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Nederlandstalige	samenvatting	
(summary	in	Dutch)	
	

	

	

Steden	 zijn	 belangrijk	 voor	 onze	 economie.	De	 ruimtelijke	 concentratie	 van	mensen	

leidt	namelijk	tot	agglomeratievoordelen	die	gunstig	uitpakken	voor	de	productiviteit.	

Steden	hebben	bijvoorbeeld	meer	mogelijkheden	om	het	werk	onderling	te	verdelen,	

waardoor	 mensen	 zich	 kunnen	 specialiseren	 in	 bepaalde	 taken.	 Agglomeratie‐

voordelen	 ontstaan	 ook	 doordat	 vraag	 en	 aanbod	 beter	 op	 elkaar	 aansluiten	 in	 een	

grotere	arbeidsmarkt.	De	kans	dat	een	werkzoekende	een	baan	vindt	die	goed	bij	zijn	

of	 haar	 vaardigheden	 past,	 is	 immers	 groter	 op	 plaatsen	 waar	 veel	 vacatures	

openstaan,	oftewel	 in	 steden.	Tot	 slot	 bieden	 steden	ook	 ruime	mogelijkheden	voor	

het	 uitwisselen	 van	 kennis	 en	 ideeën.	 Hierdoor	 neemt	 het	 menselijk	 kapitaal	 –	 de	

verzameling	 van	 kennis	 en	 vaardigheden	 waarover	 mensen	 beschikken	 –	 toe	 en	

ontstaan	 belangrijke	 innovaties.	 Dit	 proefschrift	 richt	 zich	 op	 het	 identificeren	 van	

deze	agglomeratievoordelen	in	Nederland.	

Methodiek	

Volgens	de	neoklassieke	economische	theorie	is	het	brutoloon	van	een	werknemer	op	

de	 lange	 termijn	 gelijk	 aan	 de	 marginale	 arbeidsproductiviteit.	 Daarom	 maakt	 dit	

proefschrift	 gebruik	 van	 gedetailleerde	 loongegevens	 om	 de	 relatie	 tussen	

verstedelijking	en	productiviteit	vast	te	stellen.	Dit	proefschrift	maakt	ook	gebruik	van	

geografische	 informatiesystemen	 (GIS)	 om	 het	 aantal	 banen	 –	 een	 veelgebruikte	

maatstaf	voor	de	verstedelijkingsgraad	–	op	verschillende	afstanden	van	een	locatie	te	

berekenen.	
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Een	 positief	 verband	 tussen	 lonen	 en	 verstedelijking	 is	 echter	 nog	 geen	

sluitend	 bewijs	 voor	 agglomeratievoordelen.	 De	 positieve	 relatie	 kan	 namelijk	 ook	

ontstaan	 doordat	 de	 meest	 productieve	 mensen	 zich	 concentreren	 in	 stedelijke	

gebieden	(ruimtelijke	selectie).	Dit	proefschrift	 lost	dit	causaliteitsprobleem	op	door	

de	loonontwikkeling	van	individuele	werknemers	over	de	tijd	te	volgen.	Op	die	manier	

kan	namelijk	worden	achterhaald	hoe	het	loon	van	een	werknemer	wijzigt	zodra	die	

werknemer	 in	 een	 grotere/kleinere	 stad	 gaat	werken.	 Het	 grote	 voordeel	 van	 deze	

aanpak	 is	 dat	 het	 ook	 rekening	 houdt	 met	 werknemerskenmerken	 die	 lastig	 te	

observeren	zijn,	zoals	intelligentie	en	ambitie.	Deze	kenmerken	veranderen	doorgaans	

niet	 als	 een	 werknemer	 in	 een	 andere	 stad	 gaat	 werken,	 en	 daarom	 kunnen	 deze	

kenmerken	 ook	 geen	 verklaring	 zijn	 voor	 de	 loonwijziging	 die	 optreedt	 als	 een	

werknemer	 in	 een	 grotere/kleinere	 stad	 gaat	 werken.	 Het	 is	 wel	 mogelijk	 dat	 de	

loonwijziging	 wordt	 veroorzaakt	 doordat	 de	 werknemer	 wisselt	 van	 bedrijfstak	 of	

doordat	 de	 economie	 verandert	 door	 de	 jaren	 heen.	 Daarom	worden	 de	 cijfers	 ook	

gecorrigeerd	 voor	 de	 looneffecten	 van	 70	 verschillende	 bedrijfstakken	 en	 diverse	

jaren.	

