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Essays over stedelijke voorzieningen en locatiekeuze

De stijging van het gemiddelde opleidingsniveau en de toename van de arbeidspartici-

patie van de Nederlandse bevolking zijn twee belangrijke trends gedurende de afgelopen 

decennia. In 2006 had een kwart van de bevolking een universitaire opleiding of een hogere 

beroepsopleiding afgerond, terwijl dit in 1981 nog 18 procent was. Een hoogopgeleide heeft 

vaak een partner die ook hoog opgeleid is. Deze koppels, waarvan beide partners hoog 

opgeleid zijn, worden ook wel power koppels genoemd. In overeenstemming met de 

stijging van het opleidingsniveau in Nederland is ook het aandeel power koppels gestegen. 

In 2006 is dit aandeel 10 procent. Door de toename van de arbeidsparticipatie, met name 

die van de vrouw, is het aantal tweeverdieners sterk toegenomen. Dit type huishouden 

vormt inmiddels de meerderheid van de huishoudens.

Tweeverdieners hebben, omdat ze één woonlocatie moeten combineren met twee werklo-

caties, een complexer locatieprobleem dan alleenstaanden of éénverdienerhuishoudens. 

Dit complexere locatieprobleem wordt ook wel het co-locatieprobleem genoemd. Omdat 

hoog opgeleiden zich vaker specialiseren en mogelijk meer carrièregericht zijn, is het 

vinden van een geschikte baan voor hoog opgeleiden in het algemeen moeilijker dan voor 

lager opgeleiden. Het co-locatieprobleem van hoog opgeleiden zou dan ook groter kunnen 

zijn dan het co-locatieprobleem voor lager opgeleiden. Het eerste deel van dit proefschrift 

behandelt het onderzoek naar deze hypothese en naar de relatie tussen de locatiekeuze, 

co-locatieprobleem en het type huishouden. 

Nederlandse samenvatting 
(Summary in Dutch)
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Het tweede deel van dit proefschrift gaat over de kosten en baten van twee aspecten van 

het ruimtelijk-ordeningsbeleid: over de open ruimte en het beleid tot reductie van vlieg-

tuiggeluid, en over de analyse of het aanbod van deze stedelijke voorzieningen optimaal 

is. Hoewel het ruimtelijk-ordeningsbeleid grote positieve en negatieve welvaartseffecten 

met zich mee brengt, is kennis over de daadwerkelijke effecten schaars. In dit proefschrift 

is de eerste stap genomen en worden enkele belangrijke welvaartseffecten van de twee 

specifieke ruimtelijke ordeningsmaatregelen geanalyseerd. Door middel van een kosten-

batenmethode is onderzocht of het huidige aanbod van open ruimte in steden en het huidig 

beleid tot reductie van vliegtuiggeluid optimaal is.

Huishoudenkarakteristieken, woon- en werkafstand  
en locatiekeuze
Het eerste deel van dit proefschrift begint met het analyseren van de trends van power kop-

pels in Nederland. Uit deze analyse blijkt dat de concentratie van power koppels in de Rand-

stad over de periode 1981-1998 is gestegen. Deze stijging vond plaats ondanks het feit dat 

in de Randstad de lonen lager zijn voor hoog opgeleiden, de aanwezigheid van verkeers-

congestie en de hogere huizenprijzen. De concentratie van hoog- en laagopgeleide 

alleenstaanden in de Randstad daalde in diezelfde periode. De resultaten, die beschreven 

zijn in hoofdstuk twee, laten zien dat in Nederland het co-locatieprobleem een grote rol 

speelt: de stijging van de concentratie van power koppels in de Randstad wordt volledig 

verklaard door het co-locatieprobleem. 

Als gevolg van hun complexe co-locatieprobleem zou men verwachten dat de woon- en 

werkafstand van power koppels groter zal zijn dan die van andere huishoudentypes. Uit 

dit proefschrift blijkt echter dat deze veel geuite verwachting niet juist is: de gemiddelde 

werkafstand van een werkende behorend bij een tweeverdienershuishouden of van power 

koppels, is niet langer. Dit resultaat impliceert dat power koppels in staat zijn hun complexe 

co-locatieprobleem op te lossen door extra aandacht te besteden aan hun woonlocatie. 

Dit vermoeden wordt bevestigd door het feit dat zij vaker huiseigenaar zijn en in duurdere 

huizen wonen dan op basis van hun inkomen mag worden verwacht. 

