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VOORWOORD

In het kader varr de ruimtelijke planning en het ruimtelijke beleid ne-
men g van de be-
volk dt in de kort-
gele ng als êên

van noemd:

"Betere spreiding van bevolking, werkgelegenheid en welzijnsvoor-
zieningen over het land" (blz.99).

Zoa,Is Ter Heide stelt in een recente publicatie, is men, in de mo-
derne ruimteiijke plarrni.ng. tot het inzicht gekomen, dat, teneinde
consistente beteidsprogramma:S te kunnen opstellen, niet alleen het
formuleren van doelstellingen nodig is, maar dat het daarnaast nood-
zakelijk is deze "richtdoelen" te kwantificeren door middel van mo-
dellen teneinde toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen

analyseren (H. ter Heide, Doelstellingen van bevolkingsspreidingsbe -
Ieid in Westeuropese landen. RPD-publicatie 73-2, blz.7-B)'

Ter onderbouwing va¡ doelstellingen betreffende de spreiding van de

bevolking dient vooral aandacht te worden geschonken aan modellen
met betrèkking tot de binnenlaldse migratie. Hj.ervoor kunnen twee
redenen worden aangevoerd:
a. van de binnenlandse migratie stuit op meer

vooruitberekenÍng van de natuurlijke aanwas;

b. het spreidingsbeleid wordt getracht de doel-
stellingen te verwezenlijken door middel van beinvloeding van de

binnenlandse migratie.

In het verleden is bij de constluctie van migratiemodellen vooral re-
kening gehouden met
onderzoekingen met
Iaatste tijd zijn verr
"woonattractiefactor
toren die te samen de "binding aa-n een streek" veroorzaken - een

zeer belangrijke invloed uitoefenen.

rden luidt:
va¡r factor n

nnenlandse
t lijkt deze

antwoord te kunnen worden. Dit blijkt onder meer uit het door het



Centraal PIa¡rbureau ontworpen "Regionaal ArbeidsmarktmodeL".
Aa¡ verbeteringen wordt nog wel gewerkt - onder andere door de
CommissÍe Regionale Bevolkingsprognoses (CORBEP) - doch het
vermoeden bestaat dat de bestaande modellen niet erg gevoelig meer
zijn voor verdere verfijningen.

Anders staat het met de categori.eän "woonattractiefactoren" en "ge-
vestigde belaagen". Het is tot dusver niet gelukt de tot deze cate-
gorieên behorende factoren zodanig j.n de modelten op te nemen dat
de veronderstelde afhankelijkheid va¡ de migratie ten aanzien van
deze factoren - een verwachting welke, zoals reeds is aangegeven.
gebaseerd is op de resultaten van recente onderzoekingen - op be-
vredigende wijze tot uiting komt.

Met het doel die inzichten en gegevens te verkrijgen welke het mo-
gelijk zouden moeten maken ì.n de gesignaleerde lacunes te voorzien,
is door het Pla¡ologisch Studiecentrum TNO - in opdracht va¡ de
Rijks Planologische Dienst - het project "RegionaÌe woonvoorkeuren
van de Nederla¡dse bevolking" (RE'ñ/OV) in ui.tvoering genomen. Het
voorliggende rapport bevat de verslaggeving van de eerste fase va¡
het project: een literatuurstudie weLke tot doel had de grenzen va-n de
bestaande kennis vast te stellen opdat een doeltreffende afbakening
va¡ het object van onderzoek voor de tweede fase zou kunnen plaats-
vinden. Met de daadwerkelijke uitvoering werd ir. H. R. Heida belast;
hlj kar derhalve a-Is de auteur worden aangemerkt.

Zoals bij het PSC-TNO gebruikelijk is werd, ten behoeve van het
project. een projectgroep geformeerd, een discussiegroep met ad-

waarin" behalve enkele pSC_vertegenwoordigers,
aantal "buitenstaa¡ders" zitting had. De voJ.gende
et PSC-TNO aan zich verplicht door de uitnodiging

Mevrouw drs. J. H. wielemaker-Dijkhuis. centrum voor Architectuur-
onderzoek va¡ de Technische Hogeschool Delft,

Drs. G. A. B. Frinking. Nederlands Interuniversitair Demografisch In-
stituut,

Drs. A. M. C. Ja¡sen, Centraal Planbureau,
Drs. R. Verhoef, Centraal Bureau voor de Statistiek.
Door de opdrachtgever. de Rijks planologische Dienst, werd dr. H.
ter Heide tot contactpersoon benoemd; als zodanig vervulde hij het
voorzitterschap van de projectgroep.

rJ



Het PSC-TNO is aan de genoemde personen bijzonder veel dank ver-
schuldigd. IIun welover\rogen suggesties en opbouwende kritiek heb-
ben een wezenlijke bijdrage gevormd bij de tot standkoming van dit
rapport. Onze dalk strekt zich uiteraard ook uit tot de betrokken
werkgevers dÍe errnee hebben ingestemd, dat een deel van hun ar-
beidstijd aan deze "extrâ-curriculaire" werkzaamheden werd be-
steed.

Delft, 1 september 1974

Dr. J. D. Buissink, directeur
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HOOFDSTUK I

ACHTERGRONDEN

1. De aanleiding tot de studie
S is er in de tijdsbesteding van de bevol_
k entstaan. Er wordt tijd doorgebracht .

r r. de woonsfeer en de recreatiesfeer.
Tussen de dr ch overlappingen voor die onderhevig
zijn aan vrij variaties. De onderverdeling in "Ieéf_
sferen" is ru ukking gekomen in de driedeling werk-
gebieden, wo creatiegebieden.

met
volk
van
king
me over grote afstand aLs storende factor kon worden verwaarloosd.
De laatste decennia zì.jn er in dit patroon evenwel betangrijke verar-
deringen opgetreden; door de w elstandsstij ging en arbeiãstij dverkor-
ting, die mede het gevolg zijn van een voortgezette technische en
economische ontwikkellng, krijgt een steeds groter deel van de be-
volking tijd en geld voor het ontwikkelen van de woonfunctie en voor
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bijvoorbeeld) en tijdens de weekends. anderzijds bestaat de indruk
dat er geStreefd wordt naar een combinatie tussen woon- en reclea-
tiesfeer, o,a. tot uiting komend in het streven naar een (tweede) wo-
ning in laldschappelijk aantrekkelijke gebieden"

De in het bovenstaande kort geschetste recente ontwikkeiingen. heb-
ben bij velen de indruk doen ontstaa¡ dat zich fundamentele verande-
ringen hebben voltrokken ten aarrzien van de eisen die de bevolking
aan de woonomgeving stelt in verhouding tot de eisen gesteld aa¡ de

economische kenmerken van een woongebÍed. Deze indruk wordt nog

versterkt door de resultaten van een aa¡tal onderzoeken die de laat-
in (t-t. tet H"ide' 1965; P

Indien de gememoreerde indruk inderdaad op ernpirische basis rust,
zaI dit belangrijke consequenties hebben voor het construeren en

evalueren van bevolkingsÀpreidingsmodellen in de toekomst. Door de
,",erS chuiving in de gewichtSverhouding tuss en e conomi'sche f actoren
en woonfactoren zal met name het patroon van de binnenlandse mi-
gratie een a-nder beeld gaan vertonen. AIs gevolg hierva¡ zullen be-

iolkingsspreidÍngsmodellen uitsluitend op basis van werkgelegen-
heidsmodellen niet meer als adequaat kunnen worden beschouwd:

naast andere factoren za"L in deze modellen een belangrijke plaats

moeten worden ingeruimd voor de regionale woonvoorkeuren val de

Nederlands e bevolking.

2. DoeI van de studie
In het voorgaande werd geconcludeerd dat het in de toekomst nood-

zakelijk zai zlin bij het otrtwikk"l"tt van bevolkingsspreidingsmodel-
Ien teidege ret<eniñg te houden met de regionale woonvoorkeuren vall

de bevolk-ing. Er beitaa¡r evenwel ernstige twijfels aangaande de be-

schikbaarhei¿va¡bruikbaregegevensmetbetrekkingtotdewoon-
voorkeuren zelf. de factoren welke va¡ invloed zijn op deze woon-

voorkeuren en de "realisatiemogelijkheden" van deze woonvoorkeu-
ren,

I{ier staat tegenover dat de indruk bestaat. dat een aantal instituten
en instellingén onderzoekingen in voorbereiding of in uitvoering heeft

op het gebied vaJì woonwaarden. woonwensen en woonvoorkeuren- AI-
uõ."n"ìu"r te gaal tot het opzetten vafl een eigen onderzoek llaar

11



regionale 'ffoonvoorkeuren is het derha-Lve gewenst een duidelijk over-
zicht te krijgen varr de te verwachten "grenzen va_n de keRnis".
Het eerste doel van het onderzoek zal daarom moeten zijn het uitvoe-
ren van een verkenning. een inventarisatie en analyse van de infor-
matie die b - op het gebied
van de regi veikenniãg kan
dan worden
zakerijk is: *"-""lÏjå:"t
va¡ dit eventuele onderzoek op het gebied van de regionale .r¡iloonvoor_
keuren,
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HOOFDSTUK II

ANALYSE

1. Inleiding
In het geheel vat menselijke activiteiten neemt het wonen eenbelang-
rijke plaats in: "Eên van de voornaamste aspecten va¡ de relatie die
de mens met de ruimte heeft is het wonen. d"w.z. het min of meer
permanent verblijven op een bepaalde plaats, lwaar men over een
;'eig"tr domein" varì een bepaalde omvang beschikt. De woning is êên

va¡ de belangrijkste eindpunten van de communicatj.e tussen de mens
en de samenleving". (D. de Jonge, 1964 p' 9).

Gezien de belangrijke rol die het wonen. en de woning, in het leven
van de mens vervult, za| ieder individu of huishouden aan zijnwoning
en woonomgeving bepaalde eisen stellen en ten aanzien va¡ de aard
en de ligging van die woning bepaalde voorkeuren hebben. Voor wat
betreft een aantal "basisbehoeften" zullen de eisen voor aIIe huis-
houdens gelijk zijn; Grunfeld (1970, p.4) noemt als "basic needs"
waarin de woning moet voorzien:

- the provision of shelter;
- the provision of sPace;
- the provision of an address;

en als "basic needs" waarin het woonmilieu moet voorzien:

- the provision of safetY;
- the protection of health;
- the guara-ntee of accessability.

Grunfeld merkt dan verder op: "The basic functions (of houses and of
the physicat milieu) are common and vital to aII people.
It is clear that, if those basic requirements only were met, the
habitat still would be very poor. There are many more functions of
the habitat, but these are not equal in type nor in importance to aII
individuals. Hence the necessity of differentiation".
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Deze differentiatie in eisen welke huishoudens en individuen*) stellenaa¡ hun woning en woonomgeving zar er toe leiden dat er ook een dif -ferentiatie zal optreden in voorkeuren ten aanzien van de aard en de
Iigglng va¡ de woning.

we kr-r¡nen in de woonvoorkeuren van de huishoudens drie niveaurs
onderscheiden nameJ.ijk:

1. voorkeuren betreffende aard en type van de woning met zijn di-
recte omgeving;

2. v nmerken va¡ de nederzetting (of
h waar de woning is gelegen en.,

3. v e wijdere omgevlng ("e[io¡ waar_
b

besteed in die gevallen waarin het waarschijnlijk is dat ze op d,eze
regionale woonvoorkeuren van invloed zijn.
Ten behoeve va¡ de a:ralyse va¡ het proces dat teidt tot de keuze van

De door Priemus gekozen benaderingswijze is ook voor ons reLevart.
;IIn ha voFnde zullen we uitsruitend spreken van huishoudens doch

tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermer.d zijn ook ar.reenstaanden
hierin begrepen.
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In navolging val zijn definities presenteren wij de onze:

Ideaalbeeld: Die (soort) regio welke het huishouden op basis
van het eLgen, specitieke, systeem val waarden en normen ideaal
acht als woonregio. ongeacht de afsta¡d tot zijn huidige woonregio
en kosten asPect.
As eld: Die regio waarin het huishouden in devigeren-
de den - rekening houdend met de aJstarrd tot de nui-
dig en met de aard en de prijs va¡ het aanbod op de

woningmarkt - bij voorkeur zou wonen.

deel van de factoren wordt belicht, die van invloed zijn op de toe-
komstige spreiding va¡ de bevolking.

Het bovenomschreven ideaalbeeld komt in het algemeen tot stand
doordat een huishouden haar gewenst woongedrag confronteert met

de voor het wonen rel.evante regiokenmerken en zich vervolgens al-
vraagt, waat zti het door haar gewenste woongedrag het beste zou

kunnen realÍseren.

bevolking, nog een derde element va-n belang, nameiijk de realisatie-
mogetijkieid va¡ de woonvoorkeuren en eventuele verschillen hj.erin

tusõen-verschillende te onderscheiden groeperingen binnen de bevol-
king.
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2. Het gewenste woongedrag
Onder gewenst woongedrag zullen wij hier verstaan:

Het geheel van activiteiten welke een huishouden binnen zijnwoon-
regio wenst te ondernemen, va¡ interacties welke hij daar wil ple-
gen en va¡ ervari.ngen welke hij daar wil beleven. dit met uitzon-
dering va¡ actj.viteiten, interacties en ervaringen welke in de
"werksfeer " zljn gelegen,

Het gewenste woongedrag zar enerzijds worden beihvloed door een
aartaÌ sociaal-structurele variabelen en anderzij ds door culturele
variabelen. onder sociaal-structurele variabelen verstaan wij die
variabelen die van invloed zijn op de plaats welke het huishouden in-
neemt in het netwerk van sociale betrekkingen en sociale verhoudin-
gen: onder culturele variabelen verstaan wij, die variabelen die ver-
ba¡d houden met differentiatie in waarden- en normenpatronen tussen
huishoudens.

voor wat betreft het a¡twoord op de vraag welke sociaal-structu-
rele variabelen van invloed zijn op het gewenste woongedragkun-
nen wij aanþopingspunten vinden in verschillende onderzoekingen en
studies dÍe betrekking hebben op een aldere geografische schaal dan
deze studie. namelijk op de spreiding van de bevolking binnen de
regiots.
Als eerste noemen wij de dissert welke be_
trekking heeft op de woning en de Op grond
var een Literatuurstudie concentr n onderzoek
op drie complexen van factoren:

rr- factors in the residential milieu;
- factors in the socio-economic structure;
- factors reLated to age- and family structure".

Grunfeld merkt op dat "the choice of these factors is motivated by
their frequent appearance in lÍterature". (p. ?).
uit het onderzoek dat Grunfeld in Amsterdam heeft uitgevoerd, bleek
dat deze drie complexen va.n factoren inderdaad een rol van beteke-
nis speì.en bij het verklaren van verschillen i¡ woonpatronen. vooral
de factoren die voortkomen uit de socÍaal-economische structuur ble-
ken hierbij van groot belang.

De structurele variabelen die Mich"lsor G9 lg_ p._g t_gy) onderscheÍdt,
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komen globaal overeen met de drie complexen van factoren va¡ Grun-
f eId:

tr- stage in the life cycle:
- social class:
- determinism by the urba¡ environmentl'

Daarnaast noemt Michelson echter nog als zelfstandige factor "Iife
style" terwijl bij Grunfeld verschillen in levensstijl worden ver-
klaard uit de drie door hem onderscheiden structurele variabelen.
Gans (1968 p.45) noemt eveneens sociale klasse en Levensfase als de
tw ee beJ.angrijkste f actoren: "Although many characteristics aff ect
the choices and demands people make with respect to housing and
nei.ghbourhoods. the most importa¡t ones seem to be class - in all
its economic, social, a¡d cultural ramifications - and life-cycle
stagett.

HoeweI de bovengenoemde onderzoekingen en studies betrekking heb-
ben op het gewenste woongedrag met betrekking tot kleinere gebieden
dan regio:s, Iijkt het aarrnemelijk dat de genoemde structurele varia-
belen ook va¡r invloed zullen zijn op het gewenste regionale woonge-
drag, zonder dat hiermee overigens gezegd is dat ze op beide ni-
veaurs in dezelfde richtj.ng werken of eenzelfde gewicht hebben. We
gaal daarom uit va¡ de veronderstelling dat de volgende sociaal-
structurele variabelen een belangrljke invloed zullen hebben op het
gewenste regionaJ.e woongedrag:

- gezinsfase en leeftijd;
- sociale positie (beroep, inkomen en opleiding);
- woonervaring (vorige en huidige woonomgeving).

Een vraagpunt uit het bovenstaande blijft nog, in hoeverre levensstijl
een ro1 speelt als zelfstaldige verklarende variabele voor differentia-
tie in het gewenste woongedrag. Daar levensstijl naast een structure-
Ie ook een culturele dimensie heeft, zullen we het bea¡twoorden van
deze vraag uitstellen tot het eind van deze paragraaf.

CuItureIe variabelen
Verschillen in gewenst woongedrag tussen te onderscheiden groepe-
ringen binnen de bevolking als gevolg van culturele variabelen zijn
terug te voeren op verschillen in waardenpatroon - en een daaruit
afgeleid verschil in doeleinden - met betrekking tot het wonen tussen
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verschillende sub -cul.turen.
Wanneer we onder waarden verstaalì: "Elements of a shared sym-
bolic system. which serve as a criterion or standard for selection
among the alternatiyes of orientation which are intrinsically open in
a situation" (T. Parsonq. geciteerd in: J. A. A. val Doorn en C.J.
Lammers, 1964lãan zijn er binnen het@on
een aa¡tal algemene waarden van geLding met betrekking tot het wo-
nen. Als gevolg hierva¡ zullen er ook een aantal vrij algemeen gel-
dende doelei.nden ("min of meer gestandaardiseerde opvattingen om-
trent wat wenseLijk i"" (J. A. A, van Doorn en C. J. Lammers. 1g64
p.99) zijn binnen de NeAãiìan
gewenste woongedrag zullen deze algemeen geldende doeleinden lei-
den tot wensen ten aanzien van de woonregio die voor alle groepe-
ringen binnen de bevolking een rol spelen, bijvoorbeeld:
- de aanwezigheid van een zeker voorzieningenniveau in de woonre-

910;
- de mogelijkheden voor "contact met de natuur" in de woonregio;
- de nabijheid van familie en kennissenl
- de mogelijkheid voor het leggen of instandhouden va¡ sociale con-

tacten in de woonregio:
- de mogelijkheid tot het beleven va¡r afwissel.ende ervaringen in de

woonregro.

Bj.nnen het algemene cultuurpatroon zullen evenwel een aantal sub-
culturen bestaa:r, waartussen verschi.llen bestaan met betrekking tot
enerzijds specifieke waarden die binnen die sub-cul.turen een roÌ
spelen en anderzijds het onderlinge gewicht dat aa¡ de bovengenoem-
de "algemene doeleinden" wordt toegekend. Zo zzI in de ene sub-
cultuur bijvoorbeeld de mogelijkheid voor contact met de natuur een
hogere prioriteit hebben da¡ de mate van bereikbaarheid van naaste
fami.Iie terwijl dj.t in een andere sub-cultuur omgekeerd i.s.
Als gevoÌg van deze verschi.Ilen in waarden en het gewicht dat wordt
toegekend aan het bereiken van bepaalde doeleinden, zal, er tussen
de onderscheiden sub-culturen een differentiatie optreden in gewenst
woongedrag.

Hoewel de structureLe en de culturele variabelen in het bovenstaa¡de
zijn behandeld als twee aparte groepen van factoren die het gewenste
woongedrag differenti.ëren. wil dit niet zeggen dat deze groepen fac-
toren onafhankelijk van elkaar werkzaam zijn. verschilien in sub-
cultuur zullen onder meer samenhangen met de structurele variabe-

18



Ien sociale posltie. leeftijd gezinsfase en woonervaring.

Tenslotte komen we terug op de vraag in hoeverre "Ievensstijl" een
rol speelt als zelfstandige verklarende variabele voor het gewenste
woongedrag. De inhoud welke in de lÍteratuur aan het begrip "levens-
stijl" wordt toegekend loopt nogal uiteen en varieert van "het cultu-
rele gedrag" (W.!þJ4JaInsI, geciteerd in: @
p. 24) tot "that part of the culture that is recognized and accepted as
a g"iAi"g principe for behaviour" (F. Gru¡rfeld, 1970 p. 5).
In dit verba¡d lijkt een aldere omschrijvÍng welke door Gru¡feld
wordt geciteerd het beste aanknopingspunt te bieden: "a significant
way of believing and behaving, whj.ch is distinctive of an identifiable
plural of population" (T. E. Lasswel!, geciteerd in: E Srtnfeld.
19?0 p. 5). Met betrekking tot het wonen is levensstijt darr het woon-
geArag ingestyleerde of geschematiseerde vormr dat wil zeggen, het
woongedrag voor zover dat niet wordt bepaald door individuele ken-
merken van de huishoudÍng.
verschillen in levensstijl zullen dan een ulting zijn varr enerzijds
verschillen in structurele factoren tussen huishoudens die deel uit-
maken van dezelfde sub-cultuur en a¡derzijds van verschillen in
sub-cultuur tussen huishoudens die vergelijkbaar zijn voor wat be-
treft de structurele factoren.
Levensstijl wordt dus in deze context niet gezien als een zelfstandige
verklarende factor voor verschillen Ín gewenst woongedrag'

De samenvattende conclusie van deze paragraaf is. dat differentiatie
in gewenst woongedrag tussen te onderscheiden groeperingen bi.nnen

de bevoiking zal optreden als gevolg van de werking val de bovenge-
noemde tweã compiexen var factoren ( cultureel en structureet); de-
ze differentiatie za| zich uiten in een verschil in kenmerken van het

soort regio waai men wenst te wonen.

Schematisch kunnen de hiervoor genoemde factoren. in hun effect op

het gewenste woongedrag. als volgt worden weergegeven:
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HUISHOUDEN

STRUCTURE LE VARIABELEN

- gezinsfase en leeftijd
- sociaLe positie
- woonervarrng

CULTIIRELE FACTOREN

WAARDENPATROON

DOELEINDEN M.B.T, WONEN

3. De regiokenmerken
ZoaIs we in de inleiding tot dit hoofdstuk stelden, zullen de regionale
woonvoorkeuren tot stand komen door confrontatie val het gewenste
woongedrag met verschillende regiors. voor wat betreft de kenmer-
ken va¡ deze regiors. die voor het wonen relevant zijn.
Globaal kunnen deze kenmerken worden verdeeld in twee groepen:

- sociaal-culturele kenmerken:
- fysisch-geografische kenmerken.

De s oc iaal -cultur eIe kenm erken van een regio hangen in
zeer sterke mate samen met de stedelijkheid va¡r die regio. We vat-
ten stedelijkheid dan op als een "driedimensionaal fenomeen" in na-
volging vur B"rie (1966, p. 58 en)

20



De drie dimensies hebben de volgende inhoud:

- de stedelijkheid van het fysiek milieu, met als beialgrijkste -
voor het wonen releva¡te - elementen: inwoneraantal, dichtheid.
relatieve hoogte vat het voorzieningenniveau, samenstelling vart
het voorzieningenpakket en de differentiatie van het fysiek mi-
lieu;

- de stedeiijkheid van de sociale structuur. met als belangrijkste
elementen: frequentie en sprej.dÍng van de interacties, direct-
heid van de interacties en differentiatie van de formele groeps-
structuur;

- de stedelijkheid van het cultuurpatroon, met als belangrijkste
kenmerken: de mate van tolerantie van verschillen, en de dif -
ferentiatie van centrale waardegebieden.

De bedoelde studie van Burie had betrekking op nederzettingen en

gemeenten, doch ook tussen regiols in ons la¡d bestaarr verschillen
in mate van stedelijkheid. Dlt betekent uiteraard niet dat de regiors
ieder voor zich uniform zouden zijn voor wat betreft de mate van
stedelijkheid. we bedoelen slechts te stellen dat indien men belang
hecht aan de bereikbaarheid varr bepaalde sociaal-culturele voorzie-
ningen, men de woonvoorkeur zal laten uitgaan naar een regio met
eenzodanige mate van stedelijkheid dat deze vootzieningen daar
aanwezig zijn, dit afgezien van de plaats binnen die regio waar men
zou willen wonen.

De fysisch-geografische kenmerken van de regio kunnen wolden on-
derscheiden in twee hoofdgroepen; enerzijds de "natuurlijke" ken-
merken, anderzijds de kenmerken welke het gevolg zijn van mense-
lijke activiteiten.
Va¡ de "natuurlijke" kenmerken kunnen de volgende drie elementen
als de betangrijkste worden beschouwd:

- klimaat;
- bodem;
- Iandschap.