Een	 ander	probleem	 is	 dat	 er	mogelijk	 sprake	 is	 van	omgekeerde	 causaliteit:	

resulteert	een	hoge	verstedelijkingsgraad	in	hoge	lonen,	of	leiden	hoge	lonen	tot	een	

hoge	 verstedelijkingsgraad?	 Dit	 causaliteitsprobleem	 wordt	 aangepakt	 door	 middel	

van	 zogenoemde	 ‘instrumenten’.	 Dit	 zijn	 ruimtelijke	 kenmerken	 die	 geen	 effect	

hebben	 op	 de	 lonen,	 maar	 wel	 invloed	 uitoefenen	 op	 de	 verstedelijkingsgraad.	

Instrumenten	 die	 in	 dit	 proefschrift	 worden	 toegepast,	 zijn	 regionale	

bevolkingsaantallen	 in	 1840,	 de	 afstand	 tot	 een	 treinstation	 in	 1870,	 de	 afstand	 tot	

een	antiek	Romeinse	fort,	en	het	percentage	van	het	landoppervlak	dat	is	drooggelegd	

sinds	1840.	Deze	historische	gegevens	zijn	goed	bruikbaar	als	instrument,	omdat	het	

aannemelijk	is	dat	deze	ruimtelijke	kenmerken	geen	effect	meer	hebben	op	de	lonen	

in	 de	 21ste	 eeuw,	 terwijl	 ze	 nog	wel	 bepalend	 zijn	 voor	 de	 woon‐	 en	werkplek	 van	

grote	groepen	mensen.	

Het	 laatste	hoofdstuk	 in	dit	proefschrift	maakt	gebruik	van	huizenprijzen	om	

de	 betalingsbereidheid	 voor	 weginfrastructuur	 te	 analyseren.	 De	 theorie	 voorspelt	

namelijk	 dat	 mensen	 waarde	 hechten	 aan	 een	 goede	 bereikbaarheid	 van	 banen	 en	

voorzieningen,	 en	 dat	 deze	 waarde	 wordt	 weerspiegeld	 in	 de	 huizenprijzen.	 Een	
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aanzienlijke	 hoeveelheid	 aan	 causaliteitsproblemen	maakt	 het	 echter	 lastig	 om	 een	

causaal	effect	van	weginfrastructuur	op	huizenprijzen	aan	te	tonen.	Eén	van	de	meest	

voorname	 problemen	 is	 omgekeerde	 causaliteit.	 De	 beslissing	 om	 de	

weginfrastructuur	 te	 verbeteren,	 is	 zelden	 willekeurig	 en	 anticipeert	 doorgaans	 op	

toekomstige	ontwikkelingen	in	de	regio.	Het	is	daardoor	niet	helder	of	de	toegenomen	

huizenprijzen	het	gevolg	zijn	van	verbeterde	weginfrastructuur,	of	andersom.	

Om	dit	causaliteitsprobleem	te	doorbreken,	is	gebruik	gemaakt	van	een	quasi‐

experiment	 in	 de	 Nederlandse	 weginfrastructuur:	 de	 Westerscheldetunnel.	 Het	

voordeel	van	deze	 casus	 is	dat	de	 constructiebeslissing	grotendeels	 losstond	van	de	

economische	 ontwikkeling	 in	 de	 regio.	 De	 belangrijkste	 reden	 om	 de	 tunnel	 aan	 te	

leggen,	 was	 namelijk	 om	 te	 besparen	 op	 de	 publieke	 middelen	 die	 tot	 voorheen	

werden	aangewend	om	de	veerponden	te	financieren.	Ook	de	locatie	van	de	tunnel	is	

nauwelijks	 beïnvloed	 door	 ontwikkelingen	 in	 de	 regio.	 Het	 midden	 van	 de	

Westerschelde	was	immers	de	enige	levensvatbare	locatie	voor	een	tunnel,	aangezien	

de	 oostelijk	 en	 westelijk	 gelegen	 veerponden	 moesten	 worden	 opgeheven	 om	 de	

tunnel	te	financieren.	

