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Samenvatting 
De ruimtelijke verdeling van locatie- en agglomeratievoordelen voor verschillende bedrijfsklassen 

in de industrie en de dienstverlening staat in toenemende mate in de belangstelling. Deze 

belangstelling, gevoed door theorieën over endogene economische groei, regionale ontwikkeling en 

de Nieuwe Economische Geografie, komt duidelijk tot uitdrukking in een groeiend aantal studies 

dat een verband legt tussen locatie- en agglomeratievoordelen enerzijds, en innovatiekracht, 

werkgelegenheid en economische groei anderzijds. Veel gebruikte concentratiematen in dit type 

onderzoek, zoals de Ellison-Glaeser index, de Gini-index en de Herfindahl-index, hebben als nadeel 

dat zij in essentie geen ruimtelijke dimensie hebben. Ruimtelijke patronen en afhankelijkheden 

blijven daardoor buiten beschouwing. Dit artikel wil voorzien in deze leemte en bevat, naast een 

overzicht van saillante recente ontwikkelingen in de theorie over de ruimtelijke verdeling van 

economische activiteit, een empirische analyse van agglomeratie- en locatiepatronen in 

Nederlandse gemeenten en COROP-regio’s. Daarbij maken we gebruik van relatief recente 

hulpmiddelen ontwikkeld in de ruimtelijke statistiek. Voor COROP-regio’s worden 24 

bedrijfstakken onderscheiden, voor Nederlandse gemeenten vier. Beide analyses strekken zich uit 

tot de periode 1999–2003.  
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1 Inleiding 
Verschillende vormen van economische activiteit komen veelal niet voor in een ruimtelijk patroon 

dat gekenmerkt wordt door een uniforme verdeling. Integendeel, economische activiteiten komen 

vaak voor in ruimtelijke clusters. Afhankelijk van het ruimtelijke aggregatieniveau zijn dergelijke 

ruimtelijke of geografische clusters vaak meer of minder goed te onderscheiden, hetgeen de 

noodzaak van een eenduidige kwantitatieve analyse onderstreept.  

Het theoretische begrip van factoren die tot geografische clustering leiden is redelijk goed 

ontwikkeld, en gaat in essentie terug tot het baanbrekende werk van Alfred Marshall (1920) dat 

aanleiding heeft gegeven tot het gebruik van de term ‘Marshalliaanse externaliteiten’ (Van Oort, 

2007). Naast puur geografisch bepaalde factoren zijn er echter ook andere krachten werkzaam die 

veelal een belangrijke sociaal-economische dimensie hebben. Bij geografische factoren kan worden 

gedacht aan de gaswinning in Nederland, die om triviale redenen in het Noorden van ons land te 

vinden is, of de goederenoverslag in de Rotterdamse haven. Bij sociaal-economische krachten kan 

men denken aan kennis-spillovers die een reden kunnen vormen om te clusteren, maar ook aan het 

gemeenschappelijk gebruik van bepaalde voorzieningen, of de nabijheid tot een gespecialiseerde 

lokale arbeidsmarkt.  

Indien meerdere factoren een rol spelen, is het vaak lastig de exacte locatie van een bepaalde 

economische activiteit te voorspellen of te verklaren. Niettemin kan met behulp van economische 

analyses inzicht worden verschaft in de oorzaken van de groei van een bepaalde activiteit nadat er, 

om wat voor reden dan ook, op een bepaalde locatie een bepaald soort economische activiteit is 

ontstaan. Klassieke Nederlandse voorbeelden uit het verleden zijn de textielindustrie in Twente, de 

tabaksindustrie in Noord-Brabant, en de mijnbouw in Zuid-Limburg. Aansprekende recente 

voorbeelden zijn de electrotechnische industrie rondom Eindhoven, en in het buitenland 

bijvoorbeeld Sillicon Valley in de Verenigde Staten en het aeronautische cluster rondom Toulouse 

in Frankrijk. Het gaat echter niet uitsluitend om agglomeratiekrachten. Er zijn ook dispersiekrachten 

die het juist onaantrekkelijk maken voor bedrijven om te clusteren (Thissen e.a., 2006). Hierbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan het nadeel van een te grote nabijheid tot concurrenten, of aan de 

wens om dicht bij klanten te zitten om transport- en transactiekosten te minimaliseren. In de vrij 

recent ontwikkelde literatuur die bekendstaat onder de naam ‘Nieuwe Economische Geografie’ 

komen agglomeratie- en dispersiekrachten en hun samenspel uitgebreid aan bod (zie bijvoorbeeld 

Krugman, 1991; Fujita e.a., 1999; Brakman e.a., 2001) 

Parallel aan deze theoretische literatuur heeft zich een uitgebreide empirische literatuur 

ontwikkeld waarin het bestaan van ruimtelijke clusters van economische activiteit overduidelijk is 
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aangetoond (zie bijvoorbeeld Kim, 1995). Deze literatuur valt grofweg uiteen in twee verschillende 

benaderingen. Enerzijds is er de literatuur waarin met behulp van statistische indicatoren 

geografische concentraties in kaart worden gebracht. Bekende indicatoren zijn het locatiequotiënt, 

de Hirschmann-Herfindahl index, de Gini-index en de Ellisson-Glaeser index.1 Dit soort analyses 

gaat in essentie over de vraag in welke mate de sectorale werkgelegenheid in een bepaalde regio 

afwijkt van het landelijke gemiddelde. Hoewel dergelijke maatstaven het evidente voordeel hebben 

dat ze leiden tot een kwantitatieve maat voor geografische concentratie, hebben ze ook een duidelijk 

nadeel. Ze hebben namelijk geen expliciete ruimtelijke dimensie. Met andere woorden, voor de 

uitkomsten van de analyse doet het er niet toe of een beperkt aantal regio’s met een disproportioneel 

hoge werkgelegenheid in een bepaalde sector aan elkaar grenzen, of dat ze juist uniform of 

willekeurig over de geografische ruimte zijn gespreid. Daarmee geven de bovengenoemde 

indicatoren geen inzicht in de geografische dimensie van concentratie waarin ruimtelijke 

samenhang en afhankelijkheid centraal staan. Een andere literatuur maakt in essentie gebruik van 

cartografische hulpmiddelen. Door het visualiseren van bijvoorbeeld locatiequotiënten in een 

geografische kaart, kan inzicht worden verkregen in ruimtelijke clustering. Het nadeel van deze 

benadering is dat veelal niet expliciet gebruik wordt gemaakt van statistische hulpmiddelen om 

ruimtelijke afhankelijkheden te meten en te toetsen op hun (statistische) significantie.  

 Deze bijdrage heeft een tweeledig doel. Enerzijds willen wij een compacte beschrijving 

geven van de geografische clustering van economische activiteit in Nederland, inclusief de 

ontwikkeling van deze ruimtelijke clustering over de tijd, en de mate waarin zij varieert over 

sectoren. Anderzijds willen wij aantonen hoe het gebruik van ruimtelijk-statistische technieken kan 

bijdragen aan het verfijnder in kaart brengen van geografische clusteringspatronen in vergelijking 

met het merendeel van de hierboven beschreven empirische toepassingen.2  

In de volgende paragraaf beschrijven wij de data die aan onze analyse ten grondslag liggen. 

Vervolgens geven wij in paragraaf 3 een gedetailleerd beeld van de ruimtelijke spreiding van 

bedrijfstakken in de Nederlandse economie. Het ruimtelijk aggregatieniveau waarop we deze 

analyse uitvoeren is het COROP-niveau, waarbij Nederland verdeeld wordt in 40 functionele 

gebieden. Voor dit ruimtelijk aggregatieniveau kunnen we gebruik maken van ruim 20 

verschillende bedrijfsklassen. In paragraaf 4 gebruiken we een fijnmaziger ruimtelijk aggregatie-

niveau waarbij wij naar ruim 400 gemeenten kijken. Helaas gaat deze ruimtelijke desaggregatie 

                                                 
1  Om verwarring te voorkomen wijzen we er op dat het bij de Gini- en de Hirschmann-Herfindahl index gaat om 

ruimtelijke varianten van indices die ook in de algemene en bedrijfseconomische literatuur worden gebruikt om, 
respectievelijk, inkomensongelijkheid en concentratie van bedrijfstakken te karakteriseren.  

2  Zie Guillain en Le Gallo (2006) voor een min of meer vergelijkbare analyse voor de regio Parijs, en Ruiz-
Valenzuela e.a. (2006) voor een analyse van de situatie in Catalonië.  
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gepaard met databeperkingen die ons dwingen om slechts vier geaggregeerde bedrijfssectoren in 

beschouwing te nemen. Deze bijdrage wordt in paragraaf 5 afgesloten met een samenvatting.  