Deze drie elementen beinvloeden elkaar onderling; voor wat betreft
de Nederlandse situatie lijkt het verantwoord om te volstaan met het
landschapstype als enige - voor het wonen relevante - differentiatie
in "natuurlij ke " fysisch - geo grafische kenmerken"
Naast deze "natuurlijke" kenmerken zullen evenwel fysische ken-
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4.

merken van de regj.o's',velke een direct gevolg zijn van menselijk
handelen invloed uitoefenen op de aantrekkelljkheid van de regio:s
als woonomgeving. Met name verschillen tussen regio:s met betrek-
king tot de verontreiniging van lucht. bodem en water en tot geluids-
hinder zullen in dit kader van belang zijn. We zullen deze kenmerken
van de regi.o's verder aa¡duiden als de kwaliteit va¡ het fysisch mi-
Iieu in de regio.

Het aspiratiebeeld
Na in de vori.ge paragrafen de factoren te hebben vermeld die van in-
vloed zijn op het ideaaLbeeld met betrekking tot de woonregio, zullen
wij hier aandacht scheuken aan een aantal factoren die - uitgaa:rde
van een bepaald ideaalbeeld - de concrete regiovoorkeur zuLlen beih-
vl.oeden.
Wa¡neer een huishouden met een bepaald ideaalbeeld omtrent het
soort woonregio waarnaar de voorkeur uitgaat, een concrete keuze
gaat maken uit de mogelijke voorkeursregio's die in zekere mate
voLdoen aan het ideaalbeeld. dan lijkt het waarschijnlijk dat de vol-
gende twee factoren op deze keuze van de woonvoorkeursregio van
invloed zullen zijn:

- de afstand tussen de verschillende mogelijke voorkeursregio's
en de huidige v/oonregio (afstand zowel fysiek als mentaal);

- de aard en de prijs va-n het aanbod op de woningmarkt in de
verschillende mogeLijke voorkeursregio's.

De werking van de factcr a-fstand zalin de eerste plaats berusten op
het feit dat de kennis. welke men heeft omtrent het woonmil.ieu in
andere regio's dan de eigen woonregio, vaak nauw gerelateerd is aan
de afstand tot de huidige woonregio. terwijl deze kennis noodzakelijk
Iijkt om de voorkeur naar een bepaaìde regio te doen uitgaa:r. Daar-
naast zullen aLlerlei gevestigde belangen (in de "woonsfeer") in de
huidi.ge woonregio reden kunnen zijn om niet - of niet over grote af -
sta¡rd - interregionaal te wiLlen migreren. AIs belanþrijkste geves-
tigde beJ.angen noemden wij het bestaande patroon van sociale rela-
ties; dit patroon zal worden verstoord door interregionale migratie
over grote aJsta¡d.

Het bovenstaa¡de heeft voornamelijk betrekki.ng op de fysieke aJstand.
daarnaast zul-lel-r huishoudens bij het bepalen va¡ hur regiovoorkeur
in het algemeen streven naar een minimalisatie va¡ de te overbrug-
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gen mentale afstand; dat wil zeggen dat ze bij voorkeur in een regio
ãullen wonen *raruin ze veronderstellen dat de mentaliteit van de

bevolking er verwarrt is aa¡ de mentaliteit va¡ de sociale groep

waartoe ze behoren.

Naast de factor afstand zald.e factor woningmarkt van invloed
zijn op de keuze van de concrete regio waarnaar de woonvoorkeur
uiigaat. Wij nemen aan dat het huishouden bij het bepalen van zijn
ideãalbeeld omtrent de soort regio waar het wil wonen, uit zal gaan

van de veronderstelling dat iedere soort woning welke men zou wen-
sen, in elk van de te onderscheiden regio:s wel is te vinden; wanneer
evenwel een concrete regio wordt gekozen zal de mate van beschik-

baarheid va¡ het soort woning dat men wenst en de prijs die daar-
voor moet worden betaald in de verschillende regj'ors weI een be-
Iangrijk punt van overweging worden.

Desterkteenderi.chtingvandewerkingvandefactorenafstanden
woningmarkt zaL worden beinvloed door de structurele en culturele
factorãn die ook het gewenste woongedrag differentieerden. Zo is
uit verschillende ondãrzoekingen gebleken dat in de ene (sub)cultuur

het bestaande patroon van sociale relaties veel moeilijker is te ver-
vangen dan in ãe andere. Beschrijvingen van (sub)culturen v{aar

famlLieuanden een overwegende invloed hebben op het patroon van

sociale relaties vinden wsonder meer bij V-q4-p9-94-G9!4) en bij
Grunfeid en weima (1957_); een spr_ekend voorbeeld in de buitenlandse

Iiteratuur vonden wìi bij-*oung en Witimott (1962)'

Ook structurele variabelen zijn i¡ dit opzicht va¡ belang, Grunfeld
(19?0) komt in zijn am t dat

il"o"p"n met een Ia hun en rela-
tlet stert gericht z wijl nsen

met een hogere socia-le positi.e ger jker na een

verhuizing-- nieuwe sociale contacten leggen. Een hogere leeftijd zal

over het àIge-eett samengaan met een toeneming van de gevestigde

belangen in de woonregio en hetzelfde geldt voor een la-ng.ere woon-

duur in de huidige woonregio. Dit z,1 waarschijnlijk van invloed zijn
op de afstand welke men bèreid is te overbruggen tussen de huidige

w^oonregio en de mogelijke voorkeursregio. ook de factor .woning-
markt,^linzi¡nwe-rkinggedifferentieerdwordendoorculturele
factoren en door de structurele vari'abelen'
Wijciteerdeninparagraal2vandithoofdstukeenaantalonderzoe-
kingen en studieJ waaruit naar voren kwam dat culturele factoren en
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Gezien het bovengestelde kunnen wij het schema, dat wij aan het eind
van paragraaf 2 opstelden, als volgt uitbreiden met de factoren die
een rol, spelen bij het kiezen van de concrete voorkeursregio. uit-
gaande van een bepaald ideaalbeeld omtrent het soort regiõ waar het
huishouden wenst te wonen:

STRUCT T]RELE VARIABELEN
- gezinsfase en leeftijd
- sociale positie
- woonervarlng

CULTURELE FACTOREN

EFFECT AFSTAND

EFFECT AANBOD
WOMNGMARKlDOELEINDEN

MBT WONEN

REGIOKENMERKEN
- stedelijkheid
- landschapstype
- fysisch milieu
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5. De mogeliikheden tot realisatie van regionale
w oonvoorkeuren
voor wat betreft de mogelijkheden tot realisatie van de regionale
woonvoorkeuren kunnen we aansluiten bij de migratietheorie welke
doot Tet Heiqe-(19!g) is geformuleerd' De grondregel van deze
theorie luidt als volgt:

"AIs regel treedt migratie op als potentiëIe migranten weten dat
zij door migratie tot verbetering van hun levensomstandigheden
kunnen komen.
volgens deze regel zaI migratíe optreden wa-nneer aa¡ een drie-
tal voorwaarden is voldaan:
A. Er moeten tussen de (potentiëIe) vertrek- en vestigingsgebie-

den interregionale verschillen bestaan;
B. Deze verschillen moeten in de potentiijle vertrekgebieden be-

kend zijn;
c. De situatie in het vestigingsgebied moet door personen in het

vertrekgebied op grond van de daar heersende culturele op-
vattingen, positief worden gewaardeerd".

In termen val de vorige paragrafen moeten huishoudens die in een

a¡dere woonregio wonen da¡ die welke als hun aspiratie-beeld geldt,
worden beschouwd als potentiêIe inter-regionale migranten. Deze

huishoudens vormen dus volgens de regel een categorie met een

aanzienlijke kans om te migreren.
om realisatie van deze woonvoorkeuren mogelijk te maken zal even-
wel in het algemeen aa¡ een minimumvoorwaarde in de sfeer van het
werk moeten worden voldaan, namelijk de beschikbaarheid in de

woonvoorkeursregio vall een plaats op de arbeidsmarkt die ongeveer
gelijkwaardig is met de plaats welke in de huidige woonregio wordt
ingenomen.
Door de werking van deze "randvoorwaarde"*) zal een differentiatie
optreden in realisatiemogelij kheden van de regionale woonvoorkeuren.

*) Met het gebruik van de term "randvoorwaarde" wordt geen uit-
spraak gedaan omtrent het gewicht van factoren in de werk- res-
pèctieveli¡t< woonsfeer bij het beinvloeden van de bevolkingssprei-
ã:.ng; ae tórm "randvoorwaarde" geeft slechts de plaats aan die de

factóren in de werksfeer innemen binnen deze studie, die zich
richt op de regionale woonvoorkeuren.
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Het lijkt waarschijnlijk dat deze differentiatie zal samenhangen met
de structurele variabelen die we in de vorige paragrafen noemden.

schematisch krmnen we dit als volgt weergeven) waarbij we weer
aansluiten bij het schema waarmee we de vorige paragraaf besloten.
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STRUCTURELE VARIABELEN
- sociale Þositie
- gezinsfase4eeftijd
- woonelva.rlng

EFFECT AFSTAND

DOELEINDEN MBT'"VONEN

TOEKOMSTIGE WOONREGIO,
OP GROND VAN DE WOONVOORKEUR

(a1 da-n niet dezelfde a1s de huidige
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HOO FDST UK III

OPZET VAN DE LITERATUURSTUDIE

1. D e probleemstelling
Het onderwerp van deze literatuurstudie dient nader te worden afge-
bakend in de probleemstelling. op grond van het doel van het onder-
zoek en de in het vorige hoofdstuk gegeven analyse kan de probleem-
stelling a-ls volgt worden geformuleerd:

a. In hoeverre kunnen de regionale woonvoorkeuren van de Neder-
la¡dse bevolking worden verklaard uit verschillen in mate van
stedelijkheid. verschillen in landschapstype en verschillen in
kwaliteit van het fysisch milieu tussen regio's?

b- In hoeverre bestaan er verschillen in wensen ten aanzien varr
bovengenoemde regiokenmerken, tussen groeperingen welke
binnen de Nederlandse bevolking kunnen worden onderscheiden
op basis va¡ structurele of culturele variabelen?

c. In hoeverre bestaan er verschillen in het onderlinge gewicht
dat aan deze drie regÍokenmerken wordt toegekend tussen de
onder b. bedoelde groeperingen?

d. In hoeverre wordt de keuze van de concrete regio waarnaar de

ningnrarkt gedifferentieerd door de structurele en culturele
variabelen ?

f - In hoeverre zullen er verschillen bestaan in reaLisatie-moge-
lijkheden van de regionale woonvoorkeuren, tussen verschil_
Iende groeperingen in de bevolking, rekening houdend met
"randvoorwaarden" welke worden gesteld door factoren in de
sfeer va¡ het werk?

g. zijn er in de literatuur aanwijzingen te vinden omtrent het be-

28



staan van andere - voor de regionale woonvoorkeuren relevan-
te - factoren da¡ die welke uit de analyse naar voren kwamen?

h. In hoeverre maken de antwoorden op de voorgaalde vragen het
mogelijk om inzicht te krijgen in de spreiding varr de bevolking
welke tot stand zou komen bij realisatie van de regionale woon-
voorkeuren?

2" Het materiaal

keuren.

4A%) en niet representatief voor de Nederlandse bevolking.
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Tenslotte zal aandacht worden besteed aan de
betrekki.ng tot de regionale woonvoorkeuren -
wacht van op dit moment lopend onderzoek in

resultaten welke - met
mogen worden ver-
ons land.
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DEEL B

DE RESULTATEN

VAN DE LITERATUURSTUDIE
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HOOFDSTUK IV

STEDELIJKHEID. LANDSCHAP. MILIEU

1. Inleiding
In de analyse (hoofdstuk II) veronderstelden wij dat de volgende re-
giokenmerken van invloed zullen zijn op het soort regio waarnaar de
woonvoorkeur uitgaat:

- de mate van stedelijkheid;
- het landschapstype en
- de kwaliteit van het fysj.sch milieu.

wij zullen in dit hoofdstuk eerst nagaan in hoeverre bovenstaande
veronderstelling wordt bevestigd door de bestaa¡de literatuur.
Tevens zal aandacht worden besteed aan de vraag welke van deze
drie regiokenmerken van het meeste gewicht is voor de bepaling
van de woonvoorkeuren.

2. Het gewicht van de drie factoren
Als eerste noemen wij de resultaten van een onderzoek van Hauer,
Ggl!). Dit onderzoek heeft. in dit kader, het voordeel dat het spe_
cifiek gericht \¡ras op regionale woonvoorkeuren: een beperking
vormt evenwel de geringe omvang van het onderzoek, waaraan werd
deelgenomen door 50 geografiestudenten uit utrecht. De conclusie
die na bewerking van de gegevens van dit onderzoek kon worden ge-
trokken was, dat de belangrÍjkste component die bij de woonvoorkeu-
ren een roL had gespeeld werd gevormd door de woonomgeving. re-
creatj.emogelijkheden enz. Dit kwam tot uiting in een voorkeur voor
provincieis "di.e naar verhouding als geheel minder geurbaniseerd
zj.jn en meer natuurschoon hebben" (E*"f-_1S?0, j=_l_qg).
Als minder belangrijke component kwam naar rroren .ae faciliteiten
die een stedelijk woonmilieu biedt" zich uitend in een verschuiving
van de voorkeuren naar de randstad-
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Ook andere onderzoekingen geven aanwijzingen dat bij het bepalen
van de woonvoorkeur landschappelijke aspecten voor een groot deel
van de bevolking van meer gewicht zijn dan stedelijke voorzieningen.
Zo bleek in het Onderzoek naar liloonmilieus dat door de Nederlandse
Stichting voor de Statistiek is uitgevoerd - in opdracht van de Rljks
Planologische DÍenst - bij de vgàag naar de provincievoorkeur dat de
landscháppelijk aantrekkeiijke provincie' s Gelderland en Drente (in
iets mindere mate ook Noord Brabant en Limburg) een bevolkings-
toeneming te zien zouden geven bij effectuering van deze voorkeuren;
de "mooie natuur" speelde als reden voor de t'oorkeuren voor GeI-
derland en Drente (maar ook voor Zeeland) een zeel' belangrijke rol

).
bied liet zien dat zijn

respondenten, bij vrije ke
de eerste plaats voorkeur e

gebieden (bosrijk of in de
De Jonge constateert daar
Iijkheid van de woonregio een rol speelt bij het bepalen van de woon-
voorkeuren: "Een relatief gering deel der ondervraagden zou in een

Uit een onderzoek naar de motieven voor het vertrek uit Purmerend
bleek dat de bezwaren tegen Purmerend als woongemeente - voor
zover ze niet direct waren betrokken op de woning of de directe
woonomgeving (wijk) - voor het belangrijkste deel vielen in de cate-
gorie "eènzijdi,ge omgeving, geen mogelijkheden voor recreatie in
de natuur rond Purmerend, geen bos, hei of duin" en voor een ge-

tedelijke voorzie-
binnenstad" en
" (Sociografisch

Een onderzoek van Geyer onder migranten van en naar het R'ijn-
mondgebied laat wat betreft stedelijkheid en Iandschap als motieven
voo" i.tigrrtie een begrijpelijk verschil zien tussen immigranten en

emigran-ten: "de voordelen van de grote stad worden vooral door
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immigranten geapprecieerd (dynamische sfeer, dichter bij de grote
stad, betere voorzieningen, openbaar vervoer, opleidj,ngsmogelijk-
heden, grotere vrijheid); de voordelen van het "buiten" wonen daar-
entegen vooral door
gelijkheden tot natuu
kalmer en rustiger,
OpvaLlend is in deze
puur landschappelijke aspecten doch dat vooral voordelen van ener-
zijds een hoge mate van stedelijkheid en anderzijds van een geringe
stedelijkheid worden genoemd. In het onderzoek van Geyer komt ook
de kwaliteit van het fysisch milieu aan de orde. met name het aspect
IuchtúerontreinÍging. voor de emigranten uit het Rijnmondgebied
bleek dit êên van de beiangrijkste motieven - in de woonsfeer - voor
migratie te zijn geweest,

De deelnemers aan de PSC-proefenquête naar regionale woonvoor-
keuren noemden duidelijk het vaakst landschappelijke aspecten bij de
vraag welke factoren het belangrijkst waren geweest bij het bepalen
van hur woonvoorkeuren. Tegenover 102 respondenten die "het land-

wij kunnen uit de bestaa¡de literatuur dus de conclusie trekken dat
de mate van stedelijkheid en het landschap van de regio:s kenmerken
zijn die releva¡t zijn voor het bepalen va¡ de woonvoorkeuren.
Moeilijker is het om tot een uitspraak te komen over het onderlinge
gewicht varr deze twee kenmerken bij het bepaJ.en van de regionale
woonvoorkeuren: het lijkt buiten twijfel dat het landschap en de re-
creatiemogelijkheden "in de natuur" een belangrijke rol spelen bij
de bepaling van de regionale woonvoorkeuren doch uoo. wãt betreft

stedel wordt toe-
voorzi erklaring
oorzte eel belang
doch v aan de pSC_

proefenquête is deze verklaring in strijd met het feit dat ongeveer
de helft van de respondenten het niet eens was met de uitspraak
"rustig op het platteland wonen vind ik veel belangrijker dan alle
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stedelijke voorzieningen bij elkaar" (Bijlage 2. p.tL2).
Een andere mogelijke verklaring is, dat men wel belang hecht aan de

mate van stedelijkheid. maar dat de gewenste mate van stedelijkheid
over het algemeen zodanÍg is dat deze in vrij veel regiors is te vin-
den. Nader onderzoek lijkt noodzakelijk om het gewicht van deze tuTee

aspecten val het regionale woonmilieu bij het bepalen van de woon-
voorkeuren te kunnen vaststellen.

Omtrent de invloed van de kwaliteit va¡ het fysisch milieu op dewoon-
voorkeuren vonden we weinig informatie; waarschijnlijk is de reden
hiervoor dat dit aspect va¡ de regionale kenmerken pas de laatste ja-
ren in de belangstelling is komen te staan.
Uit het onderzoek van Geyer. dat wij ci.teerden. en uit de resultaten
van de PSC-proefenquête krijgen wij evenwel de indruk dat deze fac-
tor weI van invloed is op de regionale woonvoorkeuren, zonder dat
duidelijk is welk gewicht hij heeft j.n verhouding tot het laldschaps-
type en de mate van stedelijkheid'

3. Differentiatie in gewenste stedetijkheid

Dat deze verschille
naar woonmilieus" )'
De beantwoording v
woonplaats leverde het volgende beeld op:

kerntype

D (meer da¡ 256.000 inwoners)
C ( 64.000 - 256.000 inwoners)
B ( 16.000 - 64.000 inwoners)
A ( 4.000 - 16.000 inwoners)
O (minder dan 4.000 inwoners)

gewenste
situatie

14 4k

19 f"
l8 rþ

24%
251"

Ook in de PSC-proefenquête werd de respondenten gevraagd naar de

gewenste mate van stedelijkheid in de woonomgeving. Uit de artt-
woorden op deze vraag bleek eveneens dat er, r¡/at dit aspect betreft,
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een duidelijke differentiatie bestond binnen de respondenten. Uit de
antwoorden werd een schaal geconstrueerd: hieronder geven wij de
verdeling van de respondenten op deze schaal: (gijlage 2. p. 12?).

betekenis va¡ de scorescore

0

aa¡taI
resp.

eens met de uitspraak: "rustig op het platteland
wonen vindt ik veel belangrijker da¡ alle stedelijke g5 (bCø)
voorzieni.ngen bij elkaar".

1 niet eens metdevorigeuitspraak; eens met
de uitspraak: "ik voel mij meer op mijn gemak in
de larrdelijke sfeer va¡ het platteland da¡r in de
drukte van het stadsleven".

st (rB l")

2 niet eens met de vorige uitspraak; niet eens ß el/")met de volgende uitspraak.

3 e e n s met de uitspraak: "hoewel het wonen in een
plattelandsdorp oo! zijn voordelen heeft. is het
toch prettiger om in een stad te wonent 6 (41")

niet eens met de volgende uitspraak.
4 e ens met de uitspraak: "het wonen in een grote

stad is veel aa¡trekkelijker dan het wonen in een
dorp".

2s (tI %)

wij mogen dus aannemen dat er een differentiatie bestaat voor wat
betreft de gewenste stedelijkhei.d in de woonregio. Hoe halgt deze
gewenste stedelijkheid nu samen met de structureLe variabelen die
wij va:r belalg veronderstetden?

3.1. De samenhang met de variabele sociale positie
Op grond val onderzoek naar vrijetijdsgedrag liji<t het waarschijn-
Iijk dat naarmate de sociaLe positie hoger is, de gewenste mate van
stedelijkheid in de woonregj.o zal toenemen: zo bleek uit het onder-
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Aanwijzingen die onze veronderstelling ondersteunen vinden wij in
een Duits onderzoek van Zimmermann. In dit onderzoek werd ge-
vraagd naar een voorkeur voor êên va¡ de zeven onderscheiden
"Ortstypen" dÍe vari.eerden var "Groszstadtzentrum" tot "Grosz-
stadtfernen Dorf". Er bleek in het algemeen een voorkeur te bestaan
voor de nederzettingstypen die in de buurt van een grote stad liggen,
met uitzondering van het grotestadscentrum . Deze voorkeur gold
voor alle onderscheiden statusgroepen*) maar bij de hogere status-
groepen was de rs sterker en waren
de typen "dorp' dan bij de lagere
statusgroepen (

Voor wat Nederla¡d betreft beschikken wij niet over onderzoekingen
waarin inter-regionale verschillen in stedelijkheid aan de orde zijn
gesteid; \ilel kunnen wij indicaties ontlenen aan een aantal onderzoe-
kingen waarin naar intra-regionale woonvoorkeuren zijn gevraagd en

de a¡twoorden zijn geanalYseerd.

AIs eerste noemen we het eerder geciteerde onderzoek van De Jonge
in het waterweggebied. Hij vroeg zijn respondenten onder meer naar
hun woonvoorkeuren binnen dit gebied. In het algemeen bleek er een

voorkeur te bestaan voor de meer perifeer gelegen woonmilieus,
g orname-
o Jongeb

s onder-
e

Den Draak voert in zijn dissertatie een analyse uit van de gegevens

omtrent veranderingen in de sociaal-economische gelaagdheid van de

stedelijke bevolking in het algemeen, en van de centrumbevolking in
het bijzonder, in de periode 1956-1960. Daarna trekt hij de conclu-
sie: "Evenmin als uit het literatuuroverzicht, komen uit de vergelij -
kende analyse ten aarrzien van de sociale beroepsgroepen in tien Ne-
derlaldse centra overeenkomstige tendenties naar voren" en verder:
"Uit de analyse van deze gegevens bll,jkt noch een tendentie tot pro-
Ietarisering noch êên tot polarisering van de sociaal-economische

*) Hoewel Zimmermann spreekt van "statusgtupen'r heeft dit begrip
een vergelijkbare inhoud als de door ons onderscheiden variabele

"sociale positie", ook Zimmermarìn onderscheidt inkomen, be-
roepsgroep en oPleiding.
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bevolkingsstructuur der grote Nederlandse bevolkingscentra. Een be-
z\tàar blijft uiteraard dat een periode van vier jaar betrekkelijk kort
is om dergelijke tendenties vast te stellen" ({._49¡L l¡egE _!g]?r_&10?). Ook uit enquêtegegevens resulteert vooi-Den Oiã*iê-slõtsõm:
". .. dat aan de social.e beroepsgroep - als indicatie voor de sociale
positie - als verklarende variabele voor een aI dan niet sterke ge-
richtheid op het stadscentrum geen grote betekenis mag worden toe-
gekend" (p.168).

In het "Onderzoek naar u,oonmilieus" is geen duidelijk verband te on-
derkennen tussen welstandsgroep (êén van onze indicatoren voor so-
ciale positie) en het kerntype waaraa.n men de voorkeur gaf: "Er is
slechts een lichte tendens te onderkennen welke wijst op een wat gro-
tere voorkeur van de lagere welstandsgroepen voor de meest stede-
Iijke milieus" (¡4-.BIee_Eer-.41?gp el4.ë=_ÐSf4s_o¡o 1I?3 p" 24).