Bevindingen	

Het	ligt	voor	de	hand	dat	de	omvang	van	het	agglomeratievoordeel	afneemt	naarmate	

de	afstand	tussen	de	werknemer	en	de	stad	toeneemt.	Hoofdstuk	2	laat	echter	zien	dat	

het	 ruimtelijke	 bereik	 van	 agglomeratievoordelen	 een	 stuk	 complexer	 is.	 Dit	

proefschrift	 vindt	namelijk	 geen	overtuigend	bewijs	dat	de	verstedelijkingsgraad	op	

korte	 afstand	 (minder	 dan	 vijf	 kilometer)	 invloed	 uitoefent	 op	 de	 lonen,	 terwijl	 de	

verstedelijkingsgraad	 op	 middelgrote	 afstand	 (5–10	 kilometer)	 wél	 een	 aanzienlijk	

positief	effect	heeft	op	de	 lonen.	De	omvang	van	het	agglomeratievoordeel	neemt	na	

tien	 kilometer	 steeds	 verder	 af	 en	 is	 na	 80	 kilometer	 niet	 meer	 merkbaar.	 Er	 zijn	

meerdere	verklaringen	denkbaar	voor	deze	opvallende	bevinding.	Het	is	bijvoorbeeld	

mogelijk	 dat	 de	 productiviteitsvoordelen	 op	 korte	 afstand	 niet	 opwegen	 tegen	 de	

productiviteitsnadelen,	zoals	files	en	vervuiling.	

De	 onderzoeksresultaten	 laten	 ook	 zien	 dat	 de	 bovenstaande	 bevindingen	

alleen	van	toepassing	zijn	op	de	grote	tot	middelgrote	steden	in	Nederland.	Een	stad	

moet	 namelijk	 voldoende	 groot	 zijn	 om	 van	 agglomeratievoordelen	 te	 kunnen	
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profiteren.	 Ter	 illustratie,	 de	 lonen	 in	 de	 regio	 Amsterdam	 zijn	 dankzij	 de	 hoge	

verstedelijkingsgraad	 7,5	 à	 10	 procent	 hoger,	 terwijl	 werknemers	 in	 Den	 Haag,	

Rotterdam	en	Utrecht	een	stedelijk	loonvoordeel	van	5	à	7,5	procent	ontvangen.	Het	

stedelijk	loonvoordeel	van	middelgrote	steden,	zoals	Nijmegen	en	Groningen,	varieert	

tussen	de	1	en	5	procent,	terwijl	de	niet‐verstedelijkte	gebieden	in	Nederland	niet	of	

nauwelijks	profiteren	van	agglomeratievoordelen.	Tot	slot	analyseert	Hoofdstuk	2	ook	

of	 buitenlandse	 verstedelijking	 invloed	 heeft	 op	 de	 lonen	 in	 Nederland.	 Hier	 blijkt	

echter	 niet	 of	 nauwelijks	 bewijs	 voor	 te	 zijn.	 Deze	 bevinding	 duidt	 erop	 dat	

landsgrenzen	 nog	 altijd	 een	 groot	 obstakel	 vormen	 voor	 grensoverschrijdende	

economische	interactie.	