 

2 Databronnen en globale ontwikkeling 
In deze paragraaf geven wij een overzicht van de gebruikte databronnen en een korte schets van de 

ruimtelijke verdeling van de werkgelegenheid en de werkgelegenheidsontwikkeling voor vier 

geaggregeerde sectoren op gemeentelijk niveau gedurende de periode 1999–2003.  

De door ons gebruikte data zijn publiekelijk toegankelijk en afkomstig van de Statline-

database van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In onze analyse beperken wij ons tot 

gegevens over het aantal banen van werknemers over de tijd, uitgesplitst naar regio’s en sectoren. 

Lange consistente tijdreeksen ontbreken helaas. Wij gebruiken daarom de jaren 1999 en 2003. 

Gedetailleerde sectorale data voor 24 bedrijfsklassen3 zijn beschikbaar voor de 40 COROP-regio’s 

waarin Nederland is onderverdeeld. Gedetailleerde regionale data, op het niveau van gemeenten, 

zijn beschikbaar voor slechts vier sectoren. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de gemeentelijke 

indeling van 2003, toen Nederland bestond toen uit 486 gemeenten. Ten gevolge van 

databeperkingen maken we in onze analyse echter slechts gebruik van 420 gemeenten. Deze dekken 

ongeveer 90% van de nationale werkgelegenheid af.4   

Tabel 1 geeft een macro-economisch overzicht van de omvang en het aandeel van de 

sectoren in de werkgelegenheid in 2003, en de ontwikkeling van de werkgelegenheid over de 

periode 1999–2003, gemeten als procentuele groei over de betreffende periode. Hieruit komt het 

bekende beeld naar voren van een krimpende industrie, en een relatief grote en groeiende 

dienstensector. Hoewel de commerciële dienstverlening in termen van werkgelegenheid nog steeds 

de grootste sector is, groeit de niet-commerciële dienstverlening het hardst. Opvallend zijn de grote 

teruggang in de omvang van de uitzendbureaus, en de enorme groei van de gezondheidszorg.  

 

< Tabel 1 ongeveer hier > 

 

                                                 
3  Een aantal van de onderscheiden sectoren correspondeert met het 2-digit NACE-niveau, een tweede groep sectoren 

zijn aggregaten van sectoren op 2-digit NACE-niveau, en een derde groep wordt gevormd door sectoren die zijn 
gemeten op 3, 4 of 5-digit NACE-niveau. Hoewel in de statistieken 26 bedrijfsklassen worden onderscheiden, 
kunnen wij onze analyse slechts op 24 klassen baseren aangezien de data voor de sectoren delfstoffenwinning en 
energie, en het waterleidingbedrijf vanwege privacy-redenen niet op COROP-niveau worden gerapporteerd. Voorts 
is er een zestal bedrijfsklassen waarin niet voor alle COROP-regio’s informatie beschikbaar is. Voor deze 
bedrijfsklassen wordt echter nog altijd ongeveer 96 % van de nationale werkgelegenheid afgedekt.  

4  Gedetailleerdere informatie over de in de analyse opgenomen gemeenten kan worden ontleend aan de in de figuren 
opgenomen kaartjes, en is met meer detail beschikbaar in de Appendix. 
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Figuur 1 en 2 geven een eerste indruk van de ruimtelijke spreiding van de werkgelegenheid 

in 2003, en de dynamiek in de werkgelegenheidsontwikkeling tussen 1999 en 2003 voor de vier 

geaggregeerde bedrijfssectoren in gemeenten. In Figuur 1 wordt de groei van de werkgelegenheid 

over de periode 1999–2003 weergegeven, terwijl in Figuur 2 het gemeentelijk aandeel in de 

nationale werkgelegenheid in 2003 is afgebeeld. De indeling is gebaseerd op kwartielen die elk 

25% van het totale aantal gemeenten bevatten, geordend naar, respectievelijk, de grootte van de 

werkgelegenheidsgroei en het aandeel in de nationale werkgelegenheid.  

 

< Figuur 1 en 2 ongeveer hier > 

 

Uit Figuur 1 blijkt dat gemeenten met een hoge en lage groei in deze periode redelijk 

uniform over het land gespreid zijn, wellicht met uitzondering van delen van het Groene Hart in de 

Randstad waar relatief meer gemeenten met een lage groei van de werkgelegenheid voorkomen. 

Figuur 2 laat zien dat er ook voor de gemeentelijke aandelen in de nationale werkgelegenheid een 

behoorlijke ruimtelijke spreiding van relatieve hoge werkgelegenheidsaandelen over het gehele land 

is, hoewel het Noorden van het land (zowel in het westen als in het oosten) duidelijk achterblijft. 

Twee kanttekeningen zijn van belang bij de interpretatie van de figuren. Op de eerste plaats 

geven de kaarten slechts informatie over de rangorde. Numerieke vergelijkingen over de 

verschillende sectoren zijn dan ook niet mogelijk. Op de tweede plaats wordt in deze analyse geen 

rekening gehouden met verschillen in de bevolkingsdichtheid. Een relatief hoog werkgelegenheids-

aandeel van een bepaalde gemeente in de nationale werkgelegenheid kan dus het gevolg zijn van 

een relatief hoge bevolkingsdichtheid of van een relatief sterke oververtegenwoordiging van een 

bepaalde sector. In het kader van onze analyse van geografische clustering zijn beide dimensies 

interessant. In overeenstemming met de algemene lijn in de literatuur zal de nadruk in het vervolg 

van onze analyse echter liggen op de mate waarin een bepaalde sectoren over- of ondervertegen-

woordigd zijn in gemeenten of COROP-regio’s, na correctie voor de omvang van de totale 

werkgelegenheid.  
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3 Concentratie op COROP-niveau 
 

3.1 Concentratie van economische activiteit in Nederland 
Om ruimtelijke concentratie van economische activiteit te bepalen zijn in de literatuur verschillende 

maatstaven ontwikkeld. We noemen hier met name de ruimtelijke varianten van de Hirschmann-

Herfindahl index en de Gini-coëfficiënt evenals de Elisson-Glaeser index,5 die allemaal gerelateerd  
zijn aan de notie van het locatiequotiënt. Het locatiequotiënt kan worden gedefinieerd als:  
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waarbij L staat voor werkgelegenheid, r (= 1, 2, ..., n) is een index voor regio’s, en s (= 1, 2, ..., m) 

een index voor sectoren. Het locatiequotiënt geeft dus de verhouding weer tussen het aandeel van 

een sector in de werkgelegenheid op regionaal niveau ten opzichte van het aandeel van die sector in 

de werkgelegenheid op nationaal niveau. Dit quotiënt kan ook worden omschreven als de 

verhouding tussen het aandeel van een regio in de nationale werkgelegenheid in een bepaalde sector 

ten opzichte van het aandeel van die regio in de totale nationale werkgelegenheid. Een relatief hoge 

waarde van de locatiecoëfficiënt geeft aan dat een sector relatief sterk is oververtegenwoordigd in 

de betreffende regio.  

 Als geaggregeerde maatstaf voor concentratie richten we ons in het vervolg op de veel 

gebruikte Hirschmann-Herfindahl index. Deze is gedefineerd als:  
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De Hirschmann-Herfindahl index is dus de som van de gekwadrateerde verschillen tussen het 

sectorale werkgelegenheidsaandeel van een bepaalde regio en het werkgelegenheidsaandeel van de 

regio als geheel in de nationale werkgelegenheid. De gekwadrateerde elementen van de 

                                                 
5  De Ellison-Glaeser index kan op basis van de ons beschikbare informatie niet worden bepaald. Daarvoor zou 

informatie over de omvang van bedrijven vereist zijn. Hoewel deze informatie in principe voorhanden is in het 
LISA Vestigingenregister zijn we er in het kader van deze studie niet in geslaagd deze informatie te benutten, en 
we beschouwen het derhalve als een nuttig onderwerp voor vervolgonderzoek. Voor een voorbeeld van een analyse 
waarin de Elisson-Glaeser index wel is bepaald, zie De Dominicis e.a. (2007) die de spreiding van economische 
activiteit in Italië onderzoeken. 
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Hirschmann-Herfindahl index zijn gelijk aan het verschil tussen de teller en de noemer van het 

locatiequotiënt; zie vergelijking (1). Sectoren met een sterke (zwakke) spreiding in de waarden van 

de locatiequotiënten worden dus gekenmerkt door een hoge (lage) Hirschmann-Herfindahl index. 

Een hoge waarde voor de Hirschmann-Herfindahl index voor een bepaalde sector wijst er op dat de 

werkgelegenheid in de betreffende sector is geconcentreerd in een beperkt aantal regio’s. De 

theoretische ondergrens voor deze index is 0, terwijl de bovengrens gelijk is aan 2 (zie voor een 

toelichting, bijvoorbeeld, McCann, 2001).  