Ook in een aantal regionaLe woningmarktonderzoeken, zoals bijvoor-
beeld in de regio:s Zwolle en 3s-Hertogenbosch is aa¡dacht besteed
aan de vraag aa¡ welk milieutype potentj.ële "doorstromers" devoor-
keur gaven. In ZwolLe is daarbij nagegaan in hoeverre deze voorkeur
voor milieutypen - die varieerden van landelijk tot centraal-stede-
lijk - samenhing met het opleidingsniveau. De volgende conclusie
werd getrokken: 'Tn de voorkeur voor het landelijke woonmilieu of
het half -Iandelijke woonmilieu blijkt er nauwelijks verschil te be-
staan tussen de onderscheiden opleidingsniveau's. Wel blijkt dat de
doorstromers met een hoger 'middelbaar opleidingsniveau een ster-
kere voorkeur hebben voor het half-stedelijke woonmilieu dan door-
stromers met een ander opleidingsniveau". (ETI.Overijssel, 1973
p. 23).

In het verslag van het .l'oningmarktonderzoek in de regio rs-Herto-
genbosch wordt niet nagegaa¡ of er een relatie bestaat tussen de ge-
wenste stedelijkheid en de sociale positie.

In de PSC-proefenquête werden twee indicatoren voor gewenste ste-
detijkheid onderscheiden. De eerste indicator werd samengesteld op
grond van de a¡twoorden op een aaltal items betreffende de algemene
houding van de respondenten tegenover stedelijkheid of landelijkheid
in hun woonomgeving. De tweede indicator werd samengesteld op
basis van de antwoorden op een aantal vragen omtrent het belang dat
men hechtte aan stedelijke voorzieningen in de omgeving.
De eerst genoemde indicator liet een significa-nt verbard zien methet
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opleidingsniveau van de respondenten in die zin dat, naarmate het
opleidingsniveau (als indicator voor de sociale positie) hoger werd,
de waardering voor stedelijkheid in de woonomgeving - gemiddeld -
groter werd. De tweede indicator vertoonde geen significant verband
met het opleidingsniveau. (eiifagA2, p.112 ).

De conclusie ten aanzien van het verband tussen de gewenste stede-
Iijkheid in de woonomgeving en de sociale positie moet zijn, dat er
weliswaar in de literatuur enkele aanwijzingen zlin te vinden die er
op wijzen dat een dergeiijk verband zou kunnen bestaan, doch dat
deze aanwijzingen vaag en ten dele tegenstrijdig zijn.

3.2. De samenhang met gezinsfase en Ieeftijd
De tweede variabele waarvan we aannemen dat deze een rol zal spe-
Ien bij de variatie in het gewenste woongedrag en daardoor een diffe-
rentiatie kan veroorzaken in de gewenste stedelijkheid in de woon-
omgeving, is de variabele "gezinsfase en leeftijd".
Het is moeilijk om ten aanzien va¡ deze variabele een veronderstel-
Iing uit te spreken omtrent de rÍchting van het verband met de ge-
wenste mate van stedelijkheid in de woonregio. Enerzijds lijkt het
waarschijnlijk dat jongeren een grotere mate va¡ stedeiijkheid in
hun woonomgeving zullen wensen dan ouderen. Zo constateert Wipp-
Ier dat de diversiteit van het vrijetijdsgedrag bij jongeren groter is
dan bij ouderen terwijl zij een groter deel van de vrije tijd buiten de

woning doorbrengen (R.X4!P]er¿19!!). Anderziids tijkt het niet uit-
gesloten dat de factof geãinsfase in tegengestelde richti.ng zalwerken
doordat gezinnen met jonge kinderen juist een geringere mate van
stedelijkheid wensen. ZIj zullen om practische redenen vooral waar-
de hechten aan de directe woonomgeving en minder aa¡ de nabijheid
van een verscheidenheid aan voorzieningen.

In de eerdergenoemde studie van Zimmermann wordt deze laatste
tendentie ook gesignaleerd, waarbij Zimmerrnann evenwel vaststelt
dat de verschillen in gewenste stedelijkheid tussen groeperingen, die
worden onderscheiden op grond van de gezinsfase., vrijwel uitsluitend
betrekking hebben op de intra-regionale voorkeuren en niet op ver-
schillende wensen ten aartzien van de stedelijkheid in de woonregio.

9)'
è zal ons voorzichtig moeten doen

zijn met de interpretatie van de uitkomsten van een aantal onderzoe-
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ken in ons land die betrekking hebben op intra-regionale woonvoor-
keuren. Een dergelijke studie is onder meer de eerder geciteerde
studie van De Jonge, waarin hij vast stelt dat gezinnen met meer dan
twee kinderen binnen de regio minder centraal wensen te wonen dan
gezinnen met minder of geen kinderen (D_qg_J_g¡gç, 1g6a p. Âb).
Bij de vraag naar de voorkeur bij vrije keuze in Nederland worden
deze verschilien geringer, doch ze blijven wel bestaan zoals bli¡kt
uit onderstaande samenvatting van de tabel welke De Jonge geeft
(p. 67).

Voorkeur t.a.v. het soort woonmilieu bij vrij e
keuze in Nederland (inft)

gezinnen met echtparen jon- ouderen z.
meer da¡ 2 ger dan 40 jr. kinderen of
kinderen jon- zonder kinde- met kinde-
ger dan 11jaar ren ren ouder

dan 20 jaar
voorstedelijke
woonmilieus

middelgrote en
kleine steden

grote steden

overlg

geen oordeel

5t /" 46 /" 52%

7%

91"

o/"

32%

rtfr
6ft

4%

24%

10/" 0/"

21% 261"

In deze tabel tekenen de twee bovengenoemde tendensen zich af:
enerzijds een
zijds een geri
kinderen. Het
doet echter af '

In een onderzoek dat wel interregio_
nale spreiding, nameliìk de migia_
tie naar en van het Rijnm egd tuJsen
gewenste stedelijkheid en luidt:
"Naarmate de ondervraagden ouder zijn migreert men vaker naar
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kleinere plaatsen (urbanisatiegraad B) en minder vaak naar grote
plaatsen (urbanisatiegraad c5), het zijn vooral de ouderen die aan
i'brritett wonen" hechten". Opgemerkt dient hierbij nog te worden clat

de onderzoekpopulatie voor dit onderzoek was beperkt tot de leef-
tijdsgroep van 20-40 jaar. In dit licht moet ook de aandulding "oude-
rèn" uit bovenstaa¡de conclusie worden geihterpreteerd'

In het "onderzoek naar \ryOonmilieus" waar niet de gewenste stede-
lijkheid van de woonregio aan de orde was doch de gewenste stede-
Ujnreia van het type kern waarnaar de voorkeur uitging, bleek geen

aüiaet¡t< te interpreteren verband te bestaan tussen deze gewenste

stedelijkneid en de variabelen gezinsfase en leeftijd (M' Bieeker-
Knaap en A.H.Dernison, 1973 P.21).

ook in de regionale woningmarktonderzoeken in de regiols ZwoIIe en
Îs-Hertogenbosch is aa¡dacht besteed aan de relatie tussen de varia-
bele gezi-nsfase en teeftijd en de gewenste stedelijkheid i.n de woon-

orrrg"îi¡g. In beide onderzoeken bleek geen duidelijk te onderkennen

Iijn"te bãstaan in deze relatie, opvallend was slechts dat in beide re-
gio's de gezinnen zonder kinderen een duidelijke-voorkeur-hadden
îoor tanaletijke en half landetijke gebieden (EiI, Overiissel. 1973 p.21

en Stadsgewest Îs-Hertogenbosch, 1972 p' 111)'

In de resultaten van de PSC-proefenquête bLeken de jongere leeftijds-
groepen-geborenna1940-meerbelarrgtehechtenaanstedelijke
ioorãierrirrlen dan de ouderen. De andere geconstrueerd_e indicator
voor de geienste stedelijkheid in de 'lvoonomgeving bleek evenwel

geen sigñificant verband te vertonen met de leeftijd van de respon-

ãenten;ïel was er ook voor de tweede indicator een lichte tendentie

te bespeuren dat ouderen een wat minder stedelijke omgeving wensen

dan jongeren (Bijlage 2, P'114 ).

Samenvattend kunnen we stellen dat de bestaande literatuur geen dui-
áelijk beeld laat zien omtrent de relatie tussen gezinsfase en leeftijd
enerzijdsengewenstestedelijkheidindewoonomgevinganderzijds.
Wel zijn er iñdicaties dat jongeren een wat grotere stedeiijkheid in
dewoonomgevingwensendanouderenterwijlgezinnenmetjongekin-
deren mindãr stedelijk wensen te wonen dan gezinnen zonder kinde-
ren. Uit de bestaandé literatuur valt evenwel niet a-f te leiden of deze

Iaatste voorkeur beperkt blijft tot de intra-regionaLe woonvoorkeuren
of dat deze ook bij ãe voorkeuren voor een bepaald soort regio een

rol va¡ betekenis sPeelt.
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3.3. De s amenhang met woonervaring
De derde structurele variabele tenslotte, waarvan wij in de analyse
aannamen dat hij van invloed zouzíjn op het gewenste woongedrag, is
de woonervaring. In het volgende zullen wij nagaan of deze variabelo
samenhangt met de differentiatie in gewenste stedelijkheid in de
woonregio. Het lijkt daarbij v,raarschijnlijk dat de gewenste stedelijk-
heid in de woonomgeving groter zarzijn naarmate men meer erva-
ring heeft met het wonen in een stedelijke omgeving.
Ten aanzien val deze veronderstelling vonden wÍj in de literatuur
geen aanwijzingen. wel echter omtrent een relatÍe die met de veron-
derstelde samenhang¡t namelj.jk tussen de gewenste stedelijkheid inde
woonomgeving enerzijds. en de stedeiijkheid van de huidige woonom-
geving anderzijds.

geven aan een omgeving waar ze nu eenmaal wonen en gewend zíjn,,.
ook de enquête welke De Jonge in het waterwegge¡ied ñield beves-
tigde deze uitspraak.
4immermann (J9?2 p. 386) stelt: "Je kleiner der eigene wohnort ist,
desto weniger dasz Groszstadtzentrum und desto relativ mehr auch
kleinere orte geschätzt werden. umgekehrt betrachtet sinkt die
Wertschätzung des Dorfes mit steigender Wohnortgrösze".
In regionale woningmarktonderzoeken zijn - binnen de regio - duide-
lijke aanwijzingen te vinden dat de gewenste stedelijkheid in dewoon-

In het verslag van het regionale woningmarkt onderzoek Zwolle wordt
gesteld: "concluderend kan worden gesteld, dat de huidige woon-
plaats c.q. woonomgeving van invloed is op de definitieve-keuze va¡hetwoonmilierr"@).
In de PSC-proefenquête wordt als indi.catie voor de stedelijkheid van
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de huidige woonomgeving gebruik gemaakt va¡ de urbanisatiegraad
van de woongemeente. Deze is vergeleken met de beide eerder ge-
noemde indicatoren voor de gewenste stedeiijkheid in de woonomge-
ving. Er bi
significant e

VtoOngemee r-
mate men i
deld - een grotere stedelijkheid in de woonomgeving wenste.
De score voor het belang dat men hechtte aan stedelijke voorzienin-
gen in de woonomgeving bleek geen significant verband te vertonen
äet de stedelijkheld van de huidige woongemee"te (ÞüLagg?'-!.]l!)'

concluderend kunnen we stellen dat wij in de literatuur te weinig in-
formatie vonden omtrent de relatie tussen de woonervaring en de ge-

een stedelijke omgeving.

3.4. De samenhang met culturele factoren
Naast de structurele variabelen die hiervoor zijn genoemd, stelden

culturele factoren va¡ invloed zullen zijn op

rag. Het lijkt aannemelijk dat er binnen de Ne-
en aantal sub-culturen zijn te onderscheiden'
entiatie voorkomt voor wat betreft de gewenste

in zijn onderzoek naar de woon-
êteresultaten waaruit het voor-
af te leiden. Hij stelt dan ook:

(p. 11e).
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Tatuur genoemde "urban villagers" (bewoners va¡ veelal centraal in
de stad gelegen volksbuurten). ook bij hen i.s sprake van het deel-
hebben aan een specifieke subcultuur welke van invloed zaI zijn op de
keuze van hun woonmÍIieu.

Ten aa¡zien va¡ culturele verschilLen weLke direct in verba¡d wor-
den gebracht met de gewenste stedelijkheid in de woonregio vonden
wij in de Nederlandse literatuur geen aanwijzingen.

4. DifferentiatÍe in gewenst Iandschap
Nadat in de vorige paragraaf aandacht is besteed aan de differentia-
tie in de gewenste stedelijkheid,, zar in deze paragraaf worden nage-
gaan welke informatie er beschikbaar is omtrent de differentiatie in
gewenst landschapstype in de woonregi.o en met welke variabelen
deze differentiatie veroa¡d houdt.

hoge status lage status
bosrijke streken
kustgebied en binnenduinra¡d
polderland
anders of geen duidelijk oordeel

37 f"
2A
l1
26

lefi
T2

13
56
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In de PSC-proefenquête werd de respondenten wel gevraagd aan weLk
Iandschapstype zij in de woonregj.o de voorkeur zouden geven.
Ook hi.er bleek een duidelijke differentiatie te bestaan tussen de res-
pondenten.
De volgende antwoorden werden geregistreerd

gewenst landschap in de
woonreglo

polderlandschap
omgeving met erg veel bos
open landschap met hier en daar bos
bij plassen en meren
bij strand en duinen
ander landschap
Iandschap niet belangrijk
(geen antwoord)

totaal

(gijlage 2, p.116 ):

aantal malen genoemd
abs /"

õÁnÕ .t.I

48 2B',4
61 3611
26 15,4
11 6,5
I 5r3
6 316

(8)

169 (177) 100,0

4.1. De relatie sociale positie en gezinsfase-Ieeftijd
Wij hadden geen reden om aan te nemen dat het type landschap dat
men wenst in de woonregio gerelateerd zou zij¡r aan de structurele
variabelen sociale positie of gezi.nsfaseTi leeftijd. Ook in de literatuur

e ke relaties
u Jonge, zoa
h Paragraaf;
t st zijn te c

behoeften in deze sterk uiteenlopen. Het is eerder zo, da:t gezinnen
met een hoge status zich wat meer bewust zijn va¡ hun voorkeur,
omdat zij een grotere mobiliteit hebben en over meer middelen be-
schikken om hun aspirati.es te verwezenlijken". Dit naar aanleiding
va¡ de bevinding dat gezinnen met een hoge status wat meer de nei-

afstand - waaraan wij in het volgende hoofdstuk aandacht besteden -
da¡ van een verschil in gewenst landschap in de woonomgeving'
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4.2. De relatj.e met woonervaring
Voor de variabele woonervaring is het wel aa¡nemelijk te veronder-
stellen dat deze van Ínvloed za\ zijn op het gewenste landschapstype
in de woonregio, in dj.e zj.n dat een relatief groot deel van de land-
schappelijke voorkeuren zaI uitgaan naar een landschapstype dat men
door woonervaring kent. Reden voor deze veronderstelling is bijvoor-
beeld de eerder geciteerde opmerking van De Jonge dat in vrijwel
ieder onderzoek op het gebied var wonen blijkt dat de ondervraag-
den - voor een deel - de voorkeur geven aan een omgeving waar zíj
wonen en gewend zijn.

wij vonden in de literatuur geen informatie dÍe een directe toetsing
van deze veronderstelling mogelijk maakt, wel echter een indirecte
aanwijzing. In het onderzoek van Hauer naar de woonvoorkeur van
een aa¡tal utrechtse geografiestudenten bestonden aanwijzingen dat
het landschap de belangrijkste component was waaruit de woonvoor-
keuren konden worden verklaard; tevens bleek er een significante
samenhang te bestaan tussen woonervaring (geboorteplaats, plaats
waar men het langst had gewoond na het be jaar en woonplaats ou_
d e rs ) en d e wo onvo o rkeur. ( 

-.1_.ft_ql¡-er,_l!_Zgj=lq q ).

concluderend kunnen wij dus stellen dat de ]iteratuur onvoldoende
informati.e biedt om tot een definitief oordeel te komen doch dat er
aanwijzingen bestaan-die een relatie tussen gewenst landschapstype
in de woonregio en woonervaring aannemetijk maken.

4.3. De reLatie met culturele factoren
wij hadden geen reden om aan te nemen dat de voorkeur voor een be-
paald type landschap in de woonregio zou samenhangen met culturele
verschillen en wij vonden hiervoor in de literatuur ook geen aanwi.j -
zingen.

5. De kwaliteit van het fysisch miLieu
De kwaliteÍt va¡ het fysisch milieu is een regiokenmerk dat vooralde
laatste jaren van invloed zaL zrjn op de regio waarnaar de voorkeur
uitgaat. Dit regiokenmerk onderscheidt zich van de vorige twee ken-
merken (mate van stedelijkheid en landschapstype) doordat het de
differentiatie in regiovoorkeuren slechts op êên manier beihvloedt.
Landschapstype en mate van stedelijkheid geven zowel aanleiding tot
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differentiatie in wensen, als tot differentiatie in het gewicht dat men
aan realisatie van die wensen toekent bij het bepalen van de regio-
voorkeur. Ten aanzien varr de kwaliteit va¡ het fysisch milieu lijlct
het evenwel aa¡nemelijk te veronderstellen dat er zich geen differen-
tiatie in wensen zaI voordoen; het lijkt aannemelijk dat aIIe te onder-
scheiden groeperingen binnen de bevolki.ng voorkeur zullen hebben
voor een zo hoog mogelijke kwaliteit (dat wil zeggen voor een zo ge-
ring mogelijke verontreiniging).
De differentierende werking van dit regj.okenmerk za| dan berusten
op verschillen i.n relatief gewicht dat aa¡ de kwaliteit van het fysisch
milieu wordt toegekend bij het bepalen van de regiovoorkeuren'

6. Samenvatting
wij hebben in dit hoofdstuk aa¡dacht besteed aan de regiokenmerken
die uit onze analyse naar voren kwamen als relevant voor het regio-
nale woonmilieu. Daarnaast stelden wij de vraag aa¡ de orde in hoe-
verre differentiatie in wensen ten aanzien val deze regiokenmerken -
stedelijkheid, landschapstype en kwaliteit van het fysisch milieu -
samenhangen met de structurele variabelen die wij van invloed ver-
onderstelden op het gewenste woongedrag - sociale positie, gezins-
fase/leeftijd en woonervaring - en met culturele variabelen'

ren. ook ten aa¡zien van de samenhangen tussen differentiatie in
wensen ten aarøien van deze regiokenmerken en de genoemde struc-
turele variabelen en culturele factoren vonden wij in het algemeen
slechts indicatieve informatie.
Deze informatie moest grotendeels worden ontleend aan onderzoeken
die gericht waren op de intra-regionale wooililensen en woonvoor-

- keuien of - zoa¡s bijvoorbeeld in het geval van de PSC-proefenquête-
aan onderzoeken die zich, gezien de beperkte schaal vvaarop ze wer-
den uitgevoerd, niet leenden voor generaliserende uitspraken.
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HOOFDSTUK V

INTERMEDIAIRE FACTORE N

1. Inleiding
In hoofdstuk rI "Analyse", stelden wij. dat naast de factoren "gewen-
ste mate van stedelijkheid", "gewenst landschap" en "gewenste kwa-
liteit van het fysisch milieu" - die van invl.oed zijn op áe voorkeur
voor het soort woonregio - een aantal "intermedierende" factoren

n zijn. Deze factoren on_
de voorkeur uitgaat - j
de concrete woonvoor
cht besteden aa¡ deze e

huidige woonregio en de verschillende mogelijke voorkeursregiors en
de aard en prijs van het aanbod op de woningmarkt in de verschillen-
de mogelijke voorkeursregio rs.

Daarbij zal eerst worden-nagegaan of in de bestaande literatuur aan-
wijzingen zijn te vi.nden dat deze factoren inderdaad een rol van be-
tekenis spelen en va¡ deze factoren wordt
gedifferentieerd d - sociale positie, ge_zinsfase/leeftijd. Iturele variabel.en.

2. De factor af stand
In de bestaa¡rde literatuur is vrij veel informatie te vÍnden omtrent
de rol die fysieke en mentale afstanden spelen bij migratie. Het is
daarbij nogal moeilijk om fysieke en mentale atsland te scheiden.
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De rol welke de mentale afstand speelt berust op - bestaande of ver-
onderstelde - verschillen in mentaiiteit tussen de groep waartoe men

behoort en de bevolking van mogeliike voorkeursregiors'
Het lijkt evenwel waaréchijnlijk dat met name gepercepieerde ver-
schillän in mentaliteÍt vooi een deel gerelateerd zullen zijn aan de

fysieke afsta¡d.

Wanneer äiñ11961 p'.44 e.v.) de rol nagaut welke fysieke af-

stana speeT@Iand, btijkt deze afstand inder-
daad eén belanþrijke invloed uit te oefenen doch er zTjn ook een aar-

tal afwijkinger,le signaleren waarvalt Boekestijn suggereert dat deze

wellicht te maken frã¡nen met het effect van mentale afstarrd (bij-
voorbeeld verschillen in godsdienst)'

Ook in ijn aanwijzingen te vinden omtrent de plaats

welke inneemt bi¡ migratie' In deze studies wordt

veelal combinatie van mentale en fysieke aspecten

van de

liggen.

FrEe---n ou""zicht hiervan wordt gegeven door P' Drewe (19?1 Hst' 3)'

49



een ander landsdeel wilde wonen dan waar men nu woonde of in het-
z elfde.
In onderstaande tabel zijn de a¡rtwoorden op deze vraag samengevat
(BÍjlage 2, p. 1,18):

f respondenten

Iandsdeel

noord
oost
west
zuid

totaal

dat in hetzelfde
landsdeel voorkeurs-
regio koos

dat in een ander
landsdeeL voorkeurs-
regio koos

66.7
91,4
tro Duo. d
64.3

64.4

3 3,3
Br6

47,7
3 5,7

3 5.6

Het feit dat ongeveer twee-derde deel van de respondenten een voor-
keursregio koos in het landsdeel waar zij nu woonden lijkt een aan-
wijzÍng voor het feit dat de afstand bij deze keuze een rol speelt.
Een andere aanwijzing voor de invloed van, met name de mentale.
afstand is het feit dat ongeveer 76ft van de respondenten "mentaliteit
van de bevolking" en "aarwezigheid van familie en kennissen" noem-
de voor hun concrete regiovoorkeur, ter_
wi respondenten nog werd genoemd als
êê edenen voor hun iegionale woonvoor-
ke

onze conclusie ten aanzíen van de factor "fysieke en mentale afstand"
bij het bepalen van de woonvoorkeursregio kan dus zijn, dat d.ezef.ac-
tor inderdaad van belang is. r{et is echter nog niet goed mogelijk aan
te geven welk deel van de totale invloed wordt bepaald door ãe menta-
Ie. en welk deel door de fysieke afsta¡rd.

2.1. De samenhang met sociale positie
wij veronderstelden dat de factor "afstand" blj het bepalen van de re-
gionaLe woonvoorkeur varr minder gewicht zar zljn voor groeperingen
binnen de bevolking met een hoge sociale positie. dan voor groepe-
ringen met een lagere sociale positie. In de eerste plaats lijkt het
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aannemelijk dat de eerste groeperingen een grotere kennis zullen
hebben omtrent regio's die op een wat grotere afstand liggen van de

eigen woonregio; daarnaast zullen groeperingen met een lagere sta-
tus minder gemaì<kelijk nieuwe sociale contacten leggen in een nieu-
we woonomgeving dan groeperingen met een hogere sociale status.
Dit is althans êên van de uitkomsten va¡ het onderzoek van Grunfeld
in Amsterdam (Grunfeld, 197Q).

In de literatuur is een enkele aanwijzing te vinden dÍe deze veron-
derstelli "De gezinnen
met lage ch te bePalen
tot de ge e zij kennen".
AIs oorz er, dat gezín-

klassen zaI benaderen (P. 
-6-1).

ook in de resultaten van de PSC-proefenquête zijn aanwijzingen te
vinden dat de factor afstand voor respondenten met een lagere sociale

de informatie wat dit betreft nogal beperkt.

2.2. De samenhang met Ieeftijd /g.,insf ase

Wij veronderstelden dat de bepalen va¡ de re-
gioïale woonvoorkeuren bel naarmate men ouder

wordt. De reden voor deze dat jongeren nog

minder "gevestigde belangen" hebben in hun huÍdige woonregio; zowel
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in het persoonlijke vlak als ook op economisch gebied. Dit ontbreken
van "gevestigde belangen" wordt ook in migratietheorieên naar voren
gebracht als verklaring voor het - relatief - grote aandeel dat jonge-
ren vormen van migratiestromen (onder meer bij Ter lIeide, 196b.
p-.1_ql).
Door de resultaten van de PSC-proefenquête wordt deze veronder-
stelling - in zijn algemeenheid - niet ondersteund. De respondenten
die tussen 30 en 45 jaar oud waren gaven het vaakst de voorkeur te
kennen in een a¡der landsdeel te wi.Ilen wonen dan dat waar ze nu
woonden. (52%). gevolgd door de leeftijdsgroep 18-30 jaar (32 $)ter-wijl de leeftijdsgroep 46 jaar en ouder voor slechts 22/. in een ander
Iandsdeel wenste te wonen (qtiþgg?-,__p.11I ).