Hoofdstuk	 3	 analyseert	 de	 loongroei	 in	 Nederlandse	 steden.	 In	 lijn	 met	 de	

internationale	literatuur,	vindt	dit	proefschrift	dat	de	lonen	aanzienlijk	sneller	groeien	

in	 een	 grote	 stad	 dan	 in	 een	 kleine	 stad.	 Deze	 bevinding	 wordt	 in	 de	 literatuur	

veelvuldig	 aangehaald	 als	 bewijs	 dat	 steden	 een	 positieve	 bijdrage	 leveren	 aan	 de	

ontwikkeling	van	kennis	en	vaardigheden.	Dit	proefschrift	trekt	die	redenering	echter	

in	 twijfel.	 De	 analyses	 tonen	 namelijk	 aan	 dat	 de	 snelle	 loongroei	 in	 grote	 steden	

voornamelijk	het	 resultaat	 is	 van	 ruimtelijke	 selectie:	 de	werknemers	met	 een	hoge	

loongroei	 vestigen	 zich	 in	 grote	 steden.	 De	 rol	 van	 steden	 in	 het	 faciliteren	 van	

kennisoverdracht	 is	 dus	 mogelijk	 kleiner	 dan	 veelal	 wordt	 verondersteld	 in	 de	

literatuur.	

In	 aanvullende	 analyses	 is	 gekeken	 of	 de	 relatie	 tussen	 verstedelijking	 en	

loongroei	 verschilt	 tussen	 diverse	 typen	 werknemers.	 Met	 inachtneming	 van	

ruimtelijke	selectie,	 stelt	deze	studie	vast	dat	alleen	werknemers	 jonger	dan	30	 jaar	

een	positief	effect	van	verstedelijking	op	de	loongroei	ervaren.	Tien	jaar	werkervaring	

in	Amsterdam,	 ten	opzichte	 van	 tien	 jaar	werkervaring	 in	 een	 landelijke	 regio,	 leidt	

voor	jonge	werknemers	tot	circa	zeven	procent	meer	loon.	Dit	substantiële	effect	van	

verstedelijking	 op	 de	 loongroei	 van	 jonge	 werknemers	 is	 niet	 onlogisch,	 aangezien	

jongere	 werknemers	 relatief	 ontvankelijk	 zijn	 voor	 invloeden	 vanuit	 de	

werkomgeving.	Naast	het	effect	van	verstedelijking	op	de	loongroei	is	er	ook	een	effect	

op	 het	 loonniveau.	 De	 analyses	 in	 Hoofdstuk	 3	 laten	 zien	 dat	 de	

agglomeratievoordelen	 die	 resulteren	 in	 een	 hoger	 loonniveau,	 voornamelijk	

belangrijk	zijn	voor	hoogopgeleiden.	
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Hoger	 onderwijs	 heeft,	 naast	 een	 direct	 productiviteitseffect	 op	 de	

hoogopgeleiden	zelf,	ook	effect	op	de	productiviteit	van	anderen.	Dit	wordt	een	extern	

productiviteitseffect	 genoemd.	 Hoofdstuk	 4	 analyseert	 waar	 deze	 externe	

productiviteitseffecten	van	hoger	onderwijs	precies	optreden.	De	uitkomsten	van	de	

studie	tonen	aan	dat	dit	effect	twee	à	drie	keer	groter	is	binnen	bedrijven	dan	buiten	

bedrijven.	De	effecten	die	buiten	bedrijven	optreden,	zijn	bovendien	begrensd	binnen	

de	eigen	bedrijfstak	en	vinden	alleen	plaats	op	afstanden	kleiner	dan	 tien	kilometer	

van	 de	 werkplaats.	 Deze	 bevindingen	 duiden	 erop	 dat	 de	 externe	

productiviteitseffecten	 van	 hoger	 onderwijs	 vooral	 worden	 gedreven	 door	 het	

uitwisselen	van	kennis	en	vaardigheden	tussen	collega’s.	De	omvang	van	dit	externe	

productiviteitseffect	 is	 relatief	 beperkt.	Een	20	procentpunt	 toename	 in	het	 aandeel	

hoogopgeleiden	binnen	het	eigen	bedrijf	leidt	namelijk	gemiddeld	tot	een	3,2	procent	

meer	 loon.	Eenzelfde	 toename	binnen	de	eigen	bedrijfstak	 en	binnen	 tien	kilometer	

van	de	eigen	werkplaats	leidt	gemiddeld	tot	één	procent	meer	loon.	

