bloeiende stedelijke
diensteneconomie, waaronder de geavanceerde zorgsector in Health Valley Nijmegen e.o..
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