 

< Tabel 2 ongeveer hier > 

 

Tabel 2 geeft de resultaten voor de Hirschmann-Herfindahl index (× 1.000) voor de in deze 

analyse onderscheiden bedrijfsklassen weer. In de analyse is het ruimtelijk aggregatieniveau dat van  

de 40 COROP-regio’s.6 Een aantal interessante patronen komt hieruit naar voren. Ten eerste zien 

we een sterke clustering van de landbouw en visserij, en een groot aantal bedrijfstakken in de 

industrie. Een aantal andere bedrijfstakken in de nijverheid en handel zijn echter nagenoeg uniform 

verdeeld. Een soortgelijke tweedeling treffen wij aan in de dienstensector. Enerzijds zijn er de zeer 

sterk geclusterde bedrijfsklassen rest vervoer en communicatie, computerservice en ook de 

financiële instellingen. Anderzijds vinden we hier ook de minst geclusterde sectoren zoals de 

detailhandel, en de gezondheids- en welzijnszorg. De onvermijdelijke wenselijkheid van nabijheid 

tussen vrager en aanbieder van de betreffende diensten verklaart de afwezigheid van ruimtelijke 

clustering in het laatste geval. Over de tijd zijn geen duidelijk herkenbare patronen waarneembaar, 

hoewel hier enige voorzichtigheid geboden is vanwege de korte tijdspanne waarvoor gegevens 

beschikbaar zijn. Relatief gesproken is een duidelijke toename van de concentratie waar te nemen in 

de sector uitzendbureaus, en een deconcentratie in de sector horeca, maar in beide sectoren blijft er 

sprake van een duidelijke landelijke dekking en spreiding.  

Hoewel de hierboven beschreven analyse een nuttig eerste inzicht verschaft in de verschillen 

in de mate van clustering tussen verschillende typen bedrijfsklassen, verschaft deze analyse geen 

inzicht in de geografische locatie van de clusters in de ruimte. Ook biedt de analyse geen inzicht in 

de ruimtelijke verdeling van enerzijds regio’s met een relatief sterke oververtegenwoordiging van 

een bepaalde bedrijfsklasse en anderzijds de regio’s met een relatief sterke ondervertegen-

woordiging. Aan deze tekortkoming kan deels tegemoet worden gekomen door de locatiequotiënten 

uit vergelijking (1) af te beelden in een geografische kaart. Deze wordt weergegeven in Figuur 3.  

                                                 
6  Een vergelijkbare analyse is ook op het provinciale niveau uitgevoerd. De resultaten zijn kwalitatief vergelijkbaar 

(zie de Appendix). 
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< Figuur 3 ongeveer hier > 

 

Figuur 3 geeft een zeer volledig beeld van de locatievoor- en -nadelen in 24 bedrijfsklassen 

in de COROP-gebieden. De kaarten laten overduidelijk zien dat in sectoren waarin een direct 

contact met lokale afnemers van belang is geen geprononceerde locatievoordelen voorkomen (zie 

bijvoorbeeld de bedrijfsklassen openbaar bestuur, onderwijs, ziekenhuizen, maar ook financiële 

instellingen, en de groot- en detailhandel). Daarnaast valt een aantal duidelijke uitschieters op: zo 

heeft Amsterdam en Het Gooi en de Vechtstreek een duidelijk locatievoordeel waar het gaat om 

cultuur; het gebied rondom Tiel heeft een sterke positie in het openbaar vervoer en wegvervoer; de 

aardolie en chemische industrie heeft het grootste locatievoordeel rondom Delfzijl en Slochteren; en 

het openbaar bestuur is gelijkmatig verdeeld over het land met een duidelijke uitschieter in en 

rondom Den Haag. Het is met name de industrie waar de sterkste clustering van gebieden met 

locatievoordelen valt waar te nemen. Zo is er in de gebieden Noord Limburg en Zuidoost Noord 

Brabant duidelijk sprake van een geografisch cluster met locatievoordelen in de metaal- en 

elektrotechnische industrie. 

Uit de kaarten in Figuur 3 komt dus duidelijk het beeld naar voren van verschillende regio’s 

met een vergelijkbare locatiequotiënt die geclusterd voorkomen in de ruimte. Dit is een dimensie 

van agglomeratie die niet wordt onderscheiden in bijvoorbeeld de Hirschmann-Herfindahl index. 

De uitkomst voor die index is immers onafhankelijk van de ruimtelijke verdeling van regio’s met 

hoge en lage locatiequotiënten. De interpretatie van Figuur 3 maakt ook duidelijk dat het lastig is 

om door middel van geografische kaarten de mate van ruimtelijke clustering te bepalen. Zo is de 

visuele indruk die wordt overgebracht sterk afhankelijk van factoren zoals, bijvoorbeeld, de grootte 

van de onderscheiden gebieden, de indeling in categorieën, en de kleurstelling. Deze factoren zijn 

deels beheersbaar maar ook deels niet beheersbaar voor de onderzoeker. In het vervolg van deze 

paragraaf zullen wij daarom ruimtelijk-statistische technieken introduceren en toepassen die aan de 

beperkingen van de meer traditionele maatstaven voor concentratie en de perceptie- en interpretatie-

problemen van visuele hulpmiddelen tegemoet komen.  

 

3.2 Het ruimtelijke patroon van spreiding van concentraties 

De analyses die wij tot nu toe hebben gepresenteerd geven inzicht in de concentratie van 

economische activiteiten, maar zij houden (met uitzondering van de visualisatie in Figuur 3) geen 

rekening met de vraag of gebieden met afwijkende patronen in termen van werkgelegenheid dicht 
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bij elkaar liggen of juist willekeurig over de ruimte zijn verspreid. Voor een kwantitatieve analyse 

van concentratie van economische activiteit is een dergelijke ruimtelijke dimensie echter evident 

van groot belang. Het zou wenselijk zijn om op een eenduidige kwantitatieve manier een uitspraak 

te kunnen doen over de mate van ruimtelijke clustering, zonder daarbij terug te hoeven vallen op 

een noodzakelijkerwijs subjectieve interpretatie van geografische kaarten. In de ruimtelijke 

statistiek zijn nuttige methoden ontwikkeld om dergelijke ruimtelijke samenhangen (of het 

ontbreken daarvan) op een statistisch verantwoorde manier in kaart te brengen. In deze paragraaf 

zullen we twee van deze methoden bespreken.  

De eerste methode om ruimtelijke samenhang in kaart te brengen is door de correlatie tussen 

de score op een bepaalde indicator in een bepaalde regio te relateren aan het ruimtelijk gewogen 

gemiddelde van scores in de overige regio’s. Wanneer deze samenhang sterk is, spreken we van 

ruimtelijke autocorrelatie (zie Cliff en Ord, 1981). Ruimtelijke autocorrelatie is van belang omdat 

gegevens die ruimtelijk gecorreleerd zijn minder informatie bevatten dan gegevens die 

onafhankelijk van elkaar zijn. De score op een bepaalde indicator kan in het eerste geval immers 

voorspeld worden op basis van informatie over de scores van nabijgelegen regio’s. In het 

onderhavige geval nemen we het locatiequotiënt als indicator waarvoor we de mate van ruimtelijke 

autocorrelatie willen bepalen. Een sterk positieve ruimtelijke autocorrelatie impliceert dat regio’s 

met een hoge locatiequotiënt omgeven worden door regio’s die eveneens een hoge locatiequotiënt 

hebben. Eenzelfde soort clustering van regio’s met een lage locatiequotiënt levert eveneens 

positieve ruimtelijke autocorrelatie op. In het geval waarin hoge en lage locatiecoëfficiënten min of 

meer zonder duidelijk ruimtelijk patroon verdeeld zijn, is ruimtelijke autocorrelatie niet aanwezig. 

De waarde van het locatiequotiënt bij naburige regio’s heeft dan immers geen voorspellende waarde 

voor de locatiequotiënt van de regio waarin we geïnteresseerd zijn. Negatieve ruimtelijke 

autocorrelatie wordt onderscheiden indien een regio met een relatief hoog locatiequotiënt omringd 

wordt door regio’s met een relatief laag locatiequotiënt. In dit geval is er sprake van een soort 

schaakbordpatroon van regio’s met een hoog een laag locatiequotiënt (zie ook Anselin, 1988).  