Het	 laatste	 hoofdstuk	 van	 dit	 proefschrift	 analyseert	 het	 effect	 van	 een	

verandering	 in	de	bereikbaarheid	–	gemeten	aan	de	hand	van	het	aantal	bereikbare	

banen	 binnen	 een	 bepaalde	 reistijd	 –	 op	 de	 huizenprijzen.	 De	 opening	 van	 de	

Westerscheldetunnel	 in	2003	is	hiervoor	als	casus	gebruikt.	De	resultaten	tonen	aan	

dat	een	toename	in	de	bereikbaarheid	van	één	procent	resulteert	 in	een	gemiddelde	

huizenprijsstijging	van	0,8	procent.	De	reactie	van	de	huizenprijzen	op	de	verandering	

in	 bereikbaarheid	 ontstond	 bovendien	 al	 bijna	 twee	 jaar	 vóór	 de	 opening	 van	 de	

tunnel,	wat	erop	duidt	dat	huizenkopers	hebben	geanticipeerd	op	de	verandering	 in	

bereikbaarheid.	 Tot	 slot	 laten	 de	 resultaten	 grote	 verschillen	 zien	 tussen	 regio’s.	

Voornamelijk	Midden‐Zeeland	heeft	geprofiteerd	van	de	 toename	 in	bereikbaarheid,	

terwijl	 de	 huizenprijzen	 in	 Zeeuws‐Vlaanderen	 nauwelijks	 door	 de	 tunnel	 zijn	

beïnvloed.	De	meest	waarschijnlijke	verklaring	voor	deze	regionale	discrepantie	is	dat	

de	regio’s	van	elkaar	verschillen	qua	bevolkingssamenstelling.	Uit	de	literatuur	blijkt	

immers	dat	bereikbaarheid	meer	wordt	gewaardeerd	door	hoogopgeleiden	dan	door	

laagopgeleiden.	
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Beleidsimplicaties	

Meer	 verstedelijking	 leidt	 tot	 meer	 agglomeratievoordelen	 en	 dus	 tot	 een	 hogere	

productiviteit.	 Het	 ruimtelijke	 bereik	 van	 agglomeratievoordelen	 is	 daarom	

interessant	vanuit	een	beleidsperspectief,	omdat	het	aangeeft	hoe	we	steden	het	best	

kunnen	vormgeven.	 Is	de	stedelijke	economie	gebaat	bij	het	beter	verbinden	van	de	

bestaande	steden	of	zouden	de	grote	steden	verder	moeten	groeien	ten	koste	van	de	

kleinere	steden?	Dit	proefschrift	toont	aan	dat	agglomeratievoordelen	het	grootst	zijn	

op	 een	 afstand	 van	 5	 à	 20	 kilometer,	maar	 dat	 het	maximale	 bereik	 wel	 40	 tot	 80	

kilometer	bedraagt.	Dit	duidt	erop	dat	de	productiviteit	is	gebaat	bij	een	verbetering	

van	 de	 infrastructuur	 tussen	 steden.	 Bij	 dergelijke	 grote	 infrastructuurprojecten	

spelen	echter	ook	andere	(niet	aan	productiviteit	gerelateerde)	overwegingen	een	rol.	

De	 bouw	 van	 infrastructuur	 tussen	 steden	 kan	 er	 namelijk	 toe	 leiden	 dat	 de	 open	

ruimte	 –	 die	waardevol	 is	 voor	 natuurbehoud	 en	 recreatie	 –	 verder	 verdwijnt.	 Een	

maatschappelijke	 kosten‐batenanalyse	 (MKBA)	 is	 een	 nuttig	 instrument	 om	 alle	

relevante	 welvaartseffecten	 van	 publieke	 investeringen	 systematisch	 in	 kaart	 te	

brengen.	