In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de woon- werkafstand en de locatiekeuze van 

power koppels. Het effect van het hebben van een werkende partner of van een hoog 

opgeleide partner op de woon- werkafstand, wordt voor mannen en vrouwen apart 

geanalyseerd. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat een werkende mannelijke partner invloed heeft op 

de gemiddelde woon- werkafstand van de vrouw. Indien de vrouw tot een power koppel 

behoort heeft dit echter geen invloed op de woon- werkafstand. Dit feit is opmerkelijk om-

dat je zou verwachten dat, door het co-locatieprobleem, de woon- werkafstand van power 

koppels groter zou zijn. Een verklaring hiervoor is dat power koppels bij de keuze van hun 

woonlocatie extra aandacht besteden aan de bereikbaarheid van banen. 

Deze hypothese is verder onderzocht door middel van het ontwikkelen en toepassen van 

een locatiekeuzemodel. In dit model wordt de woonlocatiekeuze van alle huishoudens 
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geanalyseerd aan de hand van kenmerken van de woongemeente, zoals de aanwezigheid 

van stedelijke voorzieningen, hoeveelheid natuur als ook ten aanzien van de bereikbaarheid 

van banen vanuit de woongemeente. Ook het analyseren van verschillen in voorkeuren 

tussen huishoudens is met dit model mogelijk. Uit hoofdstuk drie blijkt dat het gemiddelde 

huishouden in Nederland een voorkeur heeft voor de nabijheid van grote arbeidsmarkten, 

nabijheid van intercity-treinstations, regio’s met een hoog regionaal loon en stedelijke voor-

zieningen. Huishoudens zijn indifferent ten aanzien van de nabijheid tot de oprit- of afrit van 

de snelweg en de omvang van natuurgebieden in hun woongemeente. Ten opzichte van het 

gemiddelde huishouden wijken tweeverdieners niet af. Power koppels daarentegen hebben 

ten opzichte van het gemiddelde huishouden een nog sterkere voorkeur voor de nabijheid 

van banen, de nabijheid van treinstation en van stedelijke voorzieningen. Deze resultaten 

bevestigen de hypothese dat, voor het oplossen van hun co- locatieprobleem, power koppels 

specifieke aandacht besteden aan hun woonlocatie en hiervoor bereid zijn extra te betalen.

Dit proefschrift laat zien dat de woonlocatiekeuze niet uitsluitend afhangt van de werk-

locatie. Hoewel de bereikbaarheid van banen belangrijk is, zijn de voorzieningen die de 

woonomgeving biedt ook belangrijk, met name voor power koppels.

In het laatste hoofdstuk van deel I, hoofdstuk 4, wordt de veronderstelling getest dat werk-

nemers hun banen optimaal kiezen zodat de woon- werkafstand minimaal is. Omdat er in 

de praktijk zoekimperfecties zijn, bijvoorbeeld door het feit dat werknemers niet volledig 

op de hoogte zijn van alle geschikte en beschikbare banen, accepteren werknemers vaak 

banen die leiden tot een grotere woon- werkafstand. Het verschil tussen de daadwerke-

lijke woon- werkafstand en de (theoretische) minimale woon- werkafstand wordt ‘wastefull 

commuting’ of ‘excess commuting’ genoemd. In de analyse wordt de woon- werkafstand 

van werknemers en zelfstandigen (die niet thuis werken) met elkaar vergeleken. Hierbij 

wordt verondersteld dat zelfstandigen zoeken naar een geschikte werkplek en werknemers 

naar een geschikte baan. Omdat het aanbod van werkplekken vele malen hoger is dan het 

aanbod van geschikte banen is verondersteld dat zelfstandigen wel in staat zijn hun daad-

werkelijke woon- werkafstand te minimaliseren. Uit de resultaten blijkt dat 40 tot 60 procent 

van de woon- werkafstand van werknemers uit ‘wastefull commuting’ bestaat. 

Uit dit proefschrift blijkt dat de mate van ‘excess commuting’ kleiner is in stedelijke ge-

bieden. Hoogopgeleiden hebben een grotere ‘excess commuting’. Deze resultaten sluiten 

dan ook goed aan bij de eerder gevonden conclusies. Ondanks het feit dat hoogopgelei-

den een complexer co-locatieprobleem hebben, zijn zij in staat hun woon- werkafstand te 

reduceren door specifiek naar hun woonlocatie te kijken. 