De maat voor ruimtelijke autocorrelatie die wij hanteren is de zogenaamde Moran- 

coëfficiënt, in de literatuur veelal aangeduid met het symbool I. De Moran-toetsgrootheid is 

gedefinieerd als:  
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waarin n het aantal regio’s is, de indices i en j staan voor de regio’s, wi,j geeft aan of de betreffende 

regio’s buren zijn of op welke afstand zij zich van elkaar bevinden, x is de score voor het 

locatiequotiënt van de regio in kwestie, en x  het gemiddelde locatiequotiënt voor een bepaalde 

sector in Nederland als geheel. De gewichten (wi,j) geven de geografische positie van een regio in 

relatie tot de andere regio’s aan, en kunnen bijvoorbeeld worden gedefinieerd als de buren die 

grenzen aan de betreffende regio, of de buren binnen een bepaalde afstand. In onze analyse gaan wij 

er van uit dat de buren worden gevormd door de vier dichtstbijzijnde regio’s. De gewichten zijn 

daarom als volgt gedefinieerd:7  
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waarin  de kritische afstand is die gelijk is aan de maximale afstand die nodig is om vier 

regio’s die de kleinste afstand tot regio i hebben te omvatten. In de ruimtelijke statistiek is 

aangetoond dat waarden voor I  groter (kleiner) dan 

4=k
id

)1/(1 −− n  duiden op positieve (negatieve) 

ruimtelijke autocorrelatie. Dit betekent dat voor een relatief groot totaal aantal regio’s (n) 

afwijkingen van 0 positieve of negatieve autocorrelatie suggereren. Of de gevonden autocorrelatie 

significant verschilt van 0 is eenvoudig na te gaan door de toetsgrootheid te normaliseren. Een 

intuïtief aansprekende manier om de Moran-coëfficiënt te interpreteren is gebaseerd op het feit dat 

het numerieke resultaat kan worden gezien als een correlatiecoëfficiënt.8

 

< Tabel 3 ongeveer hier > 

 

Tabel 3 geeft de resultaten weer voor de (genormaliseerde) Moran’s I voor 24 bedrijfstakken 

in de COROP-gebieden. De resultaten laten een divers beeld zien. Significant positieve ruimtelijke 

autocorrelatie vinden wij met name in de grafische industrie, de metaal- en electrotechnische 

                                                 
7  In de ruimtelijke statistiek staat deze methode bekend als de methode van de k dichtstbijzijnde buren. Andere 

veelvuldig gebruikte maatstaven worden bijvoorbeeld gedefinieerd in termen van reistijd of de inverse van 
geografische afstand. Wij hebben met verschillende maatstaven geëxperimenteerd en die experimenten leiden 
kwalitatief niet tot drastisch andere uitkomsten. Gedetailleerde berekeningen zijn te vinden in de Appendix. We 
verwijzen naar bijvoorbeeld Cliff en Ord (1981), Anselin (1988) en Cressie (1993) voor een discussie over de 
definitie van verschillende soorten gewichten. 

8  Wij laten details hier achterwege; zie Cliff en Ord (1971) en Kelejian en Prucha (2001) voor de exacte wiskundige 
afleidingen en bewijzen. De interpretatie van de Moran-coëfficiënt als correlatiecoëfficiënt is gangbaar, hoewel 
strikt genomen niet geheel correct omdat de coëfficiënt niet begrensd is op het gebruikelijke interval [–1,+1]. 
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industrie, de groothandel en computerservices. Met name in de metaal- en electrotechnische 

industrie is de ruimtelijke clustering zeer geprononceerd. In de detailhandel en het openbaar bestuur 

daarentegen vinden we significante negatieve ruimtelijke autocorrelatie. Dit patroon is redelijk 

stabiel over de tijd en heeft voor de sectoren met positieve autocorrelatie enigszins de neiging om 

zich te versterken in de loop van de tijd, hoewel wederom voorzichtigheid geboden is vanwege de 

korte tijdsspanne waarover informatie voorhanden is.9     

  Achter de bovengenoemde numerieke informatie over de ruimtelijke samenhang gaat meer 

gedetailleerde informatie schuil. Om deze informatie inzichtelijk te maken is het nuttig om een 

zogenaamd Moran-spreidingsdiagram te construeren. Dergelijke spreidingsdiagrammen tonen de 

samenhang tussen de (gestandaardiseerde) waarden van, in ons geval, het locatiequotiënt en de 

ruimtelijk vertraagde scores voor de (gestandaardiseerde) locatiequotiënt. De ruimtelijk vertraagde 

scores worden bepaald door gebruik te maken van de eerder gedefinieerde gewichten. In feite zijn 

de ruimtelijke vertraagde scores niets anders dan de (gewogen) gemiddelde score van de “buren”. 

De wijze waarop de scores van de “buren” gewogen worden, wordt bepaald door de definitie van de 

gewichten in de vergelijkingen (3) en (4).  

 De aldus verkregen spreidingsdiagrammen geven inzicht in de samenhang tussen het 

locatiequotiënt van een bepaalde regio en dat van naburige regio’s. Het is zinvol om daartoe het 

locatiequotiënt op de gebruikelijke manier te standaardiseren (door het verschil te nemen met het 

gemiddelde, en vervolgens te delen door de standaarddeviatie) zodat de figuur in vier kwadranten 

uiteenvalt. Rechtsboven vinden wij dan de regio’s met een bovengemiddeld locatiequotiënt die 

omgeven worden door regio’s die eveneens een bovengemiddeld locatiequotiënt hebben. 

Linksonder vinden wij regio’s met een benedengemiddeld locatiequotiënt die omgeven worden 

door regio’s die eveneens een benedengemiddeld locatiequotiënt hebben. Linksboven en 

rechtsonder vinden wij tot slot de regio’s met een eigen bovengemiddeld (benedengemiddeld) 

locatiequotiënt die worden omgeven door regio’s met een benedengemiddeld (bovengemiddeld) 

locatiequotiënt. Figuur 4 geeft de Moran-spreidingsdiagrammen voor de metaal- en 

elektrotechnische industrie en voor de grafische industrie. Het betreft hier de twee bedrijfstakken 

met, respectievelijk, de hoogste en laagste significante score voor de Moran-toetsgrootheid.  

 

< Figuur 4 ongeveer hier > 

 
                                                 
9  Om beter inzicht te krijgen in de geografische locatie van de clusters zouden we de clusters grafisch kunnen 

afbeelden. Voor het ruimtelijk aggregatieniveau van COROP regio’s laten we dit achterwege. In de volgende 
paragraaf waarin we naar gemeenten zullen kijken laten we deze afbeeldingen wel zien. Voor het onderhavige 
geval zijn de resultaten te vinden in de Appendix.  
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 Voor de metaal en elektrotechnische industrie blijkt duidelijk uit het spreidingsdiagram dat 

er een zeer sterke clustering van hoge locatiecoëfficiënten bestaat in het gebied rondom Eindhoven 

en in Noord-Limburg. Ook Twente en de Achterhoek vormen een (positief) geografisch cluster. Uit 

de waarnemingen in het kwadrant linksonder kunnen we de conclusie trekken dat er tevens een 

geografisch cluster van regio’s met lager dan gemiddelde locatievoordelen voor de metaal- en 

elektrotechnische industrie aanwezig is in Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht. De overgangs-

gebieden waar negatieve ruimtelijke correlatie waar te nemen valt, hetgeen een ruimtelijke 

afwisseling van gebieden met relatieve locatievoordelen en -nadelen impliceert, vinden wij met 

name in delen van Groningen, Friesland en Zeeland.  

Ook het spreidingsdiagram voor de grafische industrie levert een nadere precizering van 

inzichten op. Het is evident dat de grafische industrie zeer dominant aanwezig is in Noord-Holland 

(met name Haarlem), met de regio IJmond als de grote uitzondering in het kwadrant linksboven. 

Het spreidingsdiagram maakt echter ook duidelijk dat in vergelijking met de metaal- en 

elektrotechnische industrie de spreiding van locatiecoëfficiënten rondom het gemiddelde relatief 

beperkt is. Het overgrote deel van de waarnemingen ligt binnen het gebied dat begrensd wordt door 

een afwijking van één standaarddeviatie van het gemiddelde. 

 De onderhavige ruimtelijke analyse met Moran-coëfficiënten en -spreidingsdiagrammen laat 

zien dat deze hulpmiddelen uit de ruimtelijke statistiek een nuttige toevoeging vormen op het 

standaard visuele instrumentarium van de cartografie (zie Figuur 3) en de in essentie niet-

ruimtelijke spreidingsmaten (zie Tabel 2). Deze technieken stellen ons in staat om de mate van 

geografische clustering op een geobjectiveerde wijze numeriek te bepalen en te vergelijken. In de 

volgende paragraaf gebruiken wij dezelfde ruimtelijk-statistische technieken om ook op het lagere 

ruimtelijke aggregatieniveau van gemeenten een gekwantificeerde uitspraak te kunnen doen over de 

mate van geografische locatie- en agglomeratievoordelen.  