Een	andere	belangrijke	bevinding	is	dat	landsgrenzen	nog	steeds	een	obstakel	

vormen	 voor	 grensoverschrijdende	 economische	 interactie.	 Hieruit	 kan	 worden	

geconcludeerd	dat	de	economieën	 in	 grensregio’s	 gebaat	 zijn	bij	 het	wegnemen	van	

grensbarrières.	Helaas	 is	weinig	bekend	over	de	effectiviteit	van	beleidsmaatregelen	

om	 grensbarrières	 te	 verminderen.	 Uit	 de	 literatuur	 blijkt	 dat	 vooral	 verschillen	 in	

taal	 en	 cultuur	 een	 belangrijke	 hindernis	 vormen,	 en	 die	 obstakels	 laten	 zich	 niet	

eenvoudig	opzij	schuiven.	Het	stimuleren	van	wederzijdse	erkenning	van	diploma’s	en	

kwalificaties	 aan	 beide	 kanten	 van	 de	 grens,	 is	 volgens	 de	 literatuur	 de	 meest	

kansrijke	beleidsoptie.	

De	 omvang	 van	 agglomeratievoordelen	 verschilt	 sterk	 tussen	 diverse	 typen	

werknemers.	Het	effect	van	verstedelijking	op	de	loongroei	is	voornamelijk	van	belang	

voor	jonge	werknemers,	terwijl	het	effect	op	het	loonniveau	vooral	bij	hoogopgeleiden	

optreedt.	Deze	bevinding	is	op	zichzelf	geen	legitieme	reden	voor	overheidsingrijpen.	

Immers,	 in	 de	 afwezigheid	 van	 marktverstoringen,	 is	 het	 te	 verwachten	 dat	

werknemers	 zichzelf	 vestigen	 op	 plekken	 waar	 zij	 het	 meest	 productief	 zijn.	 Het	

benutten	 van	 agglomeratievoordelen	 wordt	 in	 een	 dergelijke	 situatie	 dus	 door	 de	
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markt	 zelf	 geregeld.	 Echter,	 de	 Nederlandse	 huizenmarkt	 wordt	 hevig	 gereguleerd,	

waardoor	 keuzes	 van	 huishoudens	 op	 de	 woningmarkt	 worden	 verstoord.	

Voorbeelden	hiervan	zijn	de	aanzienlijke	subsidies	voor	de	sociale	huurmarkt	en	de	

hypotheekrenteaftrek.	 Ook	 is	 het	 door	 regelgeving	 onaantrekkelijk	 om	 vrije	

huurwoningen	in	de	lage	prijssegmenten	te	ontwikkelen.	Deze	regelgeving	leidt	ertoe	

dat	 de	 vrije	 huurmarkt	 in	 Nederland	 klein	 is,	 en	 bovendien	 relatief	 duur.	 Dit	 is	

problematisch	 voor	 de	 bevolkingsgroep	 die	 juist	 het	 meest	 kan	 profiteren	 van	

agglomeratievoordelen,	 namelijk	 jonge	 hoogopgeleiden.	Deze	 bevolkingsgroep	 komt	

immers	doorgaans	niet	in	aanmerking	voor	een	sociale	huurwoning,	terwijl	het	voor	

hen	 ook	 moeilijk	 is	 om	 te	 voldoen	 aan	 de	 kapitaaleisen	 van	 een	 hypotheek.	 Deze	

factoren	maken	het	voor	 jonge	hoogopgeleiden	 lastig	om	zich	 te	vestigen	op	de	plek	

die	 vanuit	 een	 productiviteitsperspectief	 optimaal	 is.	 De	 stedelijke	 economie	 kan	

daarom	 worden	 gestimuleerd	 door	 subsidieverschillen	 op	 de	 woningmarkt	 te	

verkleinen	en	de	ontwikkeling	van	betaalbare	woningen	 in	het	vrije	huursegment	te	

bevorderen.	