Het lijkt dus - gezien het feit dat er slechts indicatieve waarde aan
de resultaten va¡ de PSC-proefenquête mag worden toegekend - niet
goed mogeLijk om tot een uitspraak te komen omtrent het verband
tussen leeftijd en gezinsfase enerzijds en de werking van de factor
afsta¡d anderzijds. Aannemelijk lijkt in ieder geval dat voor de leef-
tijdsgroep ouder da¡ 45 jaar de aJsta¡d een belangrijker rol zaI spe-
len da¡ voor jongeren: dat-wil zeggen dat bij ouderen vaker de woon-
voorkeur zaI uitgaan naar de huidige woonregio, of naar een regio op
geringe a-fstand va¡ de huidige woonregio.

2.3. De samenhang met culturele variabelen
De invloed van de culturel.e variabelen op het effect van de factor af-
stand bij het bepalen van de regionale woonvoorkeuren zal voorname-
lijk berusten op verschilLen welke er tussen sub-culturen bestaan in
de mate waarin sociale contacten specifiek en vervangbaar zijn. In
sub-cuLturen waar deze sociale contacten vooral gericht zijn op fa-
milieleden of ook op buurtgenoten. zaI deze factor een ernstige rem
zi.jn op het uitspreken va¡ een voorkeur voor een andere dan de eigen
woonregio. vooral \&anneer deze contacten intensier zijn. In sub-cul.-
turen waarin sociale contacten meer gespreid of meer oppervlakkig
zíjn zal de factor afstand van veel minder belang zijn.
In de literatuur hebben we omtrent het effect van dergeiijke verschil-
Ien in sub-cultuur voor de regionale woonvoorkeuren geen informatie
gevonden, wel zijn er indicaties omtrent de juistheid van deze ver-
onderstelling te vinden in een aantal studies - genoemd in hoofdstuk
II - die zich richtten op de eerstgenoemde sub-culturen.
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3. De f actor woningmarkt
De tweede factor waarvan wij veronderstelden dat hij van invloed zaI
zijn op de keuze van de concrete woonvoorkeursregio - rekeninghou-
dend met het gevormde ideaalbeeld - is de aard en de prijs van het

aanbod op de woningmarkt in de verschÍIlende mogelijke voorkeurs-
regio's,
wÍj mogen er vanuit gaan. dat er tussen regio's belangrijke ver-
schiilen bestaa¡ in de kosten die verbonden zijn aa¡ het kopen dan

wel huren va¡ een bepaald soort woning; daarnaast liidt het geen

twijfel dat ook de aard van het aanbod op de woningmarkt gedifferen-
tieerd za| zljn wanneer verschillende regio's met elkaar wordenver-
geleken.

door inter -regionale migranten'
Desalnietteminmenenwi¡te*ogenaannemendatdewoningmarkt
een rol zal spelen bij de bepaling va¡ de woonvoorkeursregio. zon-

der dat wij kunnen beschikken over informatie die het mogelijk maakt

een uitspräak te doen omtrent het gewicht van deze factor bij het be-
palen van die voorkeur.
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3.1. De samenhang met sociale positie
Het lijkt aannemelì.jk dat de werking van de factor "woningmarkt"
verschillend zar zljn voor groeperingen met een verschillende socia-
le positie, indien deze te onderscheiden groeperingen verschillende
wensen hebben ten aa¡zien van de aard en de prijs van hu¡ woning.
Indien men de aard en de prijs va¡ het aanbod op de woningmarkt in
mogeliike voorkeursregio's betrekt in de overwegingen die leiden tot
het bepalen van de woonvoorkeursregio, dan zar immers vooral wor-
den gelet op dat deel van de woningmarkt dat - qua prijs en woning-
type - aa¡sluit bij de wensen van het huishouden. Huishoudens met
een hoger inkomen (êên van de indicatoren voor de sociale positie)
zullen over het algemeen een hogere huur- of koopprijs voor een wo-
ning willen (kunnen) betalen dan huishoudens met een lager inkomen.
Dit komt ook naar voren in regionale woningmarktonderzoekingen.
Het is daarbij evenwel niet zo dat de prijs. welke men voor een wo-
ning wenst te betalen. eve ij -
Iage II.2. Bij het rapport
blijkt dat de huurquote (vo
naarmate het gezì.nsinkomen hoger wordt (van meer dan 12% voor
gezinnen met een beschikbaar jaarinkomen van minder danf. 10.000
tot 7,4$ voor gezinnen met een beschikbaar jaarinkomen van meer
dan f.19.000).

100 gezinnen met 100 gezinnen met
hoge status lage status

eengezinshuis
middelho ge etagewoning
middelhoge m aj.sonette
hoogbouwflat
geen duì.delijk oordeel

95
1

1

3

0

96
2

0
0
2

Ð aij d"r" tabel kan natuurlijk wel worden opgemerkt dat de diffe-
rentiatie in woningtypen gering is. Het is niet onmogelijk dat de
wensen van de twee statusgroepen verschillen gaan vertonen wan-
neer de categorie "eengezinshuis" zou worclen uitgesplitst.
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Bovenstaalde tabel is indicatief voor de manier \ryaarop de factor
woningmarkt zal werken bij het kiezen van een woonvoorkeursregio:
de kans dat de woonvoorkeur naar een bepaalde regio zal uitgaan
wordt - door werking van deze factor - groter naarmate er op de

woningmarkt meer eengezinswoningen worden aangeboden.

Meer recent bleek deze voorkeur voor eengezinshuizen ook uit het
onderzoek naar woonmilieus, waar slechts 7/" van de ondervraag-
den zijn voorkeur uitsprak voor een etage- of flatwoning (I{.Eþ9k9I
Knaap en A. H. Dernison, 1972 P. 1?).

samenvattend kunnen wij stellen dat er enige aanwijzingen zijn dat
de werking van e woon-
voorkeursregio Iagere
sociale positie. e Positie
hebben immers oP die
woningmarkt terwijl groeperingen met een lagere sociale positie
hiervoor minder kunnen betalen.

3.2. De samenhang met IeeftijA/Sezinsf ase

De differentiatie in de werking van de factor "woningmarkt". welke
samenhangt met de variabele "leeftijd/gezinsfase", zaI vooral be-
trekking trã¡¡en op de aard van het aanbod op de woningmarkt.
Huishoùdens in een verschillende ieeftijds- of gezinsfase zullen ver-
schillende wensen hebben ten aanzien van het type woning naar wij
aannemen.
Aanwijzingen hiervoor vonden wij in het onderzoek van De Jonge'
(1964 p.61), die de volgende tabel geeft:

gezinnen met echtparen jon- ouderen zon-
gewenstwoningtype 3 of meer kin- ger dan 40 jaar der ki.nderen

deren jonger zonder kinde- of kinderen
dan 11 jaar ren ouder dan 20

I aar

eengezinshuis
etagewoning
maisonette
hoogbouwflat
geen oordeel

s6fi
2

0
0
2

85%
4
0
7

4

78ø
13

0
4
4
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Hoewel dus in alle drie groeperingen de voorkeur voor het eengezins-
huis duidelijk overweegt. is deze toch veruit het opvallendst bij de
gezinnen met jonge kinderen. (riet tijkt niet onwaarschijnlijk dat al-
leenstaanden - di.e niet in het onderzoek van De Jonge waren betrok-
ken - een nog aanzienlijk geringere voorkeur voor het eengezinshuis
te zien zullen geven).

In tegenstelling tot onze verwachtingen bleek in het woningmarkton-
derzoek in de regio Zwolle dat de variatie in gewenste grootte van de
woning (uitgedrukt in aa¡tal vertrekken) slechts in bepeikte mate sa-
menhing met de variabele gezinsfase. Terwijl het gewenste aantal
vertrekken varieerde van "minder dan drie" tot "meer dafr zeven",
varieerde dit aa¡tal (gemiddeld) tussen de onderscheiden gezinsfasen
slechts van 5,2 tot 5rB, dit met uitzondering van de alleenstaanden
(4,1) en de bejaarden (4,3). (ETI, Overijssel. 19?3 p. ?5)

De werking va-n de factor woni.ngmarkt j.n samenhang met de variabe-
le gezÍnsfase/eeftijd zal dus vermoedelijk zodanigãi¡n, aat gezin-
nen met jonge kinderen eerder een voorkeur zullen uitspreken voor
een regj.o waar op de woningmarkt relatief veel eengezinshuizenwor-
den aangeboden, terwijl alleenstaanden en bejaarden meer een regio
zulLen prefereren waar relatief kleine woningen in voldoende mate
op de woningmarkt worden aangeboden.

3.3. De samenhang met woonervaring
Het lijkt niet onaannemelijk dat de interpretatie van de woningmarkt
in de mogelijke voorkeursregio's zal worden beinvloed door dewoon-
ervaring in het algemeen en in het bi.jzonder door de aard en prijs
vart het aanbod op de woningmarkt in de huidige (of in een vorige)
woonreglo.
Daar wij in de bestaa¡rde literatuur geen aanwijzingen vonden omtrent
deze samenhang, zal nader onderzoek moeten uitwijzen of deze ver-
onderstelling gegrond is.

De samenhang met cuLturele variabelen
De differentiatie in de werking van de factor woningmarkt bij het be-
palen van de woonvoorkeursregio zal waàrschijnlijk ook worden be-
ihvloed door culturele vari.abel.en daar deze. evenals de structurele
variabelen, samenhangen met de wensen ten aanzien van bijvoorbeeld
woninggrootte en woningtype. IIet is evenwel niet mogelijk om over
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deze samenhang in de bestaande literatuur aanwijzingen te vinden. In
de regionale woningmarktonderzoeken welke in ons land zijn gehou-
den is - voor zover ons bekend - aan de differentiatie in woonwensen
welke samenhangen met deze factoren geen aandacht besteed. Nader
onderzoek lijkt dan ook noodzakelijk om met betrekking tot deze sa-
menhang meer inzicht te krijgen.

4. Samenvatting
Wij hebben in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de invloed welke de

factoren "afstand tussen mogelijke voorkeursregio's en huidige \roon-
regio" enerzijds en "aard en prijs va¡ het aanbod op de woningmarkt
in de mogelijke voorkeursregiors" anderzijds, hebben op het bepalen
van de regio waarnaar de uiteindelijke woonvoorkeur uitgaat.
Wij vonden in de bestaande literatuur aanwijzingen dat deze twee fac-
toren inderdaad van belang zijn bij de bepaling van de woonvoorkeu-
ren.

Daarnaast waren er indicaties dat de werking van de factor afstand
samenhing met verschillen in sociale positie, met verschillen in ge-
zinsfase en leeftijd en met verschillen in sub-cultuur.
Ook omtrent de werking van de factor \üoningmarkt vonden wij aan-
wijzingen betreffende een samenhang met de variabelen sociale posi-
tie en gezinsfase, respectievelijk leeftijd; de samenhang van deze
factor met de variabele woonervaring en met culturele variabelen
kon niet worden getoetst aan de bestaande literatuur daar wij hier-
omtrent geen informatie vonden.
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HOOFDSTUK VI

DE IMPLICATIES VAN DE REGIONALE IYOO}N/OORKEUREN VOOR
DE INTER-REGIONALE MIGRATIE

1. Inleiding
Wij zullen in dit esteden aan de realisatiemoge_
lijkheden van de euren. Om inzicht te krijgeñ in
de invloed welke len hebben op de toekomsiige
spreiding va¡r de t die woonvoorkeuren uiteraard
ook de realisati.emogelijkheden daarvan van belang. In deze studie
staan de woonvoorkeuren centraal, dat wii zeggen dat we uit zijn
gegaan van het - denkbeeldige - geval dat de urens om zich in een be-
paalde regio te vestigen uitsluitend wordt beinvloed door factoren in
de "woonsfeer" en niet door andere factoren zoals bijvoorbeeld de
arbeidsmarkt in de verschillende regiors.
we willen er hier nog eens op wijzen dat dit onderscheid slechts van
analytische aard is: in werkelijkheid zullen factoren in de woon- en
in de werksfeer in vri.jwel alle gevallen samen va¡r invloed zijn op de
regiovoorkeuren.

wel - om redenen va¡
e regionale woonvoo
hoofdstukken op deze
factoren in de "werks Ij.s, dat - ook in het denkbeeldige geval dat factoren in de werksfeer

niet van invloed zijn op de regiovoorkeuren - toch aan een aantal
voorwaarden in die werksfeer moet zijn voldaan om realisatie van
de woonvoorkeuren mogelijk te maken.
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2. De invloed van factoren in de werksfeer
Wij stelden in paragraaf IL 5. dat wij bij de benadering van de reali-
satiemogelijkheden van de regionale woonvoorkeuren aansluiti.ng zuI-
Ien zoeken bij de door Ter Heide geformuleerde migratieregel. Deze
Iuidt: "AIs regel treedt migratie op als potentiëIe migranten weten
dat zij door migratie tot verbetering van hun levensomstandigheden
kunnen komen". Volgens deze regel zal migratie optreden wanneer
aan een drietal voorwaarden is voldaan:

A. Er moeten tussen de (potentiëIe) vertrek- en vestigingsgebieden
interregionale verschillen bestaan;

B. Deze verschillen moeten in de potentiëIe vertrekgebieden bekend
zijn en;

c. De situatie in de vertrekgebieden moet door personen in het ver-
trekgebied, op grond van de daar heersende culturele opvattingen,
posi[iet worden beoordeeld. @).

De interregionale verschillen die aanleiding geven tot migratie ku¡t-
nen in de studie van Ter Heide betrekking hebben op economische
aspecten, woningen, voorzieningen of sociale verhoudingen. In onze
studie naar de regionale woonvoorkeuren richten we echter onze aan-
dacht slechts op verschitten in regionaal w oonmilieu; we beschou-
wen daarom als potentiëIe migranten, die huishoudens die var oor-
deel zijn datze het door hen gewenste woongedrag - gebaseerd op de

woonwaarden van de sociale kaders waarbinnen ze leven - beter kun-
nen realiseren in een andere regio dan die waar ze nu wonen. In dat
gevalzal de voorkeursregio (aspiratiebeeld) een andere zijn dan de

huidige woonregio.
Volgeis de "regel" zullen in het geschetste geval - dat factoren in de

werksfeer niet van invloed zijn op de regiovoorkeuren - potentiëIe
migranten gaa-fì wonen in de regio die overeenkomt met hun aspiratie-
beeld.
Doordat we evenwel de invloed van factoren in de werksfeer op de

regiovoorkeuren buiten beschouwing laten, zullen deze factoren "Sto-
rend" kunnen werken en een afwijking van de "regel" kunnen veroor-
zaken. Ook voor de realiSatie van de "zuivere"woonvoorkeurenzullen
deze factoren als randvoorwaarden*) werkzaam zijn, en wel in diê

*¡ rvr"t n"t gebruik van het begrip rardvoorwaarden wordt geen uit-
spraak bèdoeld omtrent het onderlinge gewicht van factoren in
"woon-" en "werksfeer"(zie ook de noot op blz-25)-
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zin dat real.isatie va¡r de regionale woonvoorkeuren slechts dan kan

3. Differentiatie Ín realisatiemogelijkheden
De in het algemeen voor realisatie va¡ woonvoorkeuren geldende
voorwaarde van de beschikbaarheid va¡ een "passende" arbeids-
plaats in de woonvoorkeursregio zar op drie manieren kunnen leiden
tot een diff erentiatie in realisatiemogelij kheden van woonvoorkeuren
tussen te onderscheiden groeperingen van huishoudens:

- de realisatiemogelijkheden zullen geringer worden naarmate de
gevestigde belangen (in de "werksfeer") in de huidige woonregio
sterker zijn;

- de realisatiemogelijkheden zullen geringer worden naarmate de
arbeidsmarkt in de regio waarnaar de woonvoorkeur uitgaat
minder gedifferentieerd is;

- de realisatiemogelijkheden zullen geringer worden naarmate de
geambieerde plaats op de arbeidsmarkt meer specifiek is en
daardoor de kans geringer wordt dat een dergelijke plaats is te
vinden in de voorkeursregio.

we zullen in het volgende nagaan in hoeverre er informatie beschik-
baar is in de bestaande literatuur omtrent de samenhang tussen ver-
schillen in realisatiemogelijkheden van woonvoorkerrren (vero orzaakt
door de werking van bovengenoemde factoren) en de structurele va-
riabelen die we in de vorige hoofdstukken hebben onderscheiden (so-
ciale positie, leeftijdr/gezinsfase en woonervaring).

Ten aa¡zien van de relatie tussen realisatiemogeÌijkheden en le ef -
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tijd/ gezLrlSf ase verwachten wij dat de realisatiemogelijkheden
afnemen met stijgende leeftijd, Naarmate men ouder wordt zullen de
gevestigde belangen in de woonregio toenemen door geringere moge-
Iijkheden om elders een vergelijkbare arbeidsplaats te vinden terwijl
ook de plaats op de arbeidsmarkt welke men ambieert in het alge-
meen als gevolg varì een toenemende ervaring, specifieker zalwor-
den naarmate men ouder wordt.
Opgemerkt dient hierbij nog te worden dat deze relatie slechts dan
mag worden verwacht wanneer men beneden de pensioengerechtj'gde
Ieeftijd is, daarna zullen factoren in de werksfeer nauwelijks nog
een rol spelen.

voor wat betreft de relatie tussen realisatiemogelijkheden en w oon-
ervaring is het niet goed mogelijk een verwachting uit te spreken.

Bij de motivering va¡ bovenstaande veronderstellingen is de factor
"differentiatie op de arbeidsmarkt Ín de woonvoorkeursregio"'nÍet
genoemd. Reden hiervoor is dat deze factor niet direct verbandhoudt
met de huishoudens maar indirect van invloed is via de regiokenmer-
ken. Wij formuleren hier daarom als extra veronderstelling dat door
de werking va¡ deze factor - de differentiatie van de arbeidsmarkt in
de woonvoorkeursregio - de realisatiemogelijkheden groter zullen
zijn naarmate de woonvoorkeur uitgaat naar een meer stedeiijke
r egio. De motivering van deze veronderstelling ligt voor de hand,
nameiijk het feit dat de arbeidsmarkt in het algemeen meer gediffe-
rentieerd is naarmate de stedelijkheid van de regio toeneemt.

Wij wijzen er op dat de bovenstaande, veronderstelde samenhargen
een statistisch karakter hebben; ook wanneer de veronderstellingen
op zichzelf juist blijken. zullen er vele uitzonderingen zijn. Zo zlin
er arbeidsplaatsen, bezet door werknemers met een lagere sociale
positie die toch specifiek aan enkele regio's zijn gebonden (bijvoor-
beeld aan een regio met een zeehaven). Ook uitzonderÍngen in omge-
keerde richting zullen voorkomen (bijvoorbeeld onderwijzers, Iera-
ren).

4. Informatie in de bestaande Iiteratuur
Bij het zoeken van informatie in de bestaande literatuur welke toet-
sing mogelijk maakt van de in de vorige paragràa:f geformuleerde
veronderstellingen lijkt het voor de hand te liggen in de eerste plaats
gebruik te maken van literatuur welke gewijd is aa¡ samenstelling
van migratiestromen.
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Er doen zich evenwel bij de interpretatie van de in die ì.iteratuur ge-
geven informatj.e - voor ons doel - belangrijke moeilijkheden voor.
In de migrati.eliteratuur wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds
migrarten en anderzijds niet-migranten. Met betrekking tot al da¡
niet realisatie van de regionale woonvoorkeuren doen zich derhalve
de volgende'mogelijkheden voor:

NIET-MIGRANTEN (I)

A. voorkeursregi.o was dezelfde
als de woonregio.

B. voorkeursregio was niet de-
zelfde als de woonregio.

MTGRANTEN (tr)

A. woonvoorkeur ging uit naar
de "nieuwe" woonregio.

B. woonvoorkeur ging uit naar
de regio waar men woonde
vôór migratie.

C. woonvoorkeur ging noch uit
naar de "nieuwe't woonregio.
noch naar de regio waar men
woonde vóôr migratie.

De in de literat niet_mi_
granten (catego groepe-
ringen van huis indicatie.
Daar we ook in lke toet-
sing van de geformuleerde verondersteì.lingen mogelijk maakte, zul-
len deze slechts kunnen dienen als mogelijke hypothesen voor verder
onderzoek.

5. Samenvatting
we stelden in dit hoofdstuk de realisatiemogelijkheden van de regio-
nale woonvoorkeuren aan de orde en we formuleerden een aa¡talver-
onderstellÍngen omtrent de samenhang tussen differentiatie in reari-
satiemogelijkheden enerzijds en structurele variabelen en regioken-
merken anderzijds. Toetsing van deze veronderstellingen door mid-
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del van de bestaande literatuur bleek niet mogeÌijk, zodat nader on-
derzoek zaI moeten uitwijzen in hoeverre deze veronderstellingen
juist zijn.
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HOOFDSTUK VII

SAME}N/ATTING EN CONCLUSIES

1. Inleiding
Door middel van een literatuurstudie hebben wij getracht de grenzen
vast te stellen van de bestaancle kennis omtrent de regionale woon-
voorkeuren van de Nederla¡dse bevolking. DÍt onderzoek is een ge-
volg van de algemeen gevoelde noodzaak om in migratie- en bevol-
kingsspreidingsmodellen naast economische- ook woonfactoren op te
nemen.

In het eerste hoofdstuk van het rapport is nader ingegaan op de aan-
Ieiding en het doel va¡ het-onderzoek.

In hoofdstuk II is een aralyse uitgevoerd van de wijze waarop regio-
nale woonvoorkeuren tot stand komen. Achtereenvolgens is aa¡dacht
besteed aa¡: de factoren die op deze voorkeuren van invloed zull.en
zijn. de differentiatie die zou kunnen bestaan tussen te onderscheiden
categorieën binnen de bevolking,. en het gewicht dat aan de verschil.-
Iende factoren wordt toegekend bij het bepalen van de regionale woon-
voorkeuren. De analyse mondde uit in een schema - een verbaal mo-
del - betreffende de werking van woonattractiefactoren bij het tot
sta¡d komen va:r regÍovoorkeuren. Dit schema is weergegeven op
blz.27.

Centraal in dit schema staat het gewenste woongedrag. gedefinieerd
als: "Die activiteiten welke een huishouden binnen zijn woonregi.o
wenst te ondernemen., die interacties welke hij daar wil plegen en
die ervaringen welke hij daar wil beleven, dit met uitzondering van
activiteiten. interacties en ervaringen welke in de "werksfeer" zijn
gelegen". Va¡uit dit gewenste woongedrag kunnen op twee niveaus
woonvoorkeuren worden onderscheiden:

- de gewenste s o o r t woonregio, dat is _een regio waar verschil-
Iende relevante regiokenmerken in een "ideale" verhouding aan-
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wezig zlj\, gezíen het gewenste woongedrag (ideaalbeeld);
- de gewenste concrete regio, dat is de regio waarnaar de

voorkeur uitgaat, na confrontatie van het ideaalbeeld met de
mogelijke voorkeursregiors en rekening houdende met interme-
dierende factoren a-Is afstand tot de huidige woonplaats en wo-
ningmarkt in de mogelijke voorkeursregio?s (asperatiebeeld).

Voor wat betreft het soort regio waar men wenst te wonen
(ideaalbeetd) zijn dus aa¡ de "aanbodzlide" de fysieke en sociaal-
culturele kenmerken van een regio van beia-ng. Wij veronderstelden
op grond van onze analyse dat de volgende regiokenmerken in dit
kader relevant zouden zijn:

a. de mate van stedelijkheid va-rì een regio;
b. het landschapstype in een regio en
c. de kwaliteit van het fysisch milieu in een regio.

Verschillen in het soort regio waar men wenst te wonen zullen'op-
treden doordat er verschillen zullen bestaan in gewenst woongedrag
tussen te onderscheiden categorieijn binnen de bevolking. Veronder-
steld werd dat deze differentiatie in gewenst woongedrag verklaard
kan worden uit verschillen met betrekking tot sociaal-structurele
variabelen - sociale positie, Ieeftijdy'gezinsfase en woonervaring -
en culturele factoren.