 

4 Concentratie op gemeenteniveau 
 

4.1 Concentratie van economische activiteit in Nederlandse gemeenten 
Volkomen analoog aan de analyse in de vorige paragraaf kunnen wij ook op het ruimtelijk 

aggregatieniveau van gemeenten de Hirschmann-Herfindahl index bepalen. De regio-index in 

vergelijking (2) staat nu niet voor COROP-regio’s maar voor gemeenten. De analyse blijft vanwege 

de beperkte databeschikbaarheid noodzakelijkerwijs beperkt tot bedrijfssectoren. De resultaten zijn 

weergegeven in Tabel 4.  
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< Tabel 4 ongeveer hier > 

 

De resultaten onderstrepen het eerder gevonden patroon van relatief sterke concentratie in de 

landbouw en industrie en beperkte concentratie in de dienstensectoren, hoewel helaas met een 

minder verfijnd sectoraal detail. Van de analyse uit de vorige paragraaf weten wij dat onder deze 

patronen in met name de commerciële dienstverlening een substantiële ruimtelijke heterogeniteit 

schuilgaat, die op het niveau van gemeenten helaas niet kan worden gepresenteerd vanwege 

databeperkingen (zie paragraaf 2).  

 

4.2 Het ruimtelijke patroon van spreiding van concentraties  

Uiteraard kunnen wij ook voor gemeenten de ruimtelijke patronen beter in kaart brengen door de 

Moran-toetsgrootheid te bepalen.10 Deze analyse is vrijwel analoog aan de eerder gepresenteerde 

analyse voor COROP regio’s, met als verschil dat wij in het onderhavige geval een iets andere 

gewichtenmatrix gebruiken. Omdat de gemeenten veel kleiner en tamelijk heterogeen naar 

oppervlak zijn, definiëren wij de gewichten in het onderhavige geval als volgt:  
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waarbij de gewichten dus gelijk zijn aan de inverse afstand tussen de geografische middelpunten 

van de gemeenten, voor zover deze afstand beperkter is dan 50 km (met uitzondering van 0 km, 

hetgeen geldt voor elke regio ten opzichte van zichzelf). Voor alle overige gemeenteparen wordt het 

gewicht op nul gesteld.11   

Tabel 5 geeft de resultaten voor de (genormaliseerde) Moran-toetsgrootheid. De resultaten 

laten een divers beeld zien. Op dit ruimtelijk aggregatieniveau blijkt in alle sectoren sprake te zijn 

van een significant positieve ruimtelijke autocorrelatie. Deze correlatie is tamelijk persistent over de 

tijd, met de industrie en bouwnijverheid als enige uitzondering omdat in die sector voor de 

onderhavige periode de ruimtelijke autocorrelatie is gedaald. De ruimtelijke autocorrelatie blijkt het 

                                                 
10  Voor een visuele weergave van de geografische spreiding van locatiequotiënten in geografische kaartjes zie de 

Appendix.  
11  In alle gevallen is de gewichtenmatrix gestandaardiseerd, hetgeen impliceert dat alle gewichten geschaald zijn 

zodat de som van de gewichten voor iedere regio gelijk is aan een. Dit impliceert dat absolute verschillen in afstand 
niet van belang zijn, maar slechts relatieve afstandsverschillen tussen “buren”. Hoewel wij hier kiezen voor een 
inverse-afstandsmatrix zijn uiteraard ook andere keuzes denkbaar. De gevonden resultaten blijken echter niet 
cruciaal af te hangen van de gemaakte keuze met betrekking tot de gewichtenmatrix. Zie voor nadere details de 
Appendix).  
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sterkste te zijn voor de commerciële dienstverlening, en het zwakst voor de niet-commerciële 

dienstverlening.  

 

< Tabel 5 ongeveer hier > 

 

Hoewel de hiervoor afgeleide Moran toetsgrootheid een waardevol globaal beeld geeft van 

de mate waarin hoge en lage waarden van locatiequotiënten in de ruimte zijn geclusterd, wordt 

hiermee geen inzicht verkregen in de geografische locatie van de clusters met hoge en lage 

waarden.12 Uiteraard is dergelijke informatie relevant voor een adequate karakterisering van 

agglomeraties in verschillende sectoren. Zoals we in paragraaf 3 reeds hebben laten zien kan een 

dergelijk inzicht worden verkregen door de waarde van de locatiequotiënten in een geografische 

kaart van Nederland af te beelden, of door Moran-spreidingsdiagrammen te gebruiken. Hoe 

inzichtelijk ook, beide typen van grafische weergave geven in principe geen informatie over de 

betrouwbaarheid of statistische significantie van de waargenomen geografische patronen. Om die 

reden is in de beschrijvende ruimtelijke statistiek de zogenaamde LISA-analyse ontwikkeld. LISA 

staat hierbij voor ‘Local Indicators of Spatial Association’.  

In de LISA-benadering wordt de ruimtelijke samenhang op lokaal niveau in kaart gebracht. 

In essentie wordt in een LISA-analyse de informatie uit de eerder besproken Moran- spreidings-

diagrammen gecombineerd met een statistische toets op de significantie van de lokale ruimtelijke 

samenhang tussen locatiequotiënten. Deze statistische toets maakt gebruik van de zogenaamde 

lokale Moran toetsgrootheid die is gedefinieerd als:  
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Een positieve waarde voor deze index duidt op ruimtelijke clustering van hoge of lage waarden van 

de locatiequotiënt, terwijl een negatieve waarde duidt op een clustering van hoge en lage waarden 

(of omgekeerd). Evenals voor de globale Moran-coëfficiënt kunnen voor de lokale toetsgrootheid 

significantieniveaus worden bepaald (zie Anselin, 1995). Met enige herschikking in vergelijking (3) 

valt aan te tonen dat de globale Moran-coëfficiënt proportioneel is aan het gemiddelde van de lokale 

Moran-coëfficiënten. Met andere woorden, de lokale Moran-coëfficiënt geeft de relatieve bijdrage 

                                                 
12  De term ‘globaal’ is standaard in deze literatuur en dient hier te worden opgevat als betrekking hebbend op 

Nederland als geheel. In het vervolg refereert de term ‘lokaal’ aan de eenheid van waarneming, in ons geval 
COROP-regio’s of gemeenten. Zie Anselin (1995, 1996) voor details. 
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van iedere regio aan de globale ruimtelijke clustering aan. Er is dan ook een duidelijke relatie met 

het Moran-spreidingsdiagram, in die zin dat positieve lokale Moran-coëfficiënten te vinden zijn in 

het kwadrant rechtsboven en linksbeneden, en negatieve coëfficiënten in de kwadranten linksboven 

en rechtsbeneden (zie Anselin, 1996).  

 Waneer we de informatie omtrent significantie van de lokale Moran toetsgrootheid 

combineren met de Moran spreidingsdiagram kan een zogenaamde Moran-significantiekaart 

worden opgesteld. Deze bestaat uit een geografische kaart die in essentie voor elke onderscheiden 

regio de zogenaamde lokale Moran toetsgrootheid weergeeft, en daarbij onderscheid maakt tussen 

een viertal typen regio’s, namelijk: (i) een regio met een bovengemiddeld locatiequotiënt die 

omgeven wordt door regio’s met een eveneens bovengemiddeld locatiequotiënt, (ii) een regio met 

een benedengemiddeld locatiequotiënt die wordt omgeven door regio’s met een eveneens 

benedengemiddeld locatiequotiënt, (iii) een regio met een bovengemiddeld locatiequotiënt met 

regio’s met een benedengemiddeld locatiequotiënt als buren, en (iv) een regio met een 

benedengemiddeld locatiequotiënt met regio’s met een bovengemiddeld locatiequotiënt als buren. 

De Moran-significantiekaart voor onze vier bedrijfssectoren in gemeenten is te vinden in Figuur 4, 

waarbij we ons beperken tot een karakterisering van gemeenten met een significante waarde voor de 

lokale Moran-toetsgrootheid.13  

 

< Figuur 5 ongeveer hier > 

 

De kaarten geven een interessant beeld van de ruimtelijke concentratie van de onderscheiden 

sectoren in de Nederlandse economie. Landbouw en visserij zijn sterk geconcentreerd in de Kop 

van Noord-Holland, het Westland en een strook in het Groene Hart, evenals in het grensgebied 

tussen Noord-Limburg en Zuid-Oost Noord-Brabant. De laag-hoog clusters in Zuid-Holland zijn het 

gevolg van de typische ruimtelijke constellatie waarbij glastuinbouw is omgeven door steden. De 

industrie en bouwnijverheid vinden wij in sterke mate geclusterd in het oostelijk deel van 

Nederland. Een sterk geclusterde ondervertegenwoordiging vinden wij in de Randstad. Een vrijwel 

gespiegeld patroon vinden wij in de commerciële dienstverlening, waarbij bovendien de sterke 

ondervertegenwoordiging in het noorden van het land opvalt en de concentratie rondom de snelweg 

A2. Tot slot vinden wij de voor Nederland zo karakteristieke concentratie van niet-commerciële 

dienstverlening in het noorden van het land en rondom Nijmegen.   