Baten en kosten van stedelijke voorzieningen
In deel II van dit proefschrift worden twee specifieke ruimtelijke ordeningsmaatregelen 

geanalyseerd, te weten de voorzieningen van open ruimte in steden en de baten van  

vlieg-tuiggeluidreductie in een ruim gebied rondom Schiphol. Onderzocht is of deze voor-

zieningen optimaal zijn. 
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In hoofdstuk 5 worden de kosten en baten van open ruimte in drie steden in Nederland 

geanalyseerd. De optimale hoeveelheid open ruimte wordt bepaald door de baten van 

open ruimte te vergelijken met zijn opportuniteitskosten. Hierbij is verondersteld dat de op-

portuniteitskosten van open ruimte gelijk zijn aan de baten van het hebben van een grotere 

woning. Voor de waardering van open ruimte en woonoppervlakte is gebruik gemaakt van 

de hedonische prijsmethode. Deze methode gaat ervan uit dat de prijzen die op de woning-

markt tot stand komen uiting geven aan de waardering die huishoudens hebben voor de 

verschillende aspecten van die woning. De aanwezigheid van open ruimte in de omgeving 

van de woning is zo’n aspect. Door het verband tussen de woningprijs en dit kenmerk te onder-

zoeken kan een indruk worden verkregen van de waarde die huiseigenaren hieraan toekennen. 

In deze analyse is onderscheid gemaakt tussen grondgebonden woningen en appartement-

en. Voor Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn aparte hedonische prijsfuncties geschat 

en is de betalingsbereidheid van huishoudens voor open ruimte, namelijk parken en plant-

soenen in een straal van 500 meter rondom een huis, en voor woonoppervlakte geanaly- 

seerd. Uit de hedonische prijsfuncties blijkt dat de aanwezigheid van open ruimte de 

waarde van een woning doet toenemen. Minder verrassend is het resultaat dat huis-

houdens ook bereid zijn meer voor een woning te willen betalen indien het perceel- 

oppervlakte (voor grondgebonden woningen) of het woonoppervlakte (voor apparte-

menten) groter is. Van de drie onderzochte steden heeft Rotterdam de hoogste prijs per m2 

perceeloppervlakte en Den Haag de hoogste prijs per m2 woonoppervlakte. De betalings-

bereidheid voor open ruimte is het hoogste in Den Haag en het laagst in Amsterdam. Uit de 

analyse blijkt dat de kwaliteit van open ruimte invloed heeft op de betalingsbereidheid.

In vergelijking met huishoudens die wonen in een appartement hebben huishoudens die 

wonen in een grondgebonden woning een hogere betalingsbereidheid voor open ruimte. 

Echter de conclusies ten aanzien van de optimale hoeveelheid open ruimte zijn voor 

huishoudens die wonen in grondgebonden woningen en appartementen gelijk. In Amster-

dam (het Vondelpark), Den Haag en Rotterdam is de hoeveelheid open ruimte beneden het 

optimale niveau. Huishoudens zouden liever meer open ruimte in de omgeving van hun 

woning willen hebben dan meer woonoppervlakte. Deze resultaten hebben betrekking op 

de hoeveelheid open ruimte binnen een straal van 500 meter rondom de woning, zoals 

gebruikelijk is in de Nederlandse ruimtelijke ordening. 

Ten aanzien van de vraag naar open ruimte blijkt dat de betalingsbereidheid voor open 

ruimte stijgt bij een hoger inkomen. Uit de optimalisatieanalyse blijkt echter dat de beta-

lingsbereidheid voor woonoppervlakte sneller stijgt bij een hoger inkomen waardoor,  

indien het inkomen in de omgeving stijgt, de optimale hoeveelheid open ruimte daalt. 

Beperkingen ten aanzien van de omvang van woon- en perceeloppervlakte hebben grote 

invloed op de optimale hoeveelheid open ruimte. Indien, bijvoorbeeld door overheid 

regulatie, de maximale woonoppervlakte vastligt en deze kleiner is dan gewenst, stijgt de 

optimale dichtheid en daalt de optimale hoeveelheid van open ruimte. Maar indien het 

woonoppervlakte vastligt op een hoger niveau dan gewenst, zal de optimale hoeveelheid 

open ruimte stijgen en daalt de dichtheid.
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De betalingsbereidheid van huishoudens voor een daling van vliegtuiggeluid is geanaly-

seerd in hoofdstuk 6. Net als in het vorige hoofdstuk zijn de baten van een vliegtuiggeluids-

reductie geanalyseerd door het vergelijken van huizenprijzen. Door te corrigeren op alle 

andere relevante factoren die invloed hebben op de veronderstelde evenwichtsmarktprijs 

van een woning is het effect van vliegtuiggeluid bepaald. Hierbij is er vanuit gegaan dat het 

effect op de woningprijs een afspiegeling is van de geluidshinder die bewoners ervaren. 

Naast het effect van vliegtuiggeluid is ook spoorweg- en autoweggeluid meegenomen. 

Uit de resultaten blijkt dat geluid boven een bepaalde drempelwaarde leidt tot een lagere 

huizenprijs. Vliegtuiggeluid heeft, bij de gehanteerde drempelwaarde, de grootste invloed 

op de huizenprijzen, gevolgd door spoorweggeluid.