Bij de keuze van een concrete voorkeursregio (aspiratie-
beeld) zal een huishouden - in theorie - nagaa¡ welke val de moge-
lijke voorkeursregiols het meest in overeenstemming is met de
ideaal geachte combinatie van regiokenmerken. In de praktijk zullen
evenwel ool< een aa¡tal intermediërende factoren deze concrete
woonvoorkeur beihvloeden. Wij veronderstelden dat met name de

volgende intermediërende factoren van belang zouden zÍjn:

a. de "afstand" - in verschillende betekenis - tussen de huidige
woonregio en de verschiliende mogelijke voorkeursregiors.

b. de aard en de prijs va¡ het aanbod op de wonÍngmarkt in de
verschillende mogelijke voorkeursregiols.

Wij veronderstelden verder dat de werking va¡ deze intermediërende
factoren niet gelijk zal zljn voor de verschillende bovenbedoelde ca-
tegorÍeën binnen de bevolking.
Tenslotte komen in het schema de realisati.emogelijkheden voor in-
dien de woonvoorkeursregio een andere is da¡ de huidige woonregio.
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Wij namen aan dat deze realisatiemogelijkheden ook zullen worden
beihvloed door de sociaal-structurele variabelen en de cuLturele fac-
toren die van invloed zijn op het gewenste woongedrag.

In hoofdstuk III werd de probleemstelling voor de literatuurstudie
geformuleerd. Deze probleemstelling houdt uiteraard direct verba¡d
met het doel va¡ het onderzoek en de uitkomsten va¡ de uitgevoerde
analyse.
In het tweede deel van de studie (Hst. IV, V, VI) is gepoogd het opge-
stelde schema te toetsen met behulp var de resultaten var reeds ver-
richt onderzoek. Hj.erbij bleek dat het schema consistent is met dat-
gene wat, blijkens de bestaande literatuur, bekend is omtrent de re-
gionale woonvoorkeuren. De opgestelde hypothesen omtrent de aard
van de regiokenmerken, de releva¡te sociaal-structurele en cultu-
rele factoren en de intermediërende factoren welke in een model
zouden moeten worden opgenomen. om te komen tot een verklaring
van de j.nvloed welke regionale woonvoorkeuren hebben op migratie-
stromen. konden evenwel slechts zeer ten dele worden getoetst. In
het algemeen kunnen we dar ook stellen dat de bestaande onderzoek-
resultaten geen voldoende basis vormen om de "woonfactoren" op de
juiste wijze een plaats te kunnen geven in het bovenbedoelde model.
In de volgende paragrafen wordt dit nader aangetoond.

2. Het gewenste soort woonregio (ideaalbeeld)

Zoalswij in de vorige paragraaf aÌ aangaven. verondersteiden wij
dat de volgende regiokenmerken va¡ invloed zijn op de keuze van het
soort regio \raar een individueel huishouden bij voorkeur zou wonen:

a. de mate va¡ stedelijkheid van de regì.o;
b. het landschapstype van de regio en
c. de kwaliteit van het fysisch milieu in de regio.

Deze veronderstelling werd ondersteund door de resul.tatenva¡ reeds
verricht onderzoek hoewel enige voorzichtigheid bij de interpretatie
van die onderzoekresultaten - voor ons doel - wel geboden is. De re-
den hiervoor is dat deze onderzoekingen betrekking hadden op een
gering aarrtal respondenten met een beperkte geografische spreiding
(zoals de onderzoekingen va¡r Hauer. De Jonge en Geyer), respectie-
velijk betrek-king hadden op een andere geografische schaal dan de
regionale (zoals het RPD-onderzoek naar de waardering var ìüoon-
milieus). De PSC-proefenquête was wel geografisch gespreid maar
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deze had verder aIIe bezwaren welke kleven aan een - schriftelijke -
proefenquête met name een gerì.ng aa¡tal respondenten en een duide-
Iijk gebrek aan representativiteit va¡ die respondenten.

Een wezenlijk bezwaar van de bestaande onderzoekresultaten - voor
het gestelde doel - is, dat ze nauwelijks inzicht verschaffen in het
onderlinge gewicht dat aan de drie bovengenoemde regiokenmerken
toegekend moet worden bij het bepalen van de soort regio waarnaar
de woonvoorkeur uitgaat. Het weinÍge dat hieromtrent was te vinden
wijst erop dat vermoedelijk vooral het la¡dschapstype in de woon-
regio van veel belang is (blz.34-35).

Differentiatie in wensen
Aa¡ het schema ligt de veronderstelling ten grondslag dat verschil-
Iende categorieën binnen de bevolking - te onderscheiden op grond
van structurele vari.abelen en va¡ culturele factoren - verschillen
zullen laten zien in gewenst woongedrag en dat deze verschillen zul-
Ien leiden tot verschil in wensen ten aanzien van de relevante regio-
kenmerken. Ilieronder vatten wLj. voor de drie bovengenoemde
regiokenmerken, de gegevens samen die wij, wat cieze differentiatie
betreft, i.n de bestaande literatuur vonden.

ad.a. de mate van stedelijkheid van de regio
Ten aanzien va¡ de gewenste mate va-n stedelijkheid waren er
enkele aanwijzingen dat er een differentj.atie in wensen bestaat
(zie tabellen blz. 35-36). Wij gingen nain hoeverre deze differen-
tiatie samenhangt met verschillen in social.e positie, verschil-
Ien in gezinsfase en/of leeftijd, verschillen in woonervaring en
culturel.e verschillen.
Wat wij vonden in de literatuur omtrent de relatie tussen socia-
ie positie en de gewenste mate varr stedelijkheid in de woonre-
gio, was vaag en ten dele tegenstrijdig (blz.39 ).
Ten aalzien va¡ de relati.e tussen gezinsfase¡leeftijd en gewens-
te mate van stedelijkheid in de woonregio waren er enige aan-
wijzingen dat jongeren wat meer stedelijk wensen te wonen.
(b\z.41 ) en dat gezinnen met jonge kinderen wat minder stede-
Iijk wensen te wonen (tabel blz.40). Het is evenwel niet duide-
lijk vooral wat betreft de laatste relatie, of deze samenhangen
en alleen gelden voor woonvoorkeuren binnen de regio of ook
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voor inter -regional.e woonvoorkeuren.
Met betrekking tot de relatie tussen woonervaring en gewenste
mate va¡ stedelijkheid in de woonregio, moesten de aanwijzin-
gen voornamelijk worden ontleend aan intra-regionale onder-
zoeken (zoals regionale woningmarktonderzoekingen). Hoewel
niet ka¡ worden vastgesteld in hoeverre de in deze onderzoe-
kingen gevonden relaties ook gelden voor regionale woonvoor-
keuren. doen de resultaten wel veronderstellen dat de gewenste
mate van stedelijkheid in de woonomgeving zal toenemen naar-
mate men meer ervaring heeft met het wonen in een stedelijke
omgeving (bIz.42).
Ten aanzi.en va¡ de samenhang tussen culturele factoren (ver-
schillen in sub-cultuur) en differentiatie i.n wensen ten aatzien
van de mate van stedelijkheid in de woonregio vonden wij in de
Li.teratuur enkele indicaties dat in een aantal gevallen verschil-
len in sub-cultuur leiden tot verschillen in gewenste stedelijk-
heid. Daarnaast zijn er evenwel aanwijzingen dat de bedoelde
verschillen in sub-cultuur sterk samenhangen met de eerder
genoemde structurele variabelen "sociaLe positie" (voor wat
betreft de sub-cul.tuur van de "urbar-villagers") en "gezins-
fase" (voor wat betreft de sub-cultuur waarvaJì de voorkeur
voor "urbarism as away of life" een uiting is) (blz.44).

ad b. Het gewenste Iandschapstype
Ook ten aanzien va:r het landschapstype zijn er aanwijzingen
gevonden dat er een differentiatie in wensen bestaat (bLz,4B).
Wij hadden geen reden om te veronderstelLen dat deze diffe-
rentiatie in wensen verband zou houden met verschillen in so-
ciale positie. verschillen in Ieeftijd/gezinsfase of verschillen
j.n sub-cultuur en wij vonden in de literatuur ook geen grond
voor dergelijke verbanden. WeI veronderstelden wij dat de
woonervaring van invi.oed zou zijn op het landschapstype waar-
aaÌr men de voorkeur zou geven en wel in deze zin, dat de
voorkeur relatief vaak zou uitgaan naar een type dat men door
woonervaring kent.
De bestaalde literatuur bood erg weinig informatie die toetsing
va-n deze veronderstelling mogelijk kon maken. Slechts het on-
derzoek va¡ Hauer onder een aantal Utrechtse geografiestuden-
ten. gaf een indj.recte aanwijzing die deze veronderstelling on-
dersteunde (zie bIz.46 ).
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ad c. De kwaliteit van het f ysische milieu
In tegensteiling tot de regiokenmerken "mate van stedelijkheid"
en "Iandschapstype" lijkt het bij de kwaliteit van het fysische
milieu nÍet waarschijnlijk dat er een verschil in wensen zalbe-
staan; alle te onderscheiden groeperingen zullen voorkeur heb-
ben voor een zo hoog mogelijke kwa,Iiteit (dat wiI zeggen voor
eeî zo gering mogelijke "verontreinj.ging")' Wij vonden in de

bestaande onãerzoekresultaten geen aanwijzi.ngen die in strijd
waren met deze veronderstelling.

3. De concrete voorkeursregio (aspiratiebeeld)

Ten aa¡zien varr de factoren die - gegeven het soort woonregio waar-
naar de voorkeur uitgaat - varr invloed zullen zijn op de keuze van

een specifieke woonvòorkeursregio, veronderstelden wij dat met na-

me var belang zouden zijn:

a.deafstand-fysiekenmentaal-tussendehuidigewoonregio
en de verschillende mogelijke voorkeursregiols;

b. de aard en de prijs van het aanbod op de woningmarkt in de

verschillende mogelijke voorkeursregiors"

In de bestaarrde literatuur komt duidelijk tot uiting dat de factor af -
stand een rol va¡ betekenis speelt bij migratiebeslissingen; de re-
sultatenvarrdePSC-proefenquêtemakenhetverderaarrnemelijkdat
"afstand" van belang is bij het kiezen varl een concrete woonvoor-
keursregio (blz. 50 ).

uit de resultaten var verschillende in ons land uitgevoerde migratie-
motievenonderzoeken komt de factor "aard en prijs van het aanbodop

de woningmarkt" naar voren als een belangrijk motief voor verhui-
zing. Ecñter. deze factor wordt voor inter-regionale migratie min-
deivaak als beslissend motief genoemd dan voor verhuizingen binnen

regiors (blz. 53).
Evãnmin als bij de regiokenmerken. die in de vorige paragraaf aan

de orde waren. was hõt bij deze intermediërende factoren mogelijk
om uit de bestaande literaluur te komen tot een goed inzicht in het

onderlinge gewicht dat moet worden toegekend aan elk va¡ de facto-
ren bij de keuze var een woonvoorkeursregio'
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Differentiatie in werking van de intermediërende
factoren
wij verwachtten dat de werking van de intermediërende factoren niet
gelijk zou zljn voor de verschillende categorieiin die binnen de be-
voLking kunnen worden onderscheiden op grond van structurele varia-
belen en val culturele factoren. In de titeratuur vonden wij hierom-
trent de volgende informatie.
ad a. De factor afstand

Mede op grond va¡ de analyse veronderstelden wij dat de wer_
king van de factor afstand bij het bepalen van een concrete
voorkeursregio zù samenhangen met de variabele sociale po-
sitie- in dÍe zin dat naarmate de sociale positie hoger is de af -
sta¡d va¡ minder invloed op die voorkeur zar zíjn.ln de litera-
tuur vonden wij enkele aanwijzir-rgen die deze veronderstelling
ondersteunden maar deze informatie was nogal beperkt (blz.51).
ook veronderstelden wij dat de factor afstand vooi ouderen va'
meer gewicht zou zijn dan voor jongeren bij het bepalen van een

men tot een uitspraak in deze (brz. 52). Aa-ngaande de samen-
hang tussen verschillen in sub-curtuur en de werking van de
factor afsta¡d bij het bepalen van een woonvoorkeursregio von-
den wij geen directe aanwijzingen. WeI wa-ren er in studies
over bepaalde sub-culturen aanwijzingen dat de factor afstand
in sommige sub-culturen van meer gewicht is dan in a¡dere
(bIz.52 ).

ad b. De f actor woningmarkt
op twee ma¡ieren differentiërend
een woonvoorkeursregio, Enerzijds
s vrij belangrijke verschillen in de
a¡ het kopen of huren va¡ een be_

paald soort woning, anderzijds zaL ook de aard va¡ het aanbod
op de woningmarkt verschillend zijn wanneer verschillende re-
giors met ellcaar worden vergeleken. uit de bestaande litera-
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tuur blÍjkt dat de tÃ/ensen, welke men heeft ten aanzien van het

aanbod ôp de woningmarkt, niet erg gedifferentieerd zijn"
AIIe groeperingen hebben een zeer grote voorkeur voor eenge-
zinshuizen en slechts een zeel geringe voorkeur voor andere
woonvormen als etagewoningen, maisonettes en hoogbouwflats.

Ten aa-nzien va¡r sociale positie, woonervaring en culturele
factoren vonden wij in de bestaande onderzoekresultaten geen

aanwijzingendiehetmogelijkmaaktenomeenverba¡dvastte
stellen tussen deze variabelen enerzijds en de werkÍng van de

f actor "woningmarkt" arrderzijds'

4. Gegevens omtrent de realisatiemogelijkheden van
de regionale woonvoorkeuren

daal .

Het bleek niet mogelijk om de veronderstellingen omtrent een ver-
band tussen realiJatiemogeiijkheden va,' woonvoorkeuren enerzijds
en de variabelen sociale positie, Ieeftijd en stedelijkheid van de ge-
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r¡¿enste \ryoonom€leving anderzijds. te toetsen met behulp van de be-
staande literatuur, De beschikbare gegevens maken het namelijk niet
mogelijk om onderscheÍd te maken tussen migratie op grond var re-
denen in de "woonsfeer" en migratie op grond va¡ redenen in de
"werksfeer" (blz.62).

5. Conclusies
In de literatuurstudie hebben wij langs deductÍeve weg een verbaal
model, in de vorm van een schema, opgesteld betreffende de wer_
king val factoren die invloed uitoefenen op de regionale woonvoor-
keuren. In de bestaande literatuur vonden wij geen informatie die
strijdig was met dit schema; de gevonden informatie was evenwel
op een aa¡tal punten duidelijk onvoldoende om te komen tot een toet-
sing van de veronderstellingen welke aan het ontwikkelde schema
ten grondslag liggen. Dit is een gevolg van het feit dat er in ons land
slechts in enkele onderzoekingen regionale woonvoorkeuren aar de
orde zijn gesteld. Deze onderzoekingen hebben vrijwel aLle als be-
perking dat zij op een klein aa¡tal respondenten betrekking hadden
met een geringe geografische spreiding. Daarnaast is in de litera-
tuurstudie aa¡dacht besteed aal verslagen van onderzoekingen welke
betrekking hadden op een a¡dere geografische schaal. Dit betrof
vooral onderzoekingen naar woonwensen en woonvoorkeuren binnen
regiors. Het is evenweL niet goed mogelijk om na te gaan in hoeverre
de factoren, die de voorkeur voor deze woonmiLieus van beperkter
omvang beinvloeden, in dezelfde mate (voor wat betreft sterkte en
richting) van invloed zijn op de regionale woonvoorkeuren. Een zelfde
interpretatiemoeilij kheid geldt voor buitenlandse onderzoeken naar
regionale woonvoorkeuren.

uit de resultaten van de literatuurstudie blijkt derhalve dat de be-
staande kennis onvoldoende is om de woonattractiefactoren een pas-
sende plaats te geven in migratie- en bevolkingsspreidingsmodellen.
overweging van deze resultaten leidt tot de conclusie dal de moei-
lijkheden, welke bij de operationalisatie van een dergelijk model
worden ondervonden, voornamelijk een gevolg zijn van een tekort
aan (exactheid va¡ de) gegevens welke met betrekking tot de woon-
attractiefactoren ter beschikking staan. Met name is onvoldoende
bekend omtrent de volgende punten:

- de wensen welke bij de bevolking leven ten aanzien va¡r de
relevante regiokenmerken (bijvoorbeeld: welke mate van
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stedelijkheid in de woonregio wordt gewenst door welk deel
van de bevoiking);

- de onderl:nge gewietrtsverhouding van de verschillende facto-
ren die de regiovoorkeuren beìhvloeden;

- de differentia:tie tussen verschillende bevolkingscategorieën -
welke kunnen worden onderscheiden op grond van structurele
en culturele factoren - ten aanzien van de bovenstaa¡rde twee

Punten.

Gezien de aard va¡r de nodige informatie kan tenslotte de conclusie
worden getrokken dat voor het verkrijgen hiervan veldonderzoek
noodzakelijk zaI zijn'
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SUMMARY

1, Structure of the rePort
This report aims at delineating present knowledge of the preferences
of people living in the Netherla¡ds. in terms of regions for habitat

".r¿ 
frr¡it"tion. chiefly by carrying out a survey of the pertinent lit-

erature.
incorPorate in
s PoPulation,

: i;i:""*'
chapter I contains a general introduction. The problem is defined

and ttre subject - matter of the survey - is presented in some detail.

Iating to:

- the desired type of region, this being a region belonging to a
series where êeveral characteristics combine in an "ideal"
ratio with a view to the desired residential behaviour ( "ideal
i.mage");
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- the specific region desired, this being the region preferred
a-fter due confrontation of the ideal Ímage with the eligible re-
gions and after such intermediating factors as "dista¡ce to pres-
ent place of residence" and housing market in these regions have
been taken into account ("aspiration image").

Regarding the "ideal image" - the type of region were one would pre-
fer to live - therefore the physical and socio-cultural characterÍstics
of the region(s) concerned are of importance.
Based on our analysis, we assumed the following characteristics to
be relevant:

(a) tfre degree of urbanaty of a region;
(b) the type of larrdscape offered by a region;
(c) tne quality of a region(s) physical environment.

Differences in "ideal image" will arise from differences in desired
residentiaL behaviour between categories of people within the popula-
tion. we assumed that this differentiation in desired residential be-
haviour may be tied to socio-structural variables (social position.
age/f.amlry phase a¡d residential experience) and cultural factors.
As regards the "aspiration image", a household or family wiII,
theoreticaLly. consider which of the etigible regions of preference
comes nearest to the "ideal image". In practice, however, some
intermedi.ating factors too, will be likety to aJfect the aspiration
image.
In this context, we could mention:

(a) tne dista¡ce between the present region of residence and the
eligible regions;

(b) ttre type and price of housing offered in those regions.
we furthermore presumed that the effect of these intermediating
factors will not be one a¡d the same for various categories within
the population.

The model further of the possibilities of implementa_
tion, if the region residence is a¡other than the pres_
ent region of resid med these possibilities to be co_
influenced by the s I variables and cultural factors that
may affect the desired residential behaviour.
In chapter III the questions considered in the survey are specified
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taking account of the investigationTs aims and the results of analysis.

In the second part of the report - chapters IV, V and vI - it was at-
tempted to veiify the assumptions made and the conclusions arrived
at in the analYsis.
The investigation of the literature showed our model to be consistent
with the reported regional preferences for residence. However, we

could only very partially check the hypotheses about the type of re-
gional châracteristics, the relevant socio-structural a¡d cultural
lactors a¡d the intermediating ones that would have to be introduced
in a model in order to account for the influence that regional resi-
dential preferences exert on migration flows. In general terms we,

therefoie, suggest that the present results of investigation do not
constitute a sufficient basis to assign the "residential factors" an

appropriate place in the said models; this point wiII be elaborated
in the paragraPhs that follow.

2. Tine desired type of region for residence (ideaI
image)
In the above .ile mentioned three characteristics that have a bearing
on the "ideal image".
The three rssn-ptions brought forward were found to be supported
by the results of prior research, though some prudence in inter-
pieting those resutts with regard to our work seems indicated.
Àctualty, these prior investigations related either to a small num-
ber of iéspottAents with a limited geographical distribution (e.g. the

investigations carried out by Hauer, De Jonge arrd Geyer), or tJre

investigations were carried out on another geographical scale tha¡
that ofîegions (e.g. the enquiry by the National Agency for Physical
planning concerniãg an eviuation of residential environments).
Althougñ pSCls tentative enquiry had a¡ adequate geographical dis-
tributión of respondents, it was ha¡dicapped in that, Iike most ques-

tionnaires by mait, there had been few and clearly non-representa-
tive resPondents.
The outÃtanding drawback of existing results of investigations is,
with regard to trre objectives mentÍoned above, that they hardly shed

any ligñt on the relative significa-nce of the three regiona-I character-
isiics"for pinpointing the type of region preferred for residence.
The scanty 

"uidetr"e 
derived from the material shows that presum-

ably the type of scenery in the regÍon of residence is considered to
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be very important"

Diff erentiation in desires
The model rests on the assumption that the various categories within
the population. as ca¡ be distinguished with regard to structural
variables and cultural factors, will yield diffeiences in residential
behaviour desired and that. in turn" these differences will yield dif-
ferences in preferences pertaining to releva¡t regional character-
istic s.
In the following we shaLl summarise the data forurd in the literature,
grouped according to the three regional. characteristics mentioned
earlier:

As to (a):The degree of a regionrs urbanity
Regarding the desired degree of urbanÍty there were some
indications that a differentiation in desires does exist.
we investigated to what extent this differentiation may be
correlated with differences in sociar position, family-phase
and/or age., residential experience and, finaìiy, cultuial
differenc es.

urba¡ environment- whereas families with young children
prefer a less urban environment.
Particularly with respect to the latter relationship however,
it is not clear whether it only appries to preferences within
the region or to inter-regÍonal preferences as well.

experience in an .urban situatÍon.
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About the correlation between cultural factors (differences
ferentiation in wishes regarding the
he region of residence, lile found some
ature that, in a number of cases, dif -

ferences in sub-culture lead to differences in urba¡ity de-
sired.
There are also indications that the said differences in sub-
culture I as social
position gers")
and fami finds
expressi of life");

(b): Desired type of Iandscape of f ered by the
reglon
Wefou¡dsomeindicationsforanexistingdifferentiationin
desires on this item. There was no reason to suppose that
this differentiation would correspond with differences in

known through one:s residential experience'
Thepresentliterature.however,offeredlittleinformation
that woutd enable verification of this presumption'
Hauer:s enquiry among some students of geography at the

university óf utrecrrt was the only source that indirectly
supported the PresumPtion;

(c): Quaiity of physic aI environment

tions which contain indications to the contrary'
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3. Aspiration image; the specific region desired for
residence
In the foregoing we mentioned two factors that are likely to influence
a familyts aspiration image:

(a) tfre physical andf or "mental" distance between the present
. region of residence a-nd eligible ones;

(b) types and prices of houses. etc. offered in the latter regions.
The literature contains a fair number of indications that distance is
a factor playing an important role in decisions about migration.
The results of PSCrs tentatÍve enquÍry moreover reveal that the dis-
tance factor is likely to be significant in a familyrs choice of a spe-
cì.fic region of preference.
From the results of severaL investÍgations on motives for migration
carri.ed out in the Netherlands. the factor "types and prices of
houses offered" springs out as an importalt reason for moving-
house-. although i.t is less often quoted as a decisive motive for in-
terregional migration than for moving to new premises within the
region of present residence.

No more than for the regional characteristics could we distil from
the literature any priorities as regards. for the above intermediating
factors. the weight to be attached to each of these factors in choosing
a specifically preferred regj.on for residence.

Differentiation of intermediating factors as
regards effect
we assumed that the effect of the intermedÍating factors would not
be equal for the various categorÍes within the population with refer-
ence to structural variables and cultural factors.
Regarding this subject the survey of titerature yielded the following
results:

As to(a):The f actor of distance
Partly as a result of our a-nalysis, we presumed that the
effect of the distance factor in determining a specific
region of preference would correspond with the variable
of social position in that the higher the social level the
Iess influence would be exercised by "distancerron "pref_
erencett.
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Although we did find some indications in the li.terature that
snppott this view, the information on thÍs point that could
be gathered is rather limited in scope.
Wealsoassumed''distance''tocarrymoreweightforolder
than for younger people. About this assumption we only
foundindicationsintheresultsofPSClstentativeenquiry.
Therefore, also in view of the restrictions pertaining to the
interpretaiion of results of such a questionnaire by mail,
we could not arrive at a proper evaluation of the assumed
difference in weight.
Asregardsthecorrespondencebetweendifferencesinsub-
culturã and the effect of the factor of distance we found no

clearcut indications.
Thereare.however.indicationstobefourrdinstudieson
specificsub-culturesthat''distance''ismoreimportantin
some sub-cultures thal in others.