 

                                                 
13  Een vergelijkbare LISA-analyse voor COROP-gebieden is te vinden in de Appendix.  
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5 Conclusies en vervolgonderzoek 
In deze bijdrage hebben wij getracht een bijdrage te leveren aan het op een verfijnde wijze in kaart 

brengen van ruimtelijke concentraties van economische activiteit in de Nederlandse economie. 

Daarbij hebben wij een aantal beperkingen besproken van de traditioneel gehanteerde maatstaven 

zoals de Gini-coëfficiënt en de Hirschmann-Herfindahl index. Met name hebben wij gewezen op 

het in essentie niet-ruimtelijke karakter van dergelijke maatstaven. Een aantal in de ruimtelijke 

statistiek ontwikkelde methoden kan een deel van deze problematiek ondervangen. Daarbij hebben 

wij met name gewezen op het statistisch in kaart brengen van ruimtelijke afhankelijkheden met 

behulp van de globale en lokale variant van de Moran-toetsgrootheid, en de mogelijkheden om 

dergelijke analyses te ondersteunen met visuele, deels cartografische, hulpmiddelen zoals het 

Moran-spreidingsdiagram en de Moran-significantiekaart. Tevens hebben wij gewezen op het 

bestaan van verschillende dimensies van het fenomeen agglomeratie die met behulp van 

complementaire methoden van onderzoek empirisch in kaart kunnen worden gebracht. In het 

algemeen hebben wij getracht in onze bespreking tevens de formele samenhang tussen de diverse 

technieken en grootheden te benadrukken.  

Het beeld dat aldus ontstaat geeft een statistisch onderbouwd beeld van geografische locatie- 

en agglomeratiepatronen in Nederland. Het meest in het oog springend is de sterke clustering van 

niet-commerciële dienstverlening in het noorden van het land, de dichotomie tussen de Randstad en 

de rest van het land in zowel de industrie en bouwnijverheid alsook in de financiële dienstverlening 

(hoewel gespiegeld), en de sterke clustering van de landbouw en visserij in enerzijds de Kop van 

Noord-Holland en het Westland (doorlopend in het Groene Hart) en anderzijds in Zuid-Oost 

Nederland. Ook de sterke concentratie van onder andere computerservices en de metaal- en 

elektrotechnische industrie springt in het oog. Beperkingen van dit onderzoek zijn deels gelegen in 

beschikbare data, in het bijzonder de beperkte beschikbaarheid van consistente tijdreeksen. Ook is 

met de thans beschikbare data een afruil tussen regionaal detail enerzijds en sectoraal detail 

anderzijds onvermijdelijk.14

 In het licht van recente ontwikkelingen in de literatuur verdient het aanbeveling om dit 

onderzoek verder uit te bouwen. De beschikbaarheid van data vormt daarbij een vrij bindende 

randvoorwaarde. In nader onderzoek willen wij in elk geval gedetailleerder onderzoeken in 

hoeverre er op zowel ruimtelijk als sectoraal gedesaggregeerd niveau langere consistente 

tijdreeksen te ontwikkelen zijn. Daarbij is de wens uiteraard om op zowel ruimtelijk als sectoraal 

                                                 
14  Ook is informatie over grootteklassen van bedrijven niet publiekelijk toegankelijk waardoor we de Elisson-Glaeser 

index voor ruimtelijke specialisatie niet konden bepalen. Deze informatie is wel beschikbaar in LISA en vormt 
onderwerp van toekomstig onderzoek.  
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niveau zo veel mogelijk detail te benutten bij het in kaart brengen van agglomeratietendensen. De in 

deze bijdrage beschreven LISA-analyse stelt ons vervolgens in staat om, gebaseerd op ruimtelijk 

gedesaggregeerde informatie, zinvolle en als het ware endogeen bepaalde clusters van concentratie 

van ruimtelijke activiteit te identificeren. Dergelijke informatie is relevant voor enerzijds een 

adequate karakterisering van specialisatiepatronen en anderzijds voor empirisch onderzoek naar de 

determinanten van uiteenlopende dimensies van agglomeratie.  
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Tabel 1. Omvang en aandeel in 2003 en groei (1999–2003) van de Nederlandse werkgelegenheid  
 naar sectoren  
Sector NACE-code Omvang 2003  

(× 1000) 
Aandeel 

(%) 
Groei  

1999–2003 
(%) 

Sector Landbouw en visserij  96,8 1,4 –3,8 
Landbouw en visserij 01-05 96,8 1,4 –3,8 
     
Sector Industrie en bouwnijverheid  1273,3 18,3 –5,5 
Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 15-16 132 1,9 –10,0 
Grafische industrie 22 74,7 1,1 –11,8 
Aardolie en chemische industrie 23-25 107,8 1,5 –2,6 
Metaal- en elektrotechnische industrie 27-35 331,3 4,8 –8,9 
Rest industrie Rest 15-37 238,9 3,4 –3,4 
Bouwnijverheid 45 388,6 5,6 –1,4 
     
Sector Commerciële dienstverlening  3242,7 46,6 2,0 
Autohandel en -reparatie 50 130,3 1,9 2,6 
Groothandel 51 430,7 6,2 0,3 
Detailhandel 52 622 8,9 3,0 
Horeca 55 258,4 3,7 9,8 
Openbaar vervoer en wegvervoer 60 191,9 2,8 4,9 
Rest vervoer en communicatie Rest 60-64 251,3 3,6 0,6 
Financiële instellingen 65-67 257,2 3,7 –0,1 
Computerservice, informatietechnologie 72 109 1,6 0,6 
Uitzendbureaus 74501 209,5 3,0 –20,6 
Schoonmaakbedrijven 747 145,8 2,1 0,7 
Rest zakelijke dienstverlening Rest 70-74 636,6 9,2 10,5 
     
Sector Niet-commerciële dienstverlening  2343,7 33,7 15,9 
Openbaar bestuur 75 523,3 7,5 9,8 
Onderwijs 80 467,8 6,7 13,6 
Ziekenhuizen 8511 311,1 4,5 26,4 
Verpleeg- en bejaardentehuizen 8531 368,8 5,3 20,4 
Rest gezondheids- en welzijnszorg Rest 85 392 5,6 19,5 
Cultuur en overige dienstverlening 90-93 280,7 4,0 10,7 
     
Totaal    6956,5 100,0 4,6 
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Tabel 2. Hirschmann-Herfindahl index (× 1.000) voor 24 bedrijfsklassen in COROP-regio’s,  
 1999–2003  
Bedrijfsklasse 1999 2000 2001 2002 2003 
Landbouw en visserij 21,92 20,93 21,50 19,37 19,61 
Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 7,30 8,19 8,38 7,64 8,91 
Grafische industrie 7,51 6,72 7,04 7,86 9,33 
Aardolie en chemische industrie 15,20 15,12 15,52 16,64 16,80 
Metaal- en elektrotechnische industrie 17,78 18,39 18,23 17,85 17,78 
Rest industrie 13,68 13,83 12,44 12,19 12,15 
Bouwnijverheid 3,83 3,69 3,58 3,26 3,47 
Autohandel en -reparatie 2,01 1,74 1,94 1,77 2,08 
Groothandel 2,09 1,88 1,83 1,92 1,99 
Detailhandel 0,71 0,69 0,69 0,69 0,71 
Horeca 2,80 2,47 2,07 1,93 1,78 
Openbaar vervoer en wegvervoer 1,36 1,38 1,46 1,31 1,36 
Rest vervoer en communicatie 37,10 34,78 33,92 36,47 36,53 
Financiële instellingen 16,47 18,73 18,00 17,44 16,60 
Computerservice, informatietechnologie 34,18 30,77 33,94 31,62 34,92 
Uitzendbureaus 1,78 1,57 1,58 5,87 5,39 
Schoonmaakbedrijven 1,97 1,74 2,24 1,60 2,52 
Rest zakelijke dienstverlening 3,14 3,08 3,06 3,00 2,91 
Openbaar bestuur 8,32 8,49 8,61 9,29 10,00 
Onderwijs 1,35 1,32 1,25 1,10 1,12 
Ziekenhuizen 2,73 2,88 3,02 2,98 2,39 
Verpleeg- en bejaardentehuizen 3,14 3,45 3,54 3,65 3,75 
Rest gezondheids- en welzijnszorg 0,83 0,78 0,75 0,90 0,71 
Cultuur en overige dienstverlening 3,58 3,45 3,24 2,91 2,86 

 

 20



  