De baten van een daling van vliegtuiggeluid zijn in een grotere studie vergeleken met de 

kosten voor vliegtuigmaatschappijen van het reduceren van vliegtuiggeluid. Mogelijke 

manieren om dit te bereiken zijn het uitvoeren van minder vluchten, een andere aanvlieg-

route en vervanging van de vloot door geluidsarmere vliegtuigen. Indien deze kosten voor 

het reduceren van vliegtuiggeluid vergeleken worden met de baten, blijkt dat het optimaal 

is om het vliegtuiggeluid te reduceren met 3dB. Welvaartsverhogende maatregelen zijn 

hierbij een andere aanvliegroute en vlootsubstitutie. Het reduceren van vluchten heeft een 

negatief effect op de welvaart.

In beide studies zijn de baten van stedelijke voorzieningen geanalyseerd met behulp van de 

hedonische prijsmethode. Hierbij is de betalingsbereidheid van een marginale verandering 

van een voorziening afgeleid door dit effect te vergeleken met de corresponderende prijs-

verandering in huizenprijzen. Dit heeft echter wel gevolg dat alleen de baten (op zijn best) 

van woonachtige huizeneigenaren meegenomen zijn. Baten die ook ondervonden worden 

door niet-huiseigenaren zijn dus niet meegenomen in deze analyses. Daarnaast zijn ook baten 

met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid en ecologie buiten beschouwing gelaten.

Beleidimplicaties
Bereikbaarheid van grote arbeidsmarkten, goede transportfaciliteiten en stedelijke voor-

zieningen zijn belangrijke karakteristieken van de woonlocatie van power koppels. Door 

speciale aandacht te besteden aan de kenmerken van de woonlocatie zijn power koppels 

in staat hun co-locatieprobleem op te lossen. Hierdoor is de gemiddelde woon- en werk-

afstand van power koppels niet groter dan die van andere huishoudens. Deze conclu-

sies impliceren dat de trend van de toename van power koppels in Nederland belangrijke 

gevolgen heeft voor de spreiding van huishoudens in Nederland, zowel op nationaal als op 

regionaal niveau.

Op nationaal niveau is de Randstad, door zijn grote arbeidsmarkt, een aantrekkelijke woon- 

en werklocatie voor power koppels. Door de daling van het aandeel power koppels in de 

niet-stedelijke gebieden (de periferie) wordt de periferie als vestigingsplaats voor bedrijven 

minder aantrekkelijk. Dit heeft op zijn beurt een kleinere arbeidsmarkt tot gevolg en zal de 

migratie van power koppels naar de Randstad versterken. 
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Er zijn echter factoren die deze trend kunnen doorbereken. In het bijzonder wordt de wo-

ningmarkt van de Randstad gekenmerkt door fricties en tekorten. Door het grote aandeel 

sociale huurwoningen is het aandeel koopwoningen in Amsterdam en Rotterdam slechts 

20 procent. De stijging van het aantal hoger opgeleiden leidt echter tot een toename van de 

vraag naar koopwoningen in de Randstad en met name in grote steden. Maar ondanks de 

stijging van de vraag naar woningen in de Randstad wordt maar een kwart van de nieuw-

bouwwoningen hier gebouwd. Voorbeeld hiervan is Almere die een groot deel van de 

woningvraag van Amsterdam moet opvangen. Echter door de grote afstand tot de arbeids-

markt en lage stedelijke attractiviteit van Almere sluit deze nieuwe woonlocatie niet aan bij 

de voorkeuren van huishoudens, in het bijzonder niet bij die van power koppels. 

Het Nederlands ruimtelijk ordeningsbeleid en met name zijn poging tot het behouden van 

open ruimte buiten de steden heeft een grote mate van support onder de Nederlandse 

bevolking. Minder aandacht is er echter voor de potentiële nadelen van dit beleid, namelijk 

de schaarste van woningen en de druk op open ruimte binnen de steden. In dit proefschrift 

wordt aangetoond dat het aanbod van open ruimte in de drie steden beneden het optimale 

niveau ligt. Dit impliceert dat het bouwen van nieuwe woningen in de bestaande steden, 

zoals voorgeschreven in ‘het compacte stad beleid’ van de overheid, niet ten koste mag 

gaan van open ruimte in de stad. Indien we aannemen dat er geen ruimte in steden is voor 

nieuwbouwwoningen kan het bouwen van nieuwe woningen aan de rand van stad een 

oplossing zijn. Dit betekent echter wel een verlies van open ruimte aan de rand van de stad 

en een toename van de afstand tot open ruimte van bewoners in de stad. Echter omdat 

deze woningen wel gebouwd zijn op de meest gewaardeerde locaties, kan dit de hierboven 

negatieve effecten compenseren. Dit belangrijke vraagstuk valt echter buiten het bereik van 

dit proefschrift.
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