As to(b):The f actor "supply on the housing-market"
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categories on the average have a desj.re for fewer rooms in
their house or flat. than other people have,
\,Vith regards to sociaL position. residential experience and
cultural factors. the results of Ínvestigations were found to
contain no indications that enabled us to establish any rela-
tionship with. on the one ha¡d. these variables and, on the
other. the effect of the housing-market factor.

Data on opportunity for implementation of prefer-
ences to Iive in certain regions
In chapter VI we briefly discussed opportunities to implement re-
gional residentiaL preferences, For analytical reasonst in our study
we distinguished between factors relating to employment and job-
opportunity for family-members a¡d factors pertinent to residentiaL
qualities in terms of their respectj.ve effect(s) on the regional pref-
erences,
In the chapter undel review. we put ourselves the question how large
the cha¡ce would be that the preference for a certain region would be
implementecÍ, if said preference was derived from factors pertaining
to desires rn rhe residential sphere only. Even in such a hypothetic
framework constraints bearing on employment have to be taken into
ac count,
The literature was found to offer no assistance as regards verifica-
tion of arìy assumed rel.ationship between opportunity for residential
preference to be implemented. on the one hand. and such variables
as social position. age a-nd urba-nity of the desired residential en-
vironment on the other hand. The literature simply did not offer any
prospect for a distinction to be made between migration for reasons
pertainÍng to employment a¡d migration for residential reasons.

Conclusions
After a survey of the existing literature on the subject we designed,
in a deductive approach. a verbal model regarding the factors influ-
encing peoplers preferences for lÍvi.ng in a certain region. we have
not fou:rd any information Ín the literature that was incompatible with
thi.s model. On the other ha¡d. however. this informati.on was in
regard to a number of aspects clearly insufficient to enable proper
verification of the model..
This situation derives from the fact that, in the Netherla¡ds regi.onal
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residential preferences have drawn the attention of a small number
of investigators only. The relevant investigations practically aII are
Iimited in scope, in that they relate to a small number of respondents
with littte geographical spread, In the survey we also paid attention
to reports of investigations in a¡other geographical context viz re-
search into residential desires a¡rd residential preferences within
regions. The extent to which factors affecting intra-regional choice
can permissibly be considered equal (in terms of weight a¡d direc-
tion or trend) to the inter-regional preferences for a residential en-
vironment, cannot easi.Iy be ascertained.
A similar dÍfficulty of interpretation applies to foreign investigations
into the matter of those preferences.
As follows from the results of the present study, existing knowledge
does not suffice to allocate the main factors of attraction for resi-
dence an appropriate place in models for migration and distribution
of population" Another conclusion that consideration of these results
has yielded. ls that the difficulties that wiII be experienced in oper-
ationaìising such a model mainly boil down to a defi.ciency in accu-
racy of the data avai.Iable with reference to the said factors of resi-
dentional attractiveness.
In particular. too little is known regarding:

- desires among the population as to relevart regional character-
istics (e.g. which degree of urbarrity in the residentÍal region is
desired by which part of the population?):

- comperative weight of the various factors influencing regional
preferences;

- the differentation between different categories of population,
based on strurctural and cultural factors. with reference to the
two items mentioned in the above.

In view of the nature of the information required, our ultimate con-
clusion is that fieldwork is essential in order to obtain the necess-
ary data.
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STRUCTI¡RAL VAR]ABLXS
-social s ¿atus
-stage in the Life cycl
-¡es j.dential experieûce

COALS WITH RECÂRD TO TH
RESI DENTIAL ENVI RONIIENT

FUTURE REGION OF RESIDENCE,
ACCORDING TO RESIDENTIAL PREFERENCES
(the prèsent ¡egion whete the fa-
nify resides or an other region)
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BIJLAGE I

DE ENQUETE NAAR HET LOPEND ONDERZOEK OP HET GEBIED
VAN DE REGIONALE IIVOONVOORKEUREN

1. Inleiding
Om te ku¡nen komen tot een antwoord op de vraag of verder ondeï-
zoek op het gebied van de regionale woonvoorkeuren noodzakelijk is.
j.s het varr belang om - naast een studie van de bestaande literatuur -
inzicht te krijgen in het onderzoek dat op dit gebied momenteel inons
land in uitvoeri.ng of in voorbereiding is.
om tot dit inzicht te komen werd aan instituten en diensten in ons
land, waarva¡ bekend was of vermoed werd dat ze zich bezig houden
met onderzoek op het gebied van het wonen. een enquête-formulier
toegestuurd met het verzoek dit ingevuld aan ons te retourneren.
In totaal werden 82 formulieren verstuurd waarvanwij ?g ingevuld
terugontvingen. De vier insta¡ties die geen formulier retourneerden
werden telefonisch benaderd. Daarnaast werd nog de informatie
verwerkt die wij op andere wijze ontvingen omtrent onderzoek op dit
gebied. (1).

2. Resultaten
In totaal meldden 52 instituten en diensten een onderzoek op het ge-
bied van woonwensen, woonwaarden en woonvoorkeuren. dat zevoor-

woonvoorkeuren binnen een regio (stadsgewest, agglomeratie), en
onderzoeken die gericht zijn op een grotere geografisChe schaal dan
de regio.

90



In onderstaand schema is deze verdelj.ng gegeven' in combinati'e met
een verdeling naar de fase waarin het onderzoek verkeert:

geografische schaal iotaal

stad, dorp of
deel daarva¡

regio, gewest
of agglomeratie

groter dan regio

totaal

Voor wat de onderzoeken betreft die in de tabel op de eerste regel
zijn vermeld ka¡ worden gesteld dat zíj geen directe informatie zuI-
len opleveren omtrent de regionale woonvoorkeuren van de Neder-
Iandse bevolking. Voor de op de tweede regel vermelde onderzoeken
geldt hetzelfde. Voor zover deze twee categorieën informatie opleve-
ren welke relevant is voor het onderzoek naar de regionale woonvoor-
keuren zal d.eze bestaan in een nader i.nzicht in woonwaarden en woon-
wensen op een beperktere geografische schaal. wat aanwijzingen kan

opleveren voor veronderstellingen omtrent de invloed welke diewaar-
den en wensen zullen hebben op de regionale woonvoorkeuren. Met
andere woorden de resultaten van deze onderzoeken zullen in eenaan-
tal gevallen een bijdrage kunnen leveren aan het formuleren va-n hy-
pothesen met betrekking tot de regionale woonvoorkeuren zonder dat
zij een toetsing van die hypothesen mogelijk zuÌIen maken.

De zes onderzoeken op de onderste regel in het bovenstaande Schema
vormen een heterogene groep, zij hebben betrekking op de voì.gende

onderwerpen:

a. de woningvoorzieni.ngen voor bejaarden in Nederland;
b. de bevolking ln het middengebied va¡ de Randstad;
c. de sociale effecten van verhuizing;
d. de kleine dorpen in de provincle Groningen;
e. de woonvoorkeur voor een viertal steden in zuid en oost Neder-

Iand;
f . provinciale bevolkingsprognoses'
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adaenc:
Deze onderzoeken zullen geen directe informatie opleveren omtrent
de regionale woonvoorkeuren.

ad b:
In het onderzoek "Middengebied Randstand" zul.Ien \¡veI woonpreferen-
ties aan de orde komen maar de problematiek in het studiegebied is
voornamelijk intra-regionaal; centraal staat niet de vraag waarom de
huishoudens een voorkeur hebben voor het wonen in êén van de regiols
waar het middengebied deel van uitmaakt. maar de vraag waarom de
huishoudens.. binnen die regio, juist in dat deel van de regio willen
wonen dat tot het "middengebied" behoort. (2)

ad d:
In het "klei.ne dorpen onderzoek" in Groningen zullen regionale woon-
voorkeuren niet direct aan de orde komen.

ad e:
Dit betreft de voorbereÍding van een proefschrift omtrent de woon-
voorkeuren voor een viertal stedelijke gebieden in het oosten en zui-
den van Nederland. Dit onderzoek zar wellicht di.recte informatie op-
leveren omtrent de factoren die van invloed zijn op de regionale woon-
voorkeuren. Het onderzoek zar evenwel slechts in zeer beperkte mate
kunnen voorzien in de behoefte aa¡ relevante d.ata, gezien de beper-
king in geografische zinl wel lijkt het van belang om bij de opzet van
een onderzoek naar de regionale woonvoorkeuren contact te btijven
onderhouden met de betreffende promovendus om "overlappingen" te
voorkomen.

ad f:
Het betreft hier het onderzoek - van het centraal planbureau - met
als doel om de woonvoorkeuren een plaats te geven in het regionale
arbeidsmarktmodel. De voorlopige conclusie is evenwel dat nader
onderzoek naar de regionale woonvoorkeuren, en naar de mogelijk-
heden tot operationalisatie van factoren die op deze voorkeuren varì
invloed zijn, noodzakelijk is om het effect va¡ deze voorkeuren op
bevredigende wijze in het regionale arbeidsmarktmodel te kunnen
opnemen.

3. Conclusies
De conclusie naar aanleiding van de resultaten van de enquête kan
zijn dat een aantal onderzoeken weLke op dit moment in ons land in
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uitvoering of in voorbereiding zijn. indirecte informatie zullen ople-
veren omtrent de regionale woonvoorkeuren van de bevolking; dat wil
zeggen dat zij een beter inzicht zullen verschaffen in de woonwaar-
den en de woonwensen van die bevolking. Doordat deze onderzoeken
evenwel betrekking hebben op een beperkte geografische schaal zaI
de informatie - voor wat de regionale woonvoorkeuren betreft -
slechts waarde hebben voor de vorming van hypothesen, zonder dat
zij het mogelijk maakt deze hypothesen te toetsen. De op dit moment
Iopende onderzoeken zullen dan ook geen antwoord mogelijk makenop
de vragen die wij formuleerden in hoofdstuk III van het verslag van de

Iiteratuurstudie. Een mogelijke uitzondering hierop vormt het in pa-
ragtaal 2 ad. e genoemde onderzoek; de indruk bestaat evenwel dat dit
onderzoek - gezien de beperktheid in geografische zin - slechts zeer
ten dele in de behoefte aan relevarte datazal kunnen voorzien.

NOTEN:

(1) De lijst van instituten en diensten die informatie verstrekten om-
trent hun onderzoek alsmede de gebruÍkte vragenlijst zijn ver-
meld op pagina 94 e.v.van deze bÍjlage'

(2) Zie ook: H. F. L. Ottens, Grondslagen onderzoek middengebied
Randstad, 19?3, met name P.39'
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7. sociaal-wetenschappelijkinstituutvan AV-Amsterdam
de vrije universiteit.

8. instituut voor stedebouwkundig onder- AU-3 plaatsen in
zoek TII-DeIft Randstad

L hoofdsectie stedebouwkunde van de afd' AU-Amsterdam-Dap-
bouwkunde TII-DeIft perbuurt.Schevenin-

geni 'Barendrecht

10. centrumvoor architectuuronderzoek AU-DeIft.¡'A:dam-
TH-DeIft Bijlmermeer

11. geografisch instituut va-n de ru- geen
Groningen

12. sociologisch instÍtuut vàn de ru- BU-stad Groningenen
Groningen omgeving

13. sociologisch instituut van de ru-Leiden BV-Leiden-Deift-
Den lïaag

74. geografisch en planologisch instituut geen

van de ku-Nijmegen

15. instituut voor toegepaste sociologie AU-diverse
Nijmegen

16. sociologisch instituut van de ku- geen

Nijmegen

l7 . economisch-geografisch instituut der geen
E rasmus -uni.ver siteit

18. sociologisch instituut der Erasmus- geen

universiteit

19. instituut voor arbeidsvraagstukken BV-Den Haag 1)

Tilburg BU-Aggl'Amsterdam
(waarschijnlijk)

2A. sociologisch instÍtuut van de kh- AV-Ti'Iburg
Tilburg

21. geografisch instituut der ru-utrecht cu-Midden Randstad

22. instituut voor planologie, varr de ru- geen

Utrecht
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23. sociologj.sch instituut van de ru-Utrecht geen

24. afdeling planologie der la¡dbouwhoge- geen
school-Wageningen

25. afdeling sociologie en sociografj.e der
landbouwhoges chool -Wageningen

CU-provincie Gronin-
gen 2)

26. vakgroep wonen van de landbouwhoge- AU-Wageningen (ex-
school-Wageningen perimenteel labor.

onderzoek)

27. afdellng sociografisch en economisch AU-Lelystad
onderzoek rijksdienst v.d. IJsseI-
meerpolders

28. ppd Groningen CU-provincie Groni.n-
gen 2)

29. ppd Friesland geen

30. ppd Drente geen

31. ppd Overijssel geen

32. ppd Gelderland geen

33. ppd Utrecht geen

34. ppd Noord-Holland BU-IJmond,''N.Kenne-
merland 3)'
BU-Noord-Holland

35. ppd Zuid-Holland BU-in Zuid-Hollandl)

36. ppd Zeeland BU-deeI Zeeland

37. ppd Noord-Brabant geen

38. ppd Limburg geen

39. bureau intergemeentelijk overleg, geen
agglomeratie Nijmegen

40. instituut stad en landschap. Rotterdam geen

41, openbaar lichaam Rijnmond BV-Rijnmond

42, samenwerkingsorgaan agglomeratie BU-Regio Eindhoven
Eíndhoven, dienst voor onderzoek en
stedebouw

96



43. samenwerkingsorgaanWest-Friesland BV-Hoorn

44. sociaal-wetenschappelijk bureau voor de geen
Oost-Veluwe

45, sociografische dienst gewest Arnhem geen

46. sociografisch bureau der Meerlanden AV-Hoofddorp

47. sociografisch bureau Zaanstreek BU-IJmond,'N.Kenne-
merland 3)'

48. stadsgewest rs-llertogenbosch. afdeling geen
onderzoek en regionale planologj.e

49. kring midden Utrecht BV-Midden Utrecht

50. vereniging van nederlandse gemeenten CV-nog niet bekend

51. gemeentelijkedienstvolkshuisvesting AU'BV-Amsterdam
Amsterdam

52. sociografische dienst der gemeente geen
Breda

53. afdeling onderzoek en statistiek der AV-Eindhoven
gemeentesecretarie van Eindhoven AU-Eindhoven

54. sociografj.sch en statistisch bureau van geen
de gemeentesecretarie Enschede

55. bureau voor statistiek der gemeente geen
:s-Gravenhage

56. economisch sociografisch bureau van BU-centraal
de gemeente Groningen Groningen

57, dienst voor economische zaken en sta- BU-HaarIem,'Zuid-
tistiek va¡ de gemeente Haarlem Kennemerla¡rd

58. bureau voor sociaal-wetenschappeliik geen
onderzoek van de gemeente Hilversum

59. afdeling e.s.s., gemeentesecretarie, geen
Leiden

60. dienst publieke werken en volkshuis- geen
vesting Nijmegen
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61. stafbureau sociaal onderzoek van de
dienst volkshuisvesting Rotterdam

62. afdeling sociaal-economisch en socio-
grafisch onderzoek van de dienst openbare
werken Utrecht

63. gemeentelijk bureau voor statistiek
Utrecht

64. stafbureau onderzoek van het ministerie
van cultuur, recreatie en maatschappe-
Iijk werk, Rijswijk

65. economisch-technologisch instituut
Groningen

66. ETI-Friesla¡d
67. drents economisch-technologisch in-

stituut

68. ETI-Overijssel

69. ETI-GelderIa¡rd

70. ETI-Utrecht
7I. ETD-Noord-Holland

72. ETI-Zuid-I{olland
73. ETI-Zeela¡d

74. ETl-Noord-Brabant

75. ETl-Limburg
76. afdeling statistlek en voorlichtÍng van

de gemeentesecretarie Tilburg
77. adviesbureau Arnhem NV. afdeling

sociale wetenschappen

?8. maatschappij voor projectontwikkeling
empeo, afdeling onderzoek
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BU Rotterdam

geen

BU-Utrecht
AV-Utrecht-
Springhaver

CV-(Landelijk onder-
zoek levensomstandig-
heden, bejaarden)

BU-Groni.ngen + NW-
Drente

geen

BU-ZO Drente,'Meppel
Staphorst

BU-NW Overijssel/
NO Overijssel
geen

geen

geen

geen

geen

BU- Breda /Oo sterhout;'
Tilburg
geen

geen

AV-Rhenen

AU- Bunnik,,/Harmelen,,/
Veenendaal¡"Maarsen



79. stichting het nederla¡ds economisch AV-Amstelveen
instituut

80. nipg-TNO BU-Delft /Utrecht /
Rotterdam

81. stichting economisch instituut voor de geen
bouwnij verheid Amsterdam

82. bouwcentrum AU-Iitt. studie, BV-
Rotterdam

83. centraal planbureau CU-Iandelijk

84. rijksplanologische dienst geen

85. nederlandsinteruniversitairdemogra- geen
fisch instituut

86. centraa-I bureau voor de statistiek geen

1) 2) en 3): Deze onderzoeken zijn 2x vermeld omdat ze i¡ samenwer-
king door 2 instituten en diensten worden uitgevoerd.
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BIJ LAGE II

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN EEN PROEF-
ENQUETE NAAR, REGIONALE WOONVOOR,KE UREN

I. ACHTERGR,OND, DOEL EN OPZET VAN DE PROEFENQUETE

1. Inleiding
In deze bijlage wordt een samenvatting gegeven van de resultaten
van een in 1973 gehouden proefenquête naar regionale woonvoorkeu-
ren. Deze proefenquête is voortgekomen uit de activiteiten van een
werkgroep van het Planologisch Studiecentrum TNO*).
In een ¡¡ijftal bijeenkomsten heeft de werkgroep zich beziggehouden
met een nadere oriëntatie in de problematiek van de regionale .woon-
voorkeuren en in de gevolgen welke deze voorkeuren zouden kunnen
hebben voor de toekomstige spreiding van de bevolking over ons land.

De discussies in de werkgroep hebben onder meer geJ.eid tot het for-
muleren van een aantal voorlopige hypothesen omtrent de factoren
die van invloed zijn op de regionale ìpoonvoorkeuren van de Neder-
landse bevolking.
Het doel van het uitvoeren van de proefenquête was Ln algemene zin,
de voorbereiding van een eventuele enquête inzake regionale riloon-
voorkeuren: hierbij kunnen drie sub-doelen worden onderscheiden:

*) Lid van deze werkgroep waren:

P". J. D. Buissink. Directeur Planologisch Studiecentrum TNO (vzt.),
Dr.I{. ter Heide. Rijks Planologische Dienst,
Ir. A. PoIs. destijds Centraal Planbureau.
!rs. R. Ronteltap. Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening.
Drs. A. R. A. Theunissen. oud Directeur-Generaal van de E.G.K.S..
Drs. G. SIob. Planologisch Studiecentrum TNO.
Ir. H. R. lieida. Planologisch Studiecentrum TNO.
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,

a. het verkrijgen van een eerste indruk omtrent de juistheid van
de uitgangspunten en van de geformuleerde voorlopige hypothe-
sen:

b. het verkrijgen van een indicatie omtrent de omvang van deres-
ponse bij het houden van een schriftelijke enquête over dit on-
derwerp;

c. het toetsen va¡ de ontwerp-vragenlÍjst.

De voorlopige hypothesen
Voor wat betreft de theorievorming *) is ftet mogetijk om aarì te sLuÍ-
ten bij de resultaten van migratieonderzoeken welke de laatste jaren
zijn gepubliceerd. Zo heeft Ter Heide een migratietheorie geformu-
Ieerd en getoetst \,vaarvar de grondregel luidt:

"AIs regel treedt migratie op als potentiëIe migranten weten dat
zij door migrati.e tot verbetering van hun levensomstandigheden
kunnen komen" **)

In het kader van ons onderzoek zijn ln de eerste plaats van belang. de
aspecten van het regionale w o o n milieu: als potentiëIe migranten
worden daarom beschouwd die mensen die in hun woonregio niet het
door hen gelÃ,enste woongedrag - gebaseerd op de woonwaarden van
de sociale kaders waarbinnen men leeft - kunnen realiseren.
In dat geval zzI sprake zijn van ontevredenheid over aspecten van de
woonomgeving die belangrijk geacht worden en daardoor van een ge-
ringe of zelfs van een negatieve regi.onale woonsatisfactie.

Als basis voor de voorlopige hypothesen kan dan - aansluitend bij de
bovengeciteerde regel van Ter lleide - de volgende 3regelr geformu-
Ieerd worden:

AIs regel zullen potentiëIe migranten (als boven omschreven) ver-
huizen naar een woonregio 'waa,r ze het door hen gewenste woonge-
drag het beste menen te kunnen realiseren.

Uitgangspunt is dus dat bij het bepalen van de regionale woonvoor-
keuren een belangrijke roi zaL worden gespeeld door de mogelijkhe-

+)Deze theorievorming is tevens het uitgangspunt geweest voor de
analyse in de literatuurstudie.

+*) Zie H. ter Heide, Binnenla¡dse migratie in NederLand, 1965.
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den welke de verschillende regiors bieden om het gewenste 'lvoonge-
drag te realiseren. Deze mogelijkheden zijn voornamelijk afhanke-
Iijk van de sociaal-culturele en cie fysisch-geografische kenmerken
van de regiors.

Het onderscheid dat tussen regio:s kan worden gemaakt voor wat be-
treft de sociaal-culturele henmerken is nauw gerelateerd
aan de mate van stedelijkheid. Twee van de criteria voor stedelijk-
heid, het inwoneraantal en de bevolkj.ngsdichtheid. bepalen in be-
iangrijke mate (via het draagvJ.akprincipe) de kwaliteit en de kwanti-
teit va¡ de sociaal-culturele voorzieningen binnen een regio en daar-
mee de mogelijkheden voor het ontplooien val activiteiten en het be-
leven van ervaringen in dit vlak.
Ook andere sociaaL-cultureÌe kenmerken van een regio zoals aard,
frequentie en spreì.ding van interacties. tolerantie van verschillen
en differentiatie va¡r waardenpatronen hangen samen met de mate van
stedelijkheid *).

De f ysisch-geograf ische kenmerken va¡ de verschillende
regio:s kunnen vrijwel volledig worden gekarakteriseerd door het
Iandschapstype. reden waarom dit landschap gehanteerd is als crite-
rium om de regio:s in te delen naar fysisch-geografische kenmerken.

Op grond van bovenstaande overwegingen is de voorlopige hypothese
1 als volgt geformuleerd:

De woonvoorkeuren op regionale schaal van - te onderscheiden
groeperingen binnen - de Nederla¡dse bevolking zullen groten-
deels kunnen worden verklaard uit de factoren
"de gewenste mate van stedelijkheid in de woonregio" en
"het gewenste landschapstype in de woonregio".

Er mag van worden uitgegaan dat er binnen de Nederlandse bevolking
verschillen zullen bestaan voor wat betreft het woongedrag dat huis-
houdens wensen te realiseren. Verondersteld werd dat deze verschil-
len zullen samenhangen met verschi.llen in achtergrond van de huis-
houdens zoaLs verschillen in sociale positie, verschilLen in teeftijd
en verschiÌlen in woonervaring. Vanuit deze veronderstelling is de
tweede voorlopige hypothese aìs volgt geformuleerd:

*) Zie J. B. Burie, Stedelijkheid a-ts driedimensionaal fenomeen, 1966.
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2a. De gewenste mate van stedelÍjkheid in de woonregio zal toe-
nemen.
- naarmate de social.e posÍtie van het huishouden hoger is;
- naarmate men jonger is;
- naarmate men meer ervaring heeft met het wonen en een

stedelijke omgeving.

2b. De voorkeur voor een bepaald landschapstype in de woonregio
zal voornamelijk worden beinvloed door de ervaring welke
men heeft met het wonen in verschillende lardschapstypen.