Tabel 3. Moran’s I coëfficiënt en toetswaarde voor 24 bedrijfsklassen in COROP-regio’s, 1999 en 
2003  
 1999 2003 
Bedrijfsklasse Moran’s I z-waarde Moran’s I z-waarde 
Landbouw en visserij –0,052 –0,318 –0,054 –0,325 
Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen –0,001 0,268 0,014 0,410 
Grafische industrie 0,173** 2,147 0,172** 2,187 
Aardolie en chemische industrie –0,049 –0,240 –0,067 –0,447 
Metaal- en elektrotechnische industrie 0,467*** 5,028 0,405*** 4,400 
Rest industrie 0,341*** 3,736 0,354*** 3,961 
Bouwnijverheid 0,095 1,233 0,047 0,761 
Autohandel en -reparatie –0,037 –0,112 –0,015 –0,114 
Groothandel 0,413*** 4,447 0,374*** 4,034 
Detailhandel 0,122 1,632 0,143* 1,810 
Horeca 0,056 0,831 0,115 1,428 
Openbaar vervoer en wegvervoer –0,127 –1,032 –0,051 –0,267 
Rest vervoer en communicatie –0,064 –0,422 –0,119 –1,031 
Financiële instellingen –0,043 –0,193 –0,083 –0,645 
Computerservice, informatietechnologie 0,322*** 3,730 0,335*** 3,910 
Uitzendbureaus –0,153 –0,739 –0,074 –0,497 
Schoonmaakbedrijven –0,096 –1,298 –0,095 –0,710 
Rest zakelijke dienstverlening 0,191** 2,202 0,279*** 3,102 
Openbaar bestuur –0,111 –0,944 –0,078 –0,658 
Onderwijs –0,089 –0,654 –0,139 –1,179 
Ziekenhuizen 0,008 0,337 –0,015 0,116 
Verpleeg- en bejaardentehuizen –0,037 –0,114 –0,129 –1,054 
Rest gezondheids- en welzijnszorg 0,010 0,429 –0,128 –1,121 
Cultuur en overige dienstverlening –0,010 0,240 –0,021 0,067 
Noot: De statistische significantieniveaus zijn aangeduid met ***, ** en * voor, respectievelijk, het 1-, 5- en 10% niveau. De z-

waarde is de genormaliseerde waarde voor de toetsgrootheid. 
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Tabel 4. Hirschmann-Herfindahl index (× 1.000) voor 4 bedrijfssectoren in gemeenten, 1999–2003  
Bedrijfsklasse 1999 2000 2001 2002 2003 
Landbouw en visserij 14,65 14,49 14,09 13,81 14,25 
Industrie en bouwnijverheid 3,65 3,78 3,61 3,58 3,50 
Commerciële dienstverlening 0,66 0,69 0,65 0,60 0,58 
Niet-commerciële dienstverlening 0,95 0,94 0,88 0,83 0,82 
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Tabel 5. Moran’s I coëfficiënt en toetswaarde voor 4 bedrijfssectoren in gemeenten, 1999 en 2003  
 1999 2003 
Bedrijfsklasse Moran’s I  z-waarde  Moran’s I  z-waarde  
Landbouw en visserij 0,107*** 12,43 0,100*** 11,66 
Industrie en bouwnijverheid 0,131*** 15,00 0,109*** 12,49 
Commerciële dienstverlening 0,170*** 19,43 0,170*** 19,36 
Niet-commerciële dienstverlening 0,069*** 8,03 0,070*** 8,19 
Noot: Zie de noot bij Tabel 3. 
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Figuur 1. Groei van de werkgelegenheid 1999–2003 voor vier sectoren in Nederlandse gemeenten 
 
Noot: Weergave in kwartielen met het hoogste kwartiel zwart en het laagste lichtgrijs. Gemeenten waar geen data voor 

beschikbaar zijn worden aangeduid in wit. 
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Figuur 2. Aandeel in de nationale werkgelegenheid 2003 (rechts) voor vier sectoren in Nederlandse 
 gemeenten 
 
Noot: Weergave in kwartielen met het hoogste kwartiel zwart en het laagste lichtgrijs. Gemeenten waar geen data voor 

beschikbaar zijn worden aangeduid in wit. 
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Figuur 3. Locatiequotiënten voor 24 bedrijfsklassen in COROP-regio’s, in 2003 
 
Noot: Gebieden met locatienadelen (LQ < 1) zijn gestippeld, met de kleinste stippeldichtheid voor 0–0.5 en een grotere dichtheid voor 0.5–1.0. Gebieden met locatievoordelen zijn weergegeven in  
 grijstinten oplopend met 0.5 van 1.0–1.5 (lichtgrijs) tot 2.0–2.5 (donkergrijs), en > 2.5 (zwart). Zie de Appendix voor informatie over ontbrekende sectorale regionale gegevens. 
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Figuur 4. Moran-spreidingsdiagrammen voor locatiequotiënten van de metaal en elektrotechnische  
 industrie en de grafische industrie in COROP-gebieden, in 2003 
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Figuur 5. Moran-significantiekaarten voor locatiequotiënten van 4 bedrijfssectoren in  
 gemeenten, in 2003 
 
Noot: Weergave van significante lokale Moran-coëfficiënten van lichtgrijs tot zwart voor laag-laag, laag-hoog, hoog-laag en 

hoog-hoog gebieden. Regio’s met niet-significante lokale Moran-coëfficiënten zijn wit gelaten, en regio’s waarvoor 
gegevens ontbreken zijn aangeduid met een bolletjespatroon. 
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Appendix 
Deze Appendix bevat enige achtergrondinformatie, met name:   

• nadere informatie over gebruikte data (Tabel A1 en A2); 

• uitkomsten voor de Hirschmann-Herfindahl index op verschillende niveaus van ruimtelijke 

aggregatie (Tabel A3); 

• uitkomsten voor de Moran-toetsgrootheid voor verschillende gewichtenmatrices (Tabel 

A4); en 

• additioneel cartografisch materiaal (Figuur A1-A3).  

 
De tabellen A1 en A2 bevatten nadere informatie over de dekkingsgraad van de gebruikte data. Op 

zowel COROP- als gemeenteniveau ontbreekt vanwege geheimhoudingsredenen voor een aantal 

regio’s en bedrijfstakken/sectoren informatie over de werkgelegenheid. De tabellen geven 

informatie over het aantal COROP-regio’s/gemeenten waarvoor informatie voorhanden is en het 

percentage van de totale werkgelegenheid in de betreffende bedrijfstak/sector dat in de analyse 

wordt beschouwd.  

 
Tabel  A1. Dekkingsgraad in termen van werkgelegenheid voor COROP-regio’s, per bedrijfstak  
Bedrijfsklassen # COROP-regio’s Ontbrekende COROP-regio’s Dekkingsgraad 
01-05  Landbouw en visserij 40 — 100 
15-16  Vervaardiging van voedings- en  
 genotmiddelen 

36 IJmond, Agglomeratie Haarlem, 
Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig Zeeland 

96  

22  Grafische industrie 38 Delft en Westland, Oost-Zuid-Holland 96  
23-25  Aardolie en chemische industrie 36 Delft en Westland, Oost-Zuid-Holland, 

Zeeuwsch-Vlaanderen, Overig Zeeland 
91 

27-35  Metaal- en elektrotechnische industrie 38 IJmond, Agglomeratie Haarlem 96  
Rest 15-37 Rest industrie 40 — 100 
45  Bouwnijverheid 40 — 100 
50  Autohandel en -reparatie 40 — 100 
51  Groothandel 40 — 100 
52  Detailhandel 40 — 100 
55  Horeca 40 — 100 
60  Openbaar vervoer en wegvervoer 40 — 100 
Rest 60-64 Rest vervoer en communicatie 40 — 100 
65-67  Financiële instellingen 40 — 100 
72  Computerservice, informatietechnologie 38 Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving 99 
74501  Uitzendbureaus 40 — 100 
747  Schoonmaakbedrijven 38 Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving 99 
Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverlening 40 — 100 
75  Openbaar bestuur 40 — 100 
80  Onderwijs 40 — 100 
8511  Ziekenhuizen 40 — 100 
8531  Verpleeg- en bejaardentehuizen 40 — 100 
Rest 85  Rest gezondheids- en welzijnszorg 40 — 100 
90-93  Cultuur en overige dienstverlening 40 — 100 
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Tabel  A2. Dekkingsgraad in termen van werkgelegenheid voor gemeenten, per sector 
Dekking in termen van werkgelegenheid Sectoren # Gemeenten 
1999 2003 

01-05 Landbouw en visserij 420 86 88 
10-45 Industrie en bouwnijverheid 420 89 90 
50-74 Commerciële dienstverlening 420 90 91 
75-93 Niet-commerciële dienstverlening 420 90 88 
 

 

Tabel A3 laat voor twee jaren (1999 en 2003) en voor twee verschillende ruimtelijke 

aggregatieniveaus (COROP en provincie) de uitkomsten voor de Hirschmann-Herfindahl index 

zien. De resultaten maken duidelijk dat, niettegenstaande het feit dat er op de verschillende 

ruimtelijke aggregatieniveaus soms substantiële verschillen zijn in de uitkomst voor de 

Hirschmann-Herfindahl index, er geen sprake is van een systematische afwijking. Het kwalitatieve 

beeld met betrekking tot de mate van concentratie van sectoren wordt niet drastisch beïnvloed door 

de keuze van het ruimtelijk aggregatieniveau. 