Aangezien	 hoger	 onderwijs	 niet	 alleen	 leidt	 tot	 productiviteitswinst	 bij	 de	

hoogopgeleiden	 zelf	 maar	 ook	 bij	 anderen	 in	 de	 maatschappij,	 kan	 er	 een	 situatie	

ontstaan	 waarin	 mensen	 minder	 investeren	 in	 hoger	 onderwijs	 dan	 vanuit	

maatschappelijk	perspectief	optimaal	is.	Er	is	immers	voor	mensen	geen	prikkel	om	te	

investeren	 in	 zaken	 waarvan	 het	 rendement	 deels	 terechtkomt	 bij	 anderen.	 Deze	

argumentatie	 is	 in	 een	 notendop	 een	 belangrijke	 reden	 om	 hoger	 onderwijs	 te	

financieren	 uit	 publieke	 middelen.	 Dit	 proefschrift	 laat	 zien	 dat	 het	 externe	

productiviteitseffect	van	hoger	onderwijs	grotendeels	optreedt	binnen	bedrijven,	wat	

erop	duidt	dat	bedrijven	in	staat	zijn	om	dit	externe	effect	te	gelde	te	maken.	Op	basis	

van	 deze	 bevinding	 zou	 je	 kunnen	 stellen	 dat	 er	 bij	 de	 financiering	 van	 hoger	

onderwijs	ook	een	rol	is	weggelegd	voor	bedrijven.	Het	is	echter	niet	duidelijk	tot	in	

hoeverre	 bedrijven	 de	 investeringen	 in	 hoger	 onderwijs	 kunnen	 terugverdienen,	

aangezien	de	arbeidsmarkt	zich	in	toenemende	mate	flexibiliseert	en	een	 ‘baan	voor	

het	 leven’	 steeds	verder	verdwijnt.	Bovendien	zijn	er	ook	andere	redenen	om	hoger	

onderwijs	 uit	 de	 publieke	 middelen	 te	 financieren,	 zoals	 het	 bevorderen	 van	

sociaaleconomische	 gelijkheid,	 het	 verlichten	 van	 kredietbeperkingen	 en	 het	

verminderen	van	criminaliteit.	Alles	bij	 elkaar	genomen,	kan	worden	geconcludeerd	
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dat	de	belangrijkste	rol	bij	de	financiering	van	hoger	onderwijs	is	weggelegd	voor	de	

overheid,	 maar	 dat	 financiering	 vanuit	 het	 bedrijfsleven	 ook	 serieuze	 aandacht	

verdient.	

Tot	 slot	 vraagt	 dit	 proefschrift	 om	 waakzaamheid	 bij	 de	 overheid	 wanneer	

plannen	worden	ontwikkeld	om	de	economieën	van	perifere	gebieden	te	stimuleren	

via	investeringen	in	de	weginfrastructuur.	Hoewel	Hoofdstuk	5	beaamt	dat	verbeterde	

weginfrastructuur	 leidt	 tot	 hogere	 huizenprijzen	 –	 een	 signaal	 dat	 de	 regio	

aantrekkelijker	 wordt	 door	 de	 toegenomen	 economische	 activiteit	 –	 maakt	 dit	

hoofdstuk	 ook	 duidelijk	 dat	 dit	 niet	 geldt	 voor	 alle	 regio’s.	 Regio’s	 met	 een	 lager	

gemiddeld	opleidingsniveau	profiteren	namelijk	in	mindere	mate	van	toenames	in	de	

bereikbaarheid.	Deze	bevinding	zet	vraagtekens	bij	de	effectiviteit	van	investeringen	

in	transportinfrastructuur	om	perifere	economieën	te	stimuleren.	In	plaats	daarvan,	is	

het	aan	te	bevelen	om	middelen	uit	de	publieke	infrastructuurfondsen	te	richten	op	de	

bestrijding	 van	 files.	 Deze	 bestedingen	 hebben	 immers	 een	 direct	 en	 aantoonbaar	

gunstig	effect	op	de	reistijd.	Bovendien	kunnen	de	maatschappelijke	kosten	en	baten	

van	 infrastructuurprojecten	vele	malen	preciezer	worden	geanalyseerd	wanneer	het	

primaire	 doel	 is	 om	 reistijdverliezen	 te	 beperken	 in	 plaats	 van	 economische	

ontwikkeling	te	stimuleren.	

	