Naast de in de vorige hypothesen genoemde aìgemene factoren die
verondersteld worden grotendeels te verklaren in wat voor soort
regio men wil wonen, zalbli het bepalen varì een concrete regio-
voorkeur ook de factor :afstand tot de huidige woonregior een rol
spelen (afstand zor/vel fysiek als mentaal).
In de eerste plaats zal de kennis welke men heeft omtrent het woon-
milieu in andere regio:s vaak nauw gerelateerd zijn aan de afstand
tot de huidige woonregio, terwijl deze kennis noodzakelijk lijkt om
de voorkeur naar een bepaalde regio te doen uitgaan.
Daarnaast zal migratie over grotere afstand een verstoring met zich
brengen van het vóór mlgratie bestaande patroon van sociale relaties.
Aangenomen is, dat dit voor een aantal potentiëIe migranten reden
zal zijn om niet of slechts over geringe afsta¡rd te willen migreren.
De mentale afstand welke moet worden overbrugd om de woonvoor-
keuren te realiseren hangt samen met bestaande of veronderstelde
verschillen in mentaliteit tussen de sociale groep waartoe men be-
hoort en de bevolking van andere mogelijke woonregio:s. Deze ge-
percepieerde verschillen kunnen worden toegeschreven aan verschil-
Ien in godsdienst, regionale verschillen in levensstijl, maar ook
aan verschillen in stedelijkheid.

Het lijkt waarschijnlijk dat de werking van de factor afstand nietvoor
alle groeperingen binnen de bevoiking gelijk zalzlin, Deze werking
zal onder meer afhankelijk zijn van de kennis \¡Jelke verschillende
groeperingen hebben omtrent andere dan de eigen woonregiors en
daarnaast van de sterkte van de binding met de huidige woonregio,
de lgevestigde belangen:.
Gezien de veronderstelde verschillen betreffende deze factoren, is
de derde voorlopige hypothese als volgt geformuleerd:

3a. Bij de keuze van een woonvoorkeursregio, uit de regiors die
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min of meer voldoen aan de criteria lgewenste stedelijkheidl
en :gewenst la-ndschapstype!. zal een belangrijke rol worden ¡

gespeeld door de afstand tussen die mogelijke voorkeursre-
giors en de huidige woonregio;

3b. het gewicht va¡ de factor eafsta¡dT bij het bepalen van de re-
giovoorkeur zaI toenemen
- naarmate de sociale positie lager :.s.,

- naarmate men ouder is,

Tenslotte zijn enkele voorlopige hypothesen geformuleerd omtrent de
kans op realisatie van de regionale woonvoorkeuren.
Aan het begin van deze paragraaf is gesteld dat als potentiêIe mi-
granten worden beschouwd, die mensen die in hun huidige woonregio
niet het door hen gewenste woongedrag kunnen realiseren: gesteld
werd dat er in dat geval sprake zalzijn van een geringe of van een t

negatieve regionale woonsatisfactie. Hierbij aansluitend is de vol-
gende hypothese geformuleerd:

4a. De mate van mlgratiegeneigdheid zaI afhankelijk zijn vat de
bestaa¡de ?spanning: tussen het huidige en het gewenste re-
gionale woonmilieu, zich uitend in de mate van regionale
woons ati sfactie.

De daadwerkelijke realisatie van de regionale woonvoorkeuren zal
evenwel niet alleen afhankelijk zijn van de mate van migratiege-
neigdheid. maat zaI tevens rporden beihvloed door een aa-ntal :be-
lemmerende factoren:. Verondersteld is dat met name de volgende
factoren van belang zullen zijn: ¡

a. de mogelijkheden om kosten en moeite van migratie te dragen;
b. de streekgebondenheid aan - en de gevestigde belangen binnen -

de huidige woonregio;
c. de mentale houding ten opzichte van vera¡deringen,

Deze belemmerende factoren zullen weer niet voor alle groeperingen
binnen de bevolking van eenzelfde gewicht zijn; de volgende verschil-
len zijn hier verondersteld:

ad a. De mogelijkheden om kosten en moeite te dragen.
- geringere belemmering naarmate het inkomen hoger is (kos-

ten).
- grotere belemmering naarmate men ouder is (moeite). ¡
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ad b. streekgebondenheid en gevestigde belangen.
- grotere belemmering naarmate men langer in een regio

woont;
- grotere belemmering naarmate men ouder is.

ad c. mentale houding ten opzichte va:ì veranderingen.
- grotere belemmering naarmate men ouder is;
- geringere belemmering naarmate opleidingsniveau hoger is.

Bovenstaande reeks van veronderstelLingen leidt tot de volgende hy-
pothese:

4b. De kans op interregionale migratie wordt groter.
- naarmate de sociale positie (beroep, inkomen en opleiding)

hoger is;
- naarmate men jonger is;
- naarmate men korter in de huidige woonregio woont.

3. De steekproef
Zoafs in paragraaf I, 1 vermeld is, valt het doel van de proefenquête
uiteen in drie sub-doelen. Om aan de sub-doelen b (het verkrÍjgen
van een indicatie omtrent de response) en c (het toetsen van de ont-
werp vragenlijst) zo goed mogelijk te kunnen voldoen werd besloten
twee steekproeven te trekken. De eerste steekproef werd gespreid
naar woonprovincie en urbanisatiegraad. De omvang va¡ deze steek-
proef was 120 adressen: aan aIIe personen var 18 jaar en ouder die
op deze adressen woonden werd gevraagd een vragenlijst in te vullen
en terug te sturen. Het aantal ingevulde vragenlijsten dat we van de-
ze steekproef terugontvingen geeft dus een goede indicatie van de
mogeiijke response bij een definitieve schriftelijke enquête.
De tweede steekproef werd getrokken uit adressen in Delft en omlig-
gende gemeenten; hier werden de vragenlijsten na een week opge-
haald en werden onduidelijkheden of moeilijkheden bij het invullen
van de vragenlijst genoteerd, zodat nadere informatie werd verkre-
gen omtrent de duidelijldreid van de vragenlijst en de interpretatie
van de verschillende vragen.

AIs steekproefkader werd voor beide steekproeven gebruik gemaakt
van telefoonboeken; omtrent verschillen die hierdoor bestaan tussen
het steekproefkader en de Nederlandse bevolking wordt in het vol-
gende hoofdstuk nadere informatie gegeven.
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II. DE RESPONSE

De response ì¡ras teleurstellend klein, vooral bij de landelijkgesprei-
de steekproef, waar de vragenlijsten niet werden opgehaald. Deze
steekproef bestond uit 120 adressen; wij ontvingen van 33 adressen
(27.5 l") ingevulde vragenlijsten. Bij de tweede steekproef waar de
vragenlijsten wel werden opgehaald, ontvingen wij vragenlijsten van
55 va¡ de 100 adressen.

De response van de lardeiijke steekproef was vrij gelijkmatig ver-
deeld over gemeenten met een verschillende urba¡isatiegraad; bij de
steekproef in de omgeving van Delft was er een opvallend hoge res-
ponse uit de verstedelijkte plattelands gemeenten.
Voor de onderscheiden landsdelen waren er geen belangrijke verschil-
Len in response (zie TABEL 1 en 2).

TABEL 1

Response op de beide steekproeven voor gemeenten met een verschil-
Iende urbanisatiegraad. *) **)

*) steekproef 1 is Iandeiijk gespreid, steekproef 2 is beperkt tot
Delft en omgeving.

**) De getallen (..,.) geven in deze tabel en in de volgende tabel-
len percentages aan.
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urbanisatie-
graad (1960)

steekproef 1

adressen response
steekproef 2

adressen response

A

B

c

40

30

50

11

I
13

(27,5)

( 3 0,0)

(26,0)

40 2l (52,4)

20 16 (80.0)

40 18 (45,0)

totaal adressen t20 33 (2?,5) 100 55 (5ã,0)

totaal ontvangen
vragenlijsten 76 101



TABEL 2

Response oP steekProef 1

Iandsdeel

noord (Gr., Fr. . Dr.)
oost (Ov. . Gld., IJP.)

west (Utr. , NH. J ZH.)

zuid (ZLd'., NB', Lb.)

totaal

opieiding

lager onderwijs en
lager beroePsond.

ulo,i mavo en
middelbaar ond.

hoger beroePsond.
en hoger onderwijs

geen antwoord

totaal antwoorden

*) Benadering uit: CBS,
volkstelling, 19?1.

voor de verschillende larrdsdelen

adressen

30

30

30

30

response

10 (33,3)

B (26,7)

7 (23,3)

B (26,7)

33 (27,5)

Ned. bevolking*)

(60 à ?o)

(20 à 30)

( 5à10)

t20

Kwam de regionale spreiding van de respondenten dus redelijk over-
ekProef
ijdeno -
entatief
kan wo

LEN 3 en 4.

TABEL 3

vergelijking van de deelnemers aan de enquête met de totale Neder-

landîe n"uo'tXittg van 18 jaar en ouder, naar opleidingsniveau

voorlopige uitkomsten 14de algemene
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steeþroef 1 steekProef 2

13 (18.2) 28 (30,1)

2e (40.e) 38 (40.e)

29 (40.9) 2? (2910)

58
?1 (1oo,o) 93 (1oo,o)



totaal ( 100

Rij de vergelijking in tabel 3 en 4 blijkt dat de oudere leeftijdsgroep
(61 jaar en ouder) en de lagere opleidingsniveaus duidelijk zi¡n ondèr-
vertegenwoordigd bij de deelnemers aa¡ de enquête. uieiul¡ moet wel
worden bedacht dat een deel va¡ de afwijking tussen de respondenten
en de totale bevolking vermoedelijk veroorzaakt wordt dooi het ge-
bruikte steekproefkader, namelijk het telefoonboek. De sociografische
dienst va¡ de PTT beschikte niet over gegevens omtrent leeftijd en
opleidingsniveau va¡ telefoonabonnees, maar stelde wel de in tabel 5
entabelSavermelde gegevens ter beschÍkking omtrent inkomen en be-
roepsklasse van de telefoonabonrìees.

TABEL 4

Vergelijking van
Iandse bevolkj.ng

teeftijd

18 - 30 jaar
31 - 45 jaar
46 - 60 jaar
61 jaar en ouder

TABEL 5a

Vergelijking van de
telefoonabonnees en

bero oep

arbeiders
employê1s
landbouwers
bedrijfshoofden
zonder beroep
geen antwoord

de deel.nemers aan de
van 18 jaar en ouder,

enquête met de totale Neder-
naar Ieeftijdsgroep

Ned. bevolking

(ca. 30)
(ca.25)
(ca.25)
(ca.20)

gezinshoofden die aan de enquête deelnamen met
met de Ned. gezinshoofden, naar beroepsgroep

steekproef 1 steekproef 2 telefoon-
ees

( 10,0)
( 62,0)
( 8,0)
(72,0)
( 8,0)

2

2B

2

2

:

( 5,3)
(73,7)
( 5,3)
( 5,3)
(10.5)

(19,1)
(43,4)
( 4,6)
( 13, 6)
( 1 9,3)

( 3 5,9)
( 30,7)
( 2,8)
( 7,5)
( 23: 1)

5

31
4
6

4
2

totaal antwoorden 38 (100,0) 50 (100.0) (100,0) (100ro) 
_*) gegevens afkomstig uit het

over 1971.
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steekproef 1 steekproef.2

20 (26,4) 26 (25.7)
27 (35,5) 39 (38,5)
25 (33,0) 20 (19.8)
4 ( 5,2) 16 (15.8)

?6 (100.0)

*) benadering uit: Statistisch zakboek CBS. 1g?2. tabet 4.

continu-telefoononderzoek van het NIÞO



TABEL 6

Vergelijking van de
de telefoonabonnees
komensklassen

inkomensgroep* 
*)

I
T
il

geen antwoord

totaal ( antwoord)

*) zie noot bij tabel 5.

**) ink.groep
I
II
III

enquête (netto per maand)
minder dan f. 650
650 - 1100
meer da¡ 1100

( 100.0) (100.0)

NIPO (bruto Per jaar)
minder da¡ f. 10.000
10.000 - 18.000
meer dan 18.000.
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gezinshoofden die aan de enquête deelnamen met
en met alle Nederlandse gezinshoofden. naar in-

telefoon-* )

abonnees
Ned. be-
volking

*)

(15.1)
(44,9)
( 40,0)

(25,7)
( 50.7)
( 23,6)

ken.

samenvattend kunnen we stellen dat er bij de deelname aa¡ de proef -
enquête naar aIIe waarschijnlijkheid een selectie heeft plaatsgevon-
den naar sociale positie (beroep, inkomen en opleiding) en in minde-
re mate naar leeftijd.
Daar in de resultaten van de proefenquête sterke aanwijzingen zijn te
vinden dat woonvoorkeuren onder meer Samenhangen met sociale po-

sitie en met leeftijd, zaI de geringe response en het gebrek aan re-
presentativiteit van de deelnemers reden moeten zijn om uiterst
vãorzichtig te zijn bij de interpretatie van de resultaten die in de

volgende hoofdstukken worden gegeven.

steekproef L steekProef 2

1(2.e) 2(4.3)
2( 5.e) 8(17:0)

31 (91.2) 37 (78,7)
4-5-

34 (100.0) 47 (100.0)



1.

III. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN

Inleiding
king van de zijn de twee
die in het heiden, sa_

odat de ver gevulde

Bij het onderzoek naar het bestaa¡r van samenhangen in het enquête-
materiaa-I is va¡ de voJ.gende technieken gebruik gemaakt:

- De rangcorrelatietoets volgens Sp.earman*);
- De toets van Kruskal en WaIIis **) en
- De xz -toets of de 1-toets *"*).

De regionale woonvoorkeuren
Ten aanzien van de regionaJ.e woonvoorkeuren waren er drie factoren
waarva¡ verondersteld werd dat ze va¡r invloed zouden zijn. voor wat
betreft het soort regio waar men bij voorkeur ror, *onerrïaren di.t:

- de gewenste mate van stedelijkheid in de woonregio;
- het gewenste landschapstype in de woonregio.

Bij de concrete keuze van een voorkeursregio werd daarnaast nog
van belang verondersteld:

- de fysieke en melltale afstand tot de huidige woonregio.

2.L. De ge\Ã,enste mate van stedelijkheid in de woon_regio
In de vragenli¡st ****) waren een aantal vragen opgenomen die een
indicatie geven voor de mate van stedelijkheia weure men wenst in de
woonregio.

*) Zie: H.W.v.d.Ende, Beschrijvende statistiek. 19?1 p.28b e.v.**) Zie: H. de Jonge en G. Wielinga, Statistische methoäen voor
, psychologen en sociologen, 1g6g p.264 e.v.*** ) Zie: J. C. Spits. gtatistlek îoor pÄycnologen, pedagogen en

sociologen, p.371 e,v.+xx*) E€n verkorte versie van de vragenlijst gaat ars appendix bij
deze bijlage,

110

2.



De eerste indicatie vormdende antwoordenop de vraag hoe belargrijk
men een aantal stedelijke voorzieningen vond (vraag 8c. d, f-. i en k).
Ilieruit werd de score rbelang stedelijke voorzieningenr samengesteld
door êén punt toe te kennen voor elke voorziening welke men matig
belangrijk vond en twee punten voor elke voorziening welke men erg
belangrijk vond; deze punten werden vervolgens per respondent ge-
sommeerd.

Een tweede indicatievormden de reacties op de uitspraken b, i, k en
m van vraag 10. Deze reacties werden gehanteerd als rGuttmanschaalr;

het principe van een dergelijke schaal berust op het feit dat de uit-
spraken zj.ch in een volgorde laten zetteî, zodanig dat een negatief
antwoord - ten aanzien vaJt de houding die met de schaal wordt geme-
ten - niet kan worden gevolgd door een positief antwoord.

Voor de betrokken schaal was de volgorde aldus 
*):

(k) rustig op het platteland \tonen vind ik veel belangrijker dan
alle stedelijke voorzieningen bij elkaar;

(b) Ík voel mij meer op mijn gemak in de landeiijke sfeer van het
platteland dan in de drukte va¡ het stadsleven;

(m) alles overwegende is het prettiger in een grote stad te wonen
da¡r j.n een plattelandsdorP;

(i) het wonen in een grote stad is veel aantrekkelijker dan het
wonen in een dorP,

Uit de reacties op deze vier uitspraken werd de score lwaardering
stedelijk wonen: samengesteld door aan de respondenten éên punt toe
te kennen voor elke uitspraak waarop een reactie werd gegeven die
een positieve houding ten aa¡zien van stedelijkheid aangaf'

Zoa\s verwacht mocht worden bleken de beide scores die een indica-
tie vormen voor de gewenste stedelijkheid in de liloonomgeving sterk
met elkaar samen te hangen. De rangcorrelatietoets volgens Spear-
man gaf een waarde voor T van 4.71(p<0.001).

*) Uitspraak (e) werd bij de
gens een te groot aantal I

gevolg van een weinig gel
De toetsing van de schaal
de uitspraken is weergegeven in een appendix bij deze bijlage'
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In de voorlopige hypothesen werd verondersteld dat er verschillen
zouden bestaan tussen te onderschei.den groeperingen binnen de be-
volking, voor wat betreft de gewenste mate van stedelijkheid in de
woonomgeving: met name werd een samenhang verondersteld met
sociale positie. Ieeftijd en ervaring met het wonen in een stedelijke
omgevlng.
Bij het onderzoek naar de vraag of deze veronderstelJ.ingen onder-
steund werden door de resultaten va¡ de proefenquête, is als indi-
cator voor de sociale positie van de respondenten gebruik gemaakt
van het opleidingsniveau (de antwoorden op de vraag naar het be-
roep waren te vaag om een goede classifj.catie mogelijk te maken.,
terwijl de vraag naar het inkomen door nogal wat respondenten niet
is bea:rtwoord).
Als ÍnCicator voor de stedelijkheid van de huidige woonomgeving is
de urbanisatiegraad van de tegenwoordige woongemeente gekozen.

TABEL 6

De score lwaardering stedelijk wonenl. naar opleidingsniveau

waarclerrng
sted. wonen

opleidings -
IìIVCAU

Iager onderw. en
Iager beroepsond.

uLo, rnavo en
micidelbaar ond.

hoger beroepsond.
en hoger onderw.

totaal

H=6.46 v=3

40 (1oo)

64 (100)

52 (100)

156 (100)

hoog laag
score 3-4 score 1-2 score 0

4 (1ü.C) e (22.5) 27 (67.5)

12 (18.e) ß QeJ) 33 (51,6)

13 (25.0) 19 (36,5) 20 (38.5)

29 (18,6) 47 (30.1) 80 (51,3)
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TABEL 7

De score lbelang stedelijke voorzieningenl, naar opleidingsniveau

belang
stedelijke
voorz,

opleidings -
nlveau

Iager onderw. en
Iager beroepsond.

ulo,/mavo en
middelbaar ond.

hoger beroepsond.
en hoger onderw.

38 (100)

64 (1oo)

55 (1oo)

totaal 15? (100)

H=0.722V=2 p)0,05

Uit de tabellen 6 en ? blijkt dat de relatie tussen opleidingsniveau en
gewenste stedelijkheid wijst in de richting die werd verondersteld j.n

de voorlopige hypothese; naarmate het opleidingsniveau hoger is,
wenste men gemiddeld een grotere mate van stedelijkheid in de woon-
omgeving. Deze relatie was (bij een betrouwbaarheid van 951) signi-
ficant indien de score Twaardering stedeiijk wonent als indicator voor
de gewenste stedelijkheid werd gebruikt, daarentegen zwak als de

score :belang stedeÌijke voorzieningenr als indicator werd gehanteerd.

Voor wat betreft de relatie tussen gewenste stedelijkheid en leeftijd
was het de score Tbelang stedelijke voorzieningen: die een significan-
te relatie te zien gaf in de veronderstelde richting; jongeren vonden
de nabijheid van stedelijke voorzieningen gemiddeld belangrijker dan
ouderen (tabel 9). De score rwaardering stedetijk wonen: Iiet geen
signific a-nte vers chillen z ien tus sen de onderscheiden Ieeftij ds groe -
pen.
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score 8- score 5-7 score 0-4
en hoger

11 (28,9) 77 (44,7) 10 (26,3)

t5 (23,4) 34 (53,1) 15 (23,4)

13 (23,6) 32 (58,2) 10 (18.2)

39 (24,8) 83 (52,9) 35 (22,3)



TABEL 8

De score rwaardering stedelijk vJonenl, naar leeftijdsgroep

waardering
sted. wonen

geboorte-
latr

na 1940
1931-1940
192tr-1930
voor 1921

H=10:83 V=3 p<0,02

60 (100)
37 (100)
37 (100)
33 (100)

totaal

H=3,56 v=3 p)0.05

TABEL 9

De score :belang stedelijke voorzieningenr naar leeftijdsgroep

belang
stedelijke
voorz,

geboorte -
laal'

na 1940
1931-1940
192 1 - 1930
voor 1921

totaal

5e (100)
3e (100)
36 (100)
32 (100)

hoog laag
score 3-4 score 1-2 score 0

14 (23,3) 24 (40.0) 22 (36,7)
6 (16,2) 7t (29,7) 2A 64,7)I (24.3) 7 (18,e) 21 (56,8)
7 (21"2) 6 (18.2) 20 (60,6)

36 (21.6) 48 (28,7) B3 (49.?)

score 8- score 5-7 score 0-4
en hoger

24 (40.1) 26 (44.t) e (15.3)
8 (20.5) le (48.7) 12 (30.8)
e (25.0) le (52.8) I (22.2)
5 (15.6) le (5e-4) B (25.0)

46 (27.7) 83 (50,0) 37 (22.3)

7L4
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TABEL 10

De score lwaardering stedelijk wonenl, naar urbanisatiegraad

waardering
stedelijk
wonen

urbanisatie-
graad (1960)

totaal

A + B 1-2
B3
C

A1-4 /St-z
B3
c 1-5

totaal

H = 1.8? V=2 P> 0.3

78 (100)
41 (100)
4B (100)

totaal 167 (100)

H=23,15 V=2 P(0.001

TABEL 11

De score :belang stedelijke voorzieningenl naar urbanisatiegraad vart

de huidige woongemeente

Iang
stedelijke
voorzienin-
gen

urbanisatie-
graad woon-
gemeente (1960)

75
43
48

(100)
( 1oo)
( 100)

166 (100)
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hoog laag
score 3-4 score 1-2 score 0

6 ( 7,7)
? (1?.1)

21. (43,8)

t9 (24.4) 53 (67,e)
1? (41.5) 1? (41,5)
74 (29,2) 13 (27,1)

34 (20,4) 50 (29,9) 83 (49,7)

score B-
en hoger score 5-? score 0-4

2A Q6,7)
1o (23,3)
16 (33,3)

35 (46,?) 20 (26,7)
26 (60,5) 7 (16,3)
22 (45,8) 10 (20,8)

46 (27,7) 83 (50,0) 37 (22,3)



De stedelijkheid van de huidige woonomgeving vertoont een sterk
significante relatie met de score :waardering stedelijk wonen'i naar-
mate men in een meer stedelijke gemeente woont heeft men gemid-
deld een veel grotere waardering voor stedeiijk wonen. (tabel 10).
In tegenstelling tot wat was verondersteld. bleek daarentegen het be-
Iang dat men toekencie aan stedelijke voorzieningen in de woonomge-
ving niet samen te hangen met de stedelijkheid van de huidige woon-
omgeving (tabel 11).

De gegevens uit de tabellen 6 tot en met 11 samenvattend kan gesteld
worden dat daarin een aantal aanwijzingen zijn te vinden die de voor-
lopige hypothese ondersteunen. waarin gesteld werd dat de gewenste
stedelijkheid in de woonregio zal toenemen naarmate men een hogere
sociale positie heeft. naarmate men jonger is en naarmate me¡r meer
ervaring heeft met het wonr:n j.n een stedelijke omgevj.ng.

2.2. Het gewenste-Iandschapstype in de woonregio
In de eerste voorlopige hypothese veronderstelden wij dat naast de
gewenste stedelijkheid ook het gewenste la¡dschapstype van invloed
zou zijn op de regionale woonvoorkeuren. Daarom was in de vragen-
lijst de vraag opgenomen. in wat voor een omgeving men het liefste
zou \¡/onen indien men alleen op het landschap ãou tétten. De verde-
ling van de a¡twoorden op deze vraag wordt gegeven in tabel 12.

TABEL 12

Verdeling va¡ de a¡twoorden op de vraag naar het gewenste land-
schapstype in de woonregio

Iandschapstype aantal malen genoemd

polderlandschap
omgeving met erg veel bos
open landschap met hier en daar bos
bij plassen en meren
bij strand en duinen
ander landschap
Iandschap niet belangrijk

I ( 4,7)
48 (28,4)
61 (36.1)
26 (r5.4)
11 ( 6.5)
e ( 5.3)
6 ( 3.6)

totaal

116

16e (100)



Daar wij geen reden hadden om te veronderstel.len dat het gewenste
landschap verschillend zou zijn voor groeperingen met een verschil-
Iende socj.ale status of met verschillende Ieeftijd, was het alleen
zinvol om na te gaan of er een verband bestaat tussen het gewenste
Iandschap in de woonomgeving en het landschap in de huidige v/oon-
omgeving. Daar wij nog niet beschiKen over een landschapstyperÍng
voor de woonregiors is va¡ het nagaan van een dergelijk verband
voorlopig afgezien.
Overigens zaI Iater (in paragraaf. II.2.4) wel worden nagegaan of er
voor groeperingen, met een verschillende sociale positie of met een
verschillende leeftijd, verschillen bestaan voor wat betreft de prio-
rÍteit die men toekent aan het landschap in de woonregio bij het bepa-
len van de uiteindelijke woonvoorkeur.