 
Tabel A3. Een vergelijking tussen COROP-regio’s en provincies voor de Hirschmann-Herfindahl 
 index (× 1.000) voor 24 bedrijfsklassen in 1999 en 2003  

COROP Provincie 
 1999 2003 1999 2003 
01-05  Landbouw en visserij 21,92 19,61 11,70 8,67 
15-16  Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 7,30 8,91 12,64 14,24 
22  Grafische industrie 7,51 9,33 15,13 13,46 
23-25  Aardolie en chemische industrie 15,20 16,80 17,34 18,63 
27-35  Metaal- en elektrotechnische industrie 17,78 17,78 30,05 27,53 
Rest 15-37 Rest industrie 13,68 12,15 27,79 24,29 
45  Bouwnijverheid 3,83 3,47 3,46 2,81 
50  Autohandel en -reparatie 2,01 2,08 1,20 1,52 
51  Groothandel 2,09 1,99 2,27 1,81 
52  Detailhandel 0,71 0,71 0,19 0,25 
55  Horeca 2,80 1,78 3,45 2,90 
60  Openbaar vervoer en wegvervoer 1,36 1,36 1,01 1,40 
Rest 60-64 Rest vervoer en communicatie 37,10 36,53 29,89 28,44 
65-67  Financiële instellingen 16,47 16,60 13,63 12,26 
72  Computerservice, informatietechnologie 34,18 34,92 32,66 35,06 
74501  Uitzendbureaus 1,78 5,39 0,80 2,19 
747  Schoonmaakbedrijven 1,97 2,52 1,19 1,12 
Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverlening 3,14 2,91 3,87 3,27 
75  Openbaar bestuur 8,32 10,00 3,42 6,80 
80  Onderwijs 1,35 1,12 1,33 1,05 
8511  Ziekenhuizen 2,74 2,39 1,22 1,35 
8531  Verpleeg- en bejaardentehuizen 3,14 3,75 2,75 3,28 
Rest 85  Rest gezondheids- en welzijnszorg 0,83 0,71 0,65 0,71 
90-93  Cultuur en overige dienstverlening 3,58 2,86 4,39 3,45 
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Tabel A4 geeft inzicht in de mate waarin de uitkomsten voor de Moran-toetsgrootheid afhankelijk 

zijn van de exacte specificatie van de ruimtelijke gewichtenmatrix. Tabel A4a doet dit voor de 

bedrijfstakken op het niveau van COROP-gebieden. De eerste kolom correspondeert met de 

resultaten zoals die zijn opgenomen in de hoofdtekst van het artikel. Vervolgens zijn uitkomsten 

opgenomen voor matrices die zijn gebaseerd op de inverse van de afstand tussen regio’s (zonder of 

met een bepaalde kritische grens waarboven het gewicht op nul wordt gesteld) en op de inverse van 

de reistijd tussen de kernen van de regio’s. Hoewel de kwalitatieve resultaten grosso modo overeind 

blijven, blijkt uit deze exercitie dat met name op lage niveau’s van ruimtelijke aggregatie de keuze 

van de gewichtenmatrix er toe doet.  

 
Tabel A4a. Moran-toetsgrootheid voor verschillende gewichtenmatrices in 2003, op COROP-niveau 

 4 meest 
nabije 
buren 

Inverse 
afstand 

Inverse 
afstand 

(<50 km) 

Inverse 
afstand 

(<100 km) 

Inverse 
reistijd 

01-05  Landbouw en visserij –0,054 –0,043 –0,093 –0,050 –0,042 
15-16  Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 0,014 –0,057 –0,033 –0,076 -0,028 
22  Grafische industrie 0,172 0,011 0,135 0,018 0,001 
23-25  Aardolie en chemische industrie –0,067 –0,046 –0,072 –0,058 -0,037 
27-35  Metaal- en elektrotechnische industrie 0,405 0,103 0,293 0,166 0,080 
Rest 15-37 Rest industrie 0,354 0,162 0,360 0,289 0,120 
45  Bouwnijverheid 0,047 –0,040 –0,015 –0,052 –0,024 
50  Autohandel en -reparatie –0,015 –0,003 0,033 0,007 –0,016 
51  Groothandel 0,374 0,124 0,378 0,238 0,112 
52  Detailhandel 0,143 0,006 0,063 0,009 0,012 
55  Horeca 0,115 0,017 0,244 0,040 0,016 
60  Openbaar vervoer en wegvervoer –0,051 –0,011 –0,034 –0,007 –0,014 
Rest 60-64 Rest vervoer en communicatie –0,083 -0,059 –0,090 –0,074 –0,049 
65-67  Financiële instellingen –0,119 –0,063 –0,114 –0,057 –0,053 
72  Computerservice, informatietechnologie 0,335 0,062 0,236 0,079 0,045 
74501  Uitzendbureaus –0,074 –0,044 –0,097 –0,052 –0,032 
747  Schoonmaakbedrijven –0,095 –0,044 –0,096 –0,050 -0,041 
Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverlening 0,279 0,116 0,302 0,182 0,118 
75  Openbaar bestuur –0,078 –0,044 –0,059 –0,048 –0,045 
80  Onderwijs –0,139 –0,068 –0,162 –0,091 –0,054 
8511  Ziekenhuizen –0,015 –0,013 –0,010 0,007 –0,008 
8531  Verpleeg- en bejaardentehuizen –0,129 –0,030 –0,019 –0,032 –0,017 
Rest 85  Rest gezondheids- en welzijnszorg –0,128 –0,051 –0,122 –0,063 –0,034 
90-93  Cultuur en overige dienstverlening –0,021 –0,008 0,007 0,005 –0,018 

 

Tabel A4b geeft dezelfde resultaten voor de sectoren op het niveau van gemeenten. De tweede 

kolom correspondeert met de resultaten zoals die zijn opgenomen in de hoofdtekst van het artikel. 

Daarnaast zijn uitkomsten opgenomen voor matrices die zijn gebaseerd op de inverse van de afstand 

tussen regio’s (zonder een kritische grens en met een kritische grens van 100 km). De gevoeligheid 

van de uitkomsten voor de keuze van de gewichtenmatrix blijkt op dit niveau minder groot te zijn.  
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Tabel A4b. Moran-toetsgrootheid voor verschillende gewichtenmatrices in 2003, op COROP-niveau 
 Inverse afstand Inverse afstand (<50 km) Inverse afstand (<100 km) 
01-05 Landbouw en visserij –0,043 –0,093 –0,050 
10-45 Industrie en bouwnijverheid 0,072 0,194 0,127 
50-74 Commerciële dienstverlening 0,136 0,326 0,245 
75-93 Niet-commerciële dienstverlening –0,024 –0,047 0,025 

 

 

De figuren A1 en A2 geven geografische kaarten voor de Moran-toetsgrootheid  op, respectievelijk 

het niveau van COROP-regio’s en gemeenten, voor vier bedrijfssectoren. Figuur A3 geeft de 

zogenaamde Moran-significantiekaart voor dezelfde vier bedrijfssectoren op het niveau van 

COROP-gebieden. 
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Figuur A1.  Moran’s I voor 4 bedrijfssectoren in COROP-regio’s in 2003 
 
Noot:  De waarde van Moran’s I loopt van –1 (zwart gespikkeld) tot +1 (egaal zwart).   
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Figuur A2. Moran’s I voor 4 bedrijfssectoren in gemeenten in 2003 
 
Noot:  De waarde van Moran’s I loopt van –1 (zwart gespikkeld) tot +1 (egaal zwart). Gemeenten waarvoor geen data 
 beschikbaar zijn wit.  
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Figuur A3. Moran-significantiekaarten voor locatiequotiënten van 4 bedrijfssectoren in  
  COROP-regio’s, in 2003 
 
Noot: Weergave van significante lokale Moran-coëfficiënten van lichtgrijs tot zwart voor laag-laag, laag-hoog, hoog-laag en 

hoog-hoog gebieden. Regio’s met niet-significante lokale Moran-coëfficiënten zijn wit gelaten, en regio’s waarvoor 
gegevens ontbreken zijn aangeduid met een bolletjespatroon. 
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