2.3. De f ysieke en mentale af stand
Verondersteld werd dat de keuze van de regio waar men bij voorkeur
zou wonen, behalve door de gewenste stedelijkheid en het gewenste
landschapstype. ook zou worden beinvioed door de afsta¡d van de
verschillende mogelijke voorkeursregio:s tot de huidige woonregio'

Nagegaan werd Ín hoeverre deze veronderstelling steun vond in de
resultaten van de proefenquête. AIs indicator voor de afstand (zo-
weI fysiek als mentaal) welke de respondenten zouden willen over-
bruggen werd gekozen het antwoord op de vraag of zij een voorkeurs-
regio kozen in het landsdeel waar ze nu wonen, danwel in een a¡der
Iandsdeel. *)

Uit de sterke samenhang die er bestaat tussen het landsdeel waar
men r¡¡oont en het landsdeel waar men het liefste zou will-en wonen-
mag worden afgeleid dat voor de deelnemers aan de proefenquête
de afstand inderdaad een belangrijke rol heeft gespeeld bij het be-
palen van de woonvoorkeuren.

*) Als landsdelen werden onderscheiden: Noord (Gronj.ngen, Fries-
Iand en Drente), Oost (Overijssel, Gelderland en de IJsselmeer-
polders), West (Noord-Hol1and, Zuid-Holland en Utrecht) en Zuid
(Zeeland, Noord-Brabant en Limburg).
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TABEL 13

De relatie tussen het
woonvoorkeur uitgaat

Iandsdeel
woonvoorkeur

landsdeel hui.-
dige woonplaats

noord
oost
west
zuid

Iandsdeel waar de regio is gelegen waarnaar de
en het landsdeel waar de huídige woonplaats ligt

totaal

18 (100)
23 (100)

103 (100)
14 (100)

totaal 158 (100)

1=102.3 v=9 p(0.001

Om een indruk te krijgen omtrent de verschillende mate waarin deze
afstand eventueel een rol speelt bij groeperingen met een verschillen-
de leeftijd of met een verschillend opleidingsniveau. werden de vol-
gende twee tabellen samengesteJ.d.

TABEL 14

Vergelijking van de respondenten die er de voorkeur aan gaven te
blijven wonen in het landsdeel .wlàr ze nu wonen en de respondenten
die er de voorkeur aarr gaven in een ander landsdeel te wonen, naar
opleidingsniveau

landsdeel.. huidige woonplaats
en woonvoorkeur:

opleidingsniveau

lager onderwijs en
Iager beroepsonderwij s

uLo mavo en
middelbaar onderwijs

hoger bero epsonderwij s
en hoger onderwijs

totaal

totaal

40 (100)

61 (100)

46 (100)

noord oost west zuid

t2(66.7) 4(22.2) 2(11.1) 0(0,0)
1(4.3) 21 (e1.4) 1(4.3) 0(0.0)
6(5.8) 28(27.2) 60(58.3) e(e.7)
0(0.0) 2(t4.3) 3(21.4) e(64.3)

1e (12.0) 55 (34.8) 66 (41.7) 18 (11.5)

ongelijk gelijk

7 (17,5) 33 (82.5)

25 (41.0) 36 (59,0)

23 (50.0) 23 (50,0)

55 (37.4) e2 (62.6)
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TABEL 15

Vergelijking van de respondenten die er de voorkeur aan gaven te
blijven wonen in het landsdeel'wa:ar ze nu wonen en de respondenten
die er de voorkeur aan gaven in een ander la¡dsdeel te wonen, naar
Ieeftijdsgroep

landsdeel. huidige woonplaats
en woonvoorkeur: totaal

Ieeftijdsgroep

18 - 30 jaar
31 - 45 jaar
46 jaar en ouder

41 (100)
58 (100)
5e (100)

totaal 158 (100)

x2=12,5 v=2 p<0.005

Uit ta.bel 14 komt naar voren dat de respondenten met een hoger op-
leidingsniveau in het algemeen vaker de wens te kennen geven in een
ander landsdeel te willen wonen: bij deze groeperingen zal dus waar-
schijnlijk de sociale en fysì.eke aJstand een wat minder sterke rol
spelen dar bij de groeperingen met een lager opleidingsniveau.

De relatie tussen de voorkeur om in een ander landsdeel te willen
r"vonen en de leeftijdsgroep waartoe men behoorde was niet rechtlij-
nig; het vaakst werd deze voorkeur genoemd door de leeftijdsgroep
van 31 t/m 45 jaar. zowel de ouderen als de jongeren gaven vaker
te kennen in het la¡dsdeel te willen blijven wonen wààr ze nu woon-
den.

2.4, Het gewicht van de verschillende f actoren

Om nader inzicht te krijgen in het gewicht van de factoren stedelijk-
heid. Iandschap en afstand bij het bepalen van de woonvoorkeuren.
is aan de respondenten gevraagd om aan te geven - in volgorde van
belangrijkheid - welke factoren bij de keuze van de voorkeursregio
een rol hadden gespeeld.
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ongelijk gelijk

13 (31,7) 28 (68.3)
30 (51.7) 28 (48,3)
13 (22.0) 46 (78,0)

56 (35,4) 102 (64,6)



TABEL 16

Verdeling val de antwoorden op de
belang zijn geweest bij het bepalen

vraag naar de factoren die va¡
va¡ de regionale woonvoorkeur

aantal malen genoemd
als belangrijkste fac-
tor

aantal malen genoemd
als êên va¡ de 3 be-
lalgrijkste factoren

a. landschapstype en
aanwezigheid re-
creatiegebieden

b. aanwezigheid va¡
schone lucht

c. nabijheid goed win-
kelcentrum en uit-
gaansmogelÍjkhe -
den

d. mentaliteit bevol-
king en aalwezig-
heid familie of
kennissen

taz rc2.2)

30 (18.3)

6 ( 3.7)

743

1.02

26 (15.e )

totaal 164 (100)

Opvallend in de verdeling van de antwoorden (tabel 16) is het feit dat
meer dan 60 I van de respondenten het landschap noemt als belang-
rijkste factor, terwijl de afstand tot goede voorzieningen vrijwel niet
als belangrijkste reden voor de woonvoorkeuren wordt genoemd.

Er bleken voor wat betreft de verdeling van de antwoorden op de
vraag naar het gewicht van de factoren bij het kiezen va-n een woon-
voorkeursregÍo geen significante verschillen te bestaa¡ tussen groe-
peringen die verschilden naar opleidingsniveau of naar leeftijd (tabel
17 en 18).
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TABEL 17

IIet aantal malen dat
werden genoemd als

de verschillende aspecten van de woonomgeving
van belang voor de woonvoorkeur. naar opleiding

totaal

81 (100)

152 (100)

118 (100)

genoemd als be-
Iangrijk voor *\
woonvoorkeur'/

Iangrijk voor *,
woonvoorkeur '/

opleidingsniveau

Iager ond. en
lager beroepsond.

ulo/mavo en
mi.ddelbaar ond.

hoger beroepsond.
en hoger onderw.

totaal 351 (100)

*) De letters in de kop van de tabel verwijzen naar de factoren va¡r
tabel 16.

x2=11,46 v=6 p>0.05

TABEL 18

Het aantal malen dat de verschillende aspecten var de woonomgeving
werden genoemd als var belang voor de woonvoorkeur, naar leeftijd
genoemo a

totaal

leeftijdsgroep

18 - 30 jaar
31 - 45 jaar
46 jaar en ouder

totaal 380 ( 100)

*) De letters in de kop van de tabel verwijzen naar de factoren va¡r
tabel 16.

x2=6,92v=6p>0.05

t27

105 ( i00)
13e (100)
136 ( 100)

28 (34.6) 15 (18.5) 11 (13.6) 27 (33,3)

60 (39.5) 43 (28,3) 18 (11.8) 31 (20.4)

45 (38.1) 36 (30.5) le (16.1) 1B (15.3)

133 (37.8) 94(26,8) 4B (13,7) 76(2r,6)

39 (37,1) 27 (25,7) 18 (17,1) 21(20.0)
53 (38)1) 45(32,4) 13 ( 9,4) 28 (20.1)
51(3'7,5) 30(22,r) 27(15,4) 34 (25.0)

143 (37,4) 102 (26,9) 52 (13:7) 83 (21,9)



3. De kans op realj.satie van de regionale woonvoor -
keuren
In de voorlopige hypothesen die in paragraaf I.2 zljn geformuleerd..
zijn naast veronderstellingen omtrent de regionale ì¡roonvoorkeur en
ook veronderstellingen opgenomen omtrent verschillen in realisatie -
ka-ns van die voorkeuren.
Teneinde een indruk te krijgen omtrent de juistheid va¡ deze laatste
veronderstellingen werd aa¡ die deelnemers van de proefenquête die
recent (na 1-1-t?0) van woonplaats waren veranderd, gevraagd aan
te geven hoe (on)tevreden zij in hun vorige woonplaats waren omtrent
een aantal aspecten van het regionale woonmilieu. De opzet was om
na te gaan of er si.gnificante verschillen bestaan tussen de groep res-
pondenten die wel, en de groep die niet van woonplaats is veralderd,
bij een vergelijkbare regionale woonsatisfactie vôór migratie.

Het aantal deelnemers aan de proefenquête dat na 1-1-170 van vroon-
plaats was vera¡rderd was evenwel - mede door de geringe response -
zo klein dat van bovenbedoelde analyse moest worden afgezien.
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APPENDIX A

VERKORTE WEERGAVE VAN DE VRAGENLIJST

1. geboortejaar.

2. geslacht.

3. burgerlijke staat.

4. woonplaats en adres.

5. woont men daar alleen of samen met anderen.

6. geboortejaar van eventuele echtgeno(o)t(e) en kÍnderen.

7. vorige woonplaats(en) en belangrijkste verhuisredenen.

?a. woon-werka-fstanden in vorige en huidige woonplaats(en).

B. hoe tevreden is men omtrent de volgende punten in de huidige
woonomgeving (erg tevreden, tevreden, ontevreden, erg onte-
vreden) en hoe belangrijk vindt men deze punten persoonlijk
(erg belangrijk, belangrijk, onbelaagrijk).

a. de woning waarin men op dit moment woont.

b. de nabijheid van winkels voor dingen die men dagelijks nodig
heeft.

c. de nabijheid van een groot winkelcentrum met warenhuÍzen.
modehuizen en dergelijke.

d. de nabijheid van een plaats waar bioscopen., schouwburgen en
dergelijke zijn.

e. de nabijheid van een zeer grote stad (zoals Amsterdam of
Rotterdam).

f. de aanwezigheid va¡ voldoende en goede scholen voor lager
en voortgezet onderwijs.
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g. de nabijheid va¡r een gebied waar men kan wandelen en fietsen
in de vrije natuur.

h. de nabijheid van familj.e, vrienden en kennissen.

i. de mogelijkheden om in het gebied waar men woont eens van ¡

baan te veranderen.

j . de luchtverontreini.ging en geluidshinder in het gebied waar
men woont.

k. de mogelijkheden om per bus_, tram of trein de hierboven bij
a t./m h genoemde plaatsen te bereiken.

8a. eventuele a¡dere dingen die men belangrijk acht in het gebied
waar men woont.

9. (voor respondenten die na 1 januari 1970 van woonplaats zijn
veranderd) tevredenheld in de vorige woonplaats ten aa¡zien van
de bij vraag I genoemde punten.

10. in hoeverre is men het eens met de volgende uitspraken (hele- ¡

maal mee eens, beetje mee eens-, geen mening., niet helemaal
mee eens, helemaal niet mee eens).

a. als je in dit gebied woont heb je het goed getroffen.

b. ik voel me meer op mijn gemak in de landelijke sfeer van het
platteland dan in de drukte van het stadsleven.

c. een prettige woonomgeving is belangrijker dan dicht bij je
werk te wonen.

d. ik zou zo een stuk of wat gebieden kunnen noemen waar ik
Iiever zou wonen dan in dit gebied.

e. hoewel het wonen in een plattelandsdorp ook zijn voordelen ¡

heeft is het toch prettiger om in een stad te wonen.

f . waar mijn werk is, is mijn vaderland.

g. ik ben eigenlijk wel tevreden met het gebied waar ik woon.

h. voor een goede baa¡ zou ik een minder prettige woonomge-
ving op de koop toe nemen.

i. het wonen in een grote stad is veel aantrekkelijker dan het
wonen ì.n een dorp.
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J.
't-

I.

ik zou nergens anders wÍIlen wonen da¡ in dit gebied.

rustig op het platteland wonen vind lk veel belangrijker dan

aIIe stedelijke voorzieningen bij elkaar.

hoe eerder ik uit dit gebied weg kan, hoe beter ik het vind.

m. alles overwegende is het prettj.ger in een grote stad te wonen
dar in een plattelandsdorP.

welke van de onderstaande uitspraken komt het meest overeen
met de eigen mening.

a. het rvonen in een grote stad is toch je ware; Iekker levendig
en alles dicht in de buurt, winkels, bioscopen, schouwburg
etc.

b. je kunt het beste in een flinke stad wonen maar er moet dicht
in de buurt wel gelegenheid zijn om eens va¡ de natuur te ge-
nieten als je daar zin in hebt.

c. het wonen j.n een stad en het wonen in een plattelandsdorp
hebben beide voor- en nadelen; of je in een dorp of in een

stad het prettigst woont hangt af val de omstandigheden.

d. het ¡lvonen in een plattelandsdorp is prettig en rustig maar je
mist wel veel steedse dingen; je kunt dus het beste wonen in
een dorp dat niet te ver va¡ een grote stad af ligt.

e. je kunt nergens beter wonen dan in een leuk dorp op het plat-
telarrd; de stad met a1 zijn drukte kan me gestolen worden.

landschapsvoorkeur (polderiand.. omgeving met erg veel bosr

open landschap met hier en daar bos, gebied met plassen en

*eren, buurt varr stra¡rd en duinen, Iandschap niet belangrijk,
niet genoemd landschaP).

gewenste stedelijkheid (in of in de buurt van een erg grote stad,
éen grote stad, een middelgrote stad, een plattelandsstadje, een

dorpop flinke afstand van een stad)'

inwelkgebiedzou menhet liefste willen wonen (provincie, streek
of piaats).

waardoor kent men de bij vraag 14 genoemde streek (gewoond,

familie of kennissen, vacarrtie, tweede woning of stacaravan,
andere reden).
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16. welke van de volgende factoren zijn het belangrijkst geweest bij
de keuze van het gebied waar men het liefste zou wilLen .wonen
(volgorde van belangrijkheid).

a. Iandschap
b. recreatiegebieden
c. aa¡wezj.gheid schone lucht
d. nabijheid van een goed winkelcentrum
e. nabijheid van uitgaansmogelijkheden
f . mentaliteit van de bevolking
g. aanwezigheid van familie of kennissen
h. andere dingen

17. welk vervoermiddel heeft men meestal overdag ter beschikking.
18. beroep.

19. welke plaats werkt men.

20. opleidingsniveau.

21. inkomen.

22. huur of eigendom va-n de woning.
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a. Algemene kenmerken van een Guttman-schaal
Kenmerkend voor een cumulatieve- of een Guttman-schaal is hetfeit.
dat de uitspraken of de vragen waarui.t de schaal is samengesteld
zich zodanig laten rangschikken, dat een subject dat op êén der vra-
gen bevesti[end heeft gereageerd) ook op alle volgende vragen be-

iestigend "lI teager"n; freeft een respondent evenwel op êên der vra-
gen orrtk"n.tend geantwoord da¡ moet hij ook op alle vorige vragen
negatief hebben gereageerd.
schematisch kunnen - ni¡ vier vragen - dus de volgende a:rtwoordpa-
tronen voorkomen:

TABEL A

"Goede" antwoordpatronen bij een cumulatieve schaal
vraag

antwoordpatroontrt,

APPENDIX B

CONSTRUCTIE VAN DE SCHAAL TWAAR,DERING STEDELiJK
WONENl

a"

b
c
d
e

Er zij tsPraken

moet
In de trekking
hebbe de uit-
spraken een cu
Nooij heeft een gelijk maakt om.' uit
de wijze waaro gereageerd oP de oP-

gesteide uitspr ovengenoemde voor-
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waarden wordt voldaa¡"). Met toepassing var deze :scalogram-tech-
niekl zullen we nagaan in hoeverre de uitspraken b, e. m. k en i van
vraag 10 uit onze vragenlijst zich lenen voor u"rrótkittg als Gutt-
man-schaal.

b. Toetsing van de schaal
De uitspraken die bedoeld waren om de schaal rwaardering stedelijk
wonenl te vormen, vr'aren de volgende:

(b). ik voel me meer op mijn gemak in de landelijke sfeer van het
plattelarrd dan in de drukte van het stadsleven.

(e). hoewel het wonen in een plattelandsdorp ook zijn voordelen
heeft is het toch prettiger om in een stad te wonen.

( i)' het wonen in een grote stad is veer aantrekkerijker dan het
wonen in een dorp.

(k)- rustig op het platteland wonen vind rk veer belangrijker dan
alle stedelijke voorzieningen bij elkaar.

(m). alles overwegende is het pretti.ger in een grote stad te wonen
da¡ in een plattelandsdorp.

"me acties "hele_maa de uitspraken
ben
alle ng" werd biì

Als toets op de bovengenoemde vorgorde van de items werd nu het
aantal positieve reacties op elk der uitspraken berekend:

.) A.l.J. Nooij, Scalogramtechniek, Sociologische Gids, g (1961)p.25 - 40.
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uitspraak

I positieve reacties

(i)

20,1

(*)
23r 6

(b)

3012

(e)

35r3

(k)

4 5,0

Vergeleken bij de volgorde diewij op grond van de i.nhoud va¡ de uit-
spraken vast stelclen blijken de uitspraken (e) en (b) van plaats ver-
wisseld te zljn. Daar deze verwisselde volgorde in strijd was met de
inhoud van de uitspraken (in êên van de t'goede" antwoordpatronen
zouden de respondenten het dan zowel met uitspraak (b) als met uit-
spraak (e) eens zijn) besloten wij om êên van beide uitspraken uit de
schaal te verwijderen. Op grond van de geconstateerde arrtwoordpa-
tronen werd uitspraak (e) verder buiten beschouwing gelaten.

Vervolgens vergeleken wij de frequentie waarmee de verschillende
antwoordcombinaties w aren gekoz en.

De omcirkelde frequenties in bovenstaande tabel geven antwoordcom-
binaties aa¡ die in strijd zijn met het cumulatieve karakter van de
schaal. Dit zijn dus antwoordcombinaties die afwijken var de "goede"
antwoordpatronen uit de tabel in paragraaf a.

In theorie zouden de omcirkelde frequenties nul moeten zijn; in de
praktijk zull.en in deze lnul-cell altijd wel enige waarnemingen voor-
komen. Stouffer geeft de volgende criteria ter bepaling van het ge-
oorloofde aantal waarnemingen in de lnul-cell: *)

*) Geciteerd door Nooij, op cit. p. 31.
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uitspraak reactie

k

pos neg

b

pos neg

m

pos neg

pos
b^

neg

49

27

eÐ

91

pos
m

neg

34

42

@
87

35

16

o
113

. pos
I

neg

30

46

@
B9

30

2l
@

It4
õ¿

8

rò\2/
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a. de nul-cel mag niet meer dan 10 /. vanhet aantal waarnemingen
bevatten:

b. zowel in de pos. -pos. als in de neg. -neg. cel dient het aantal
waarnemingen minstens het dubbele te zljn va¡ het aa¡tal waar-
nemingen in de nul-cel.

Aan deze twee voorwaarden voldoen de frequenties in de bovenstaan-
de tabel ruimschoots, zodat we de reacties op de uitspraken i - m -
b - k, in deze volgorde. voorlopig mogen beschouwen als een cumu-
Iatieve sghaal.

Om na te gaan of er inderdaad van een schaal sprake is, berekenen
wij de index van reproduceerbaarheid:

R=1- aantal fouten
aa¡tal respondenten x aantal uitspraken

Het aantal fouten in deze formule is het aantal handelingen dat nood-
zakelÍjk is om de antwoorden van alle respondenten om te zetten in
goede antwoordpatronen¡ zo geeft het a¡twoordpatroon + + - + êên fout.
het antwoordpatroon ++ - - twee fouten enz.
Toepassing van de formule-op de antwoorden van onze respondenten
gaf aan waarde voor R van 0.98. Volgens Guttma¡ moet R minstens
een waarde va¡ 0.90 hebben, wi.l men van een unidimensional.e schaal
spreken. De ervaring heeft evenwel geleerd dat deze waarde - voor-
aI bii een klein aa¡tal uitspraken - reeds spoedig wordt bereikt; daar-
om wordt. naast de R, de Rv berekend. Rv geeft de reproduceerbaar-
hej.d aan die op grond van het toeval mogelijk is. indien de antwoor-
den wel de waargenomen verdeling van antwoordfrequenties vertonen
(dat wil zeggen dat het aantal positieve reacties op étt< der uitspraken
hetzeLfde blijft) maar onafhankelijk van elkaar zijn.
Rv wordt berekend uit de volgende formule:

Rv= 1- aa¡taI fouten volgens kansverdeling
aantal respondenten x aa¡tal uitspraken

vervolgens wordt da¡ de coëfficiënt van consistentie berekend uit:
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Volgens Green mogen we van een schaal spreken indien we een waar-
de voor I vinden van 0r50 of hoger, in andere gevallen zouden we
moeten spreken van een rquasi-scalet *). We vonden voor I een v/aar-
de va¡r 0186, zodat ook aan deze voorwaarde werd voldaan.

Tenslotte gaan v/e nog na of de verdeling van de fouten in de antwoord-
patronen toevallig is; Nooij geeft hiervoor de volgende regels **):

a. Een bepaald fout antwoordpatroon mag niet door meer dan 5 f"
van de respondenten worden gegeven;

b. het aantal fouten per uitspraak mag niet meer zijn dan 15ft;
c. het aa¡tal fouten per antwoordcategorie mag niet groter zijn darr

de helft va¡ het aantal malen dat die antwoordcategorie is geko-
zen.

In ons onderzoek kwam het volgende foute antwoordpatroon het vaakst
voor: - + -- (voor de uitspraken i-m-b-k). namelijk 3 maaL (7,8 l").
De uitspraak met de meeste fouten was uitspraak (m) met 3 1"2 fout,
dat wil zeggen 2,7r¡. De antwoordcategorie met relatief de meeste
fouten was de positieve reactie op uitspraak m, deze kwam 40 maal
voor, terwijl we 3 l'2 maal moesten veronderstellen dat dit ten on-
rechte was (9r0r¡).

Nu de voorlopige schaal ook blijkt te voldoen aal de eisen betreffen-
de de toevalligheid varr de foutenverdeling, mogen we met een grote
mate va¡ waarschi.jnlijkheid aarìnemen dat we een betrouwbare schaal
hebben geconstrueerd waarop de respondenten kunnen worden "geme-
ten" voor wat betreft hun waardering voor stedelijk wonen.

Het levert nu geen problemen op om de respondenten die een lgoedr
antwoordpatroon te zien gaven een score toe te kennen:

antwoordpatroon

imbk
0
1

2

.)

4

(Iaagste waardering voor sted. wonen)

(hoogste waardering voor sted. wonen)

*) Geciteerd door Nooij, op cit. p.34.
**) Nooi¡. op cit. p.35.
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Voor wat betreft de respondenten met een tfoutl antwoordpatroon (9
resp.) zijn er twee methodieken om een score toe te kennen; de eer-
ste is het toekennen van een score gelijk aan het aantaf positieve re-
acties waarbij niet van invloed is op welke uitspraken positief gerea-
geerd is. De tweede mogelijkheid is de lFord-techniek': Ford herleidt
eerst de foute antwoordpatronen tot goede en kent vervolgens een
score toe *).

Omdat Nooij laat zien dat de resultaten van beide technieken vrijwel
gelijk zljn**). kozen we voor de eerste techniek. vanwege zijn een-
voud.

*) R. N.Ford, A rapid scoring procedure for scaling attitude ques-
tions. geciteerd door Nooij, op cit p.33.

**) Nooi¡, op cit p.38.
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