
Relatiepatronenscan

Zoetermeer

Auteurs:
Peter Louter (Bureau Louter)
Pim van Eikeren (Bureau Louter)

Bureau Louter
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
Telefoon: 015-2682556
peter@bureaulouter.nl
www.bureaulouter.nl



Relatiepatronenscan



tel. 015-2682556 peter@bureaulouter.nl www.bureaulouter.nl

Bureau Louter Relatiepatronen

 �

Ontwikkelingen in Zoetermeer kunnen niet los 
worden gezien van hun regionale context. Dat geldt 
voor de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het gebruik 
van allerlei typen voorzieningen (zoals winkels, 
vrijetijdsactiviteiten en onderwijs). Er wordt daarom 
aandacht besteed aan diverse typen relatiepatronen 
tussen gemeenten. Eerst wordt een kort totaalbeeld 
geschetst, vervolgens komen achtereenvolgens aan de 
orde binnenlandse migratiebewegingen (verhuizingen 
van personen), pendel (woon-werk stromen) en 
stromen die verband houden met het gebruik van 
voorzieningen. 

Totaalbeeld relatiepatronen

In figuur 1 staat de verhouding van inkomende en 
uitgaande stromen (exclusief stromen binnen de 
gemeente zelf).

Figuur 1 Verhouding inkomende en  uitgaande stromen (exclusief binnengemeentelijke stromen)

a. Pendel 2015/2017 b. Voorzieningen 2007/2016

c. Migratie 2008/2017

In de rood gekleurde gemeenten zijn er meer stromen 
naar de gemeente toe, dan er stromen de gemeente 
uitgaan. Zij hebben in meerdere of mindere mate 
een ‘centrumfunctie’. Onderzocht zijn woon-werk 
stromen (pendel), stromen in verband met het gebruik 
van voorzieningen (winkelen, vrijetijdsactiviteiten, 
onderwijs en zorg) en verhuizingen van personen 
(binnenlandse migratie). Geel gemarkeerd in de 
kaarten zijn kernsteden van stadsgewesten volgens 
de indeling van Bureau Louter.
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De kernsteden in de Randstad vervullen in het 
algemeen een centrumfunctie op het gebied 
van werken en voorzieningen, met Haarlem 
als uitzondering bij de pendel en Dordrecht bij 
voorzieningen. Voor verhuizingen van personen zijn er 
meer uitzonderingen. In de omgeving van Zoetermeer 
verliezen Den Haag en Delft bijvoorbeeld per saldo 
inwoners als gevolg van binnenlandse migratie, 
terwijl Leiden en Rotterdam een lichte winst boeken. 
Zoetermeer kent zowel voor werken (de pendel) als 
voor voorzieningen een licht negatieve balans. Voor 
migratie resulteert voor Zoetermeer een positief saldo 
(gemiddeld in de periode 2008/2017), maar in veel 
mindere mate dan bijvoorbeeld de buurgemeenten 
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. 

In figuur 2 zijn de stromen verder uitgesplitst voor 
Zoetermeer. Binnen woon-werk stromen is een 
onderscheid gemaakt naar drie opleidingsniveaus1, 
binnen migratie naar vier leeftijdsklassen en binnen 
voorzieningen naar winkelen en vrijetijdsactiviteiten, 
alsmede naar voortgezet onderwijs. In de figuur staat 
het aandeel van de intergemeentelijke stromen, zowel 
voor de uitgaande als de inkomende stromen. Tevens 
is de ratio weergegeven van de inkomende gedeeld 
door de uitgaande stromen (exclusief de stromen die 
binnen Zoetermeer zelf blijven). 

1	 De gegevens per opleidingsniveau zijn niet 
recenter beschikbaar dan voor de periode 
2000-2009 , terwijl de gegevens voor het 
totaal betrekking hebben op de periode 
2015/2017. Het totaal en de drie opleidingsni-
veaus zijn daarom niet direct vergelijkbaar. 
Aangenomen mag overigens worden dat de 
verschillen in het patroon tussen de drie op-
leidingsniveaus niet heel sterk gewijzigd zul-
len zijn.

Figuur 2   Aandeel intergemeentelijke stromen naar en vanuit Zoetermeer
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Op de arbeidsmarkt zijn er veel intergemeentelijke 
stromen: ruim tweederde deel van de werkzame 
inwoners van Zoetermeer werkt buiten de gemeente, 
terwijl drievijfde deel van de werknemers bij 
bedrijven en instellingen in Zoetermeer van buiten 
de gemeente komt. Dat aandeel neemt toe naarmate 
het opleidingsniveau hoger is. Van de verhuizingen 
van personen blijft een groter deel binnen 
Zoetermeer (bijna 60%), met een wat groter aandeel 
intergemeentelijke verhuizingen in de leeftijdsklasse 
17-24 jaar (bijvoorbeeld voor het elders gaan volgen 
van onderwijs) en een wat kleiner aandeel in de 
leeftijdsklasse 0-16 jaar (er is terughoudendheid om ver 
te verhuizen wanneer kinderen nog basisonderwijs of 
voortgezet onderwijs volgen). 
Het aandeel intergemeentelijke verplaatsingen is 
voor het gebruik maken van voorzieningen weer 
wat kleiner dan voor verhuizingen van personen. 
Voor winkelen is het aandeel intergemeentelijke 
verplaatsingen overigens duidelijk lager dan voor 
vrijetijdsactiviteiten en voor voortgezet onderwijs 
is dat aandeel nog lager. De saldi zijn overwegend 
negatief, met uitzondering van de leeftijdsklassen 0-
16 jaar en 25-39 jaar (er vestigen meer gezinnen in de 
gezinsvormende fase in Zoetermeer dan er vertrekken), 
winkelen en het volgen van voortgezet onderwijs. 
Zoetermeer vervult dus een regionale centrumfunctie 
op het gebied van winkelen en voortgezet onderwijs. 
Meer uitgaande dan inkomende stromen zijn er voor 
alle drie opleidingsniveaus op de arbeidsmarkt (met de 
minst ongunstige balans voor hoog/wetenschappelijk 
opgeleiden), voor de leeftijdsklasse 17-24 jaar (te 
verwachten voor een gemeente met een bescheiden 
hoger onderwijs functie) en, opvallend genoeg, ook 
voor de leeftijdsklasse 40 jaar en ouder. Hoewel voor 
winkelen een positief saldo resulteert, zijn er meer 
uitgaande dan inkomende stromen voor het totaal van 
alle voorzieningen (winkelen, vrijetijdsactiviteiten, 
zorg en onderwijs). Voor vrijetijdsactiviteiten is het 
saldo vrij sterk negatief.

Totale jaarlijkse verplaatsingen vanuit en naar 
Zoetermeer  
In het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) 
van het CBS wordt het verplaatsingsgedrag van 
inwoners tussen gemeenten in Nederland onderzocht. 
Jaarlijks zijn er ongeveer 100 duizend deelnemers aan 
dit onderzoek. Om de statistische betrouwbaarheid 
te verhogen gaat Bureau Louter uit van tien-jaars 
gemiddelden voor een recente periode (2007/2016). 
In tabel 1 en figuur 3 staat een overzicht van de 
uitsplitsing in herkomst en bestemming van alle 
stromen vanuit en naar Zoetermeer. Een soortgelijk 
overzicht zal verder voor elk type relatiepatronen 
wordt aangehouden. Dit zal kortweg worden 
aangeduid als een ‘stromenoverzicht’. In het kader 
‘toelichting stromenoverzicht’ is aangegeven hoe de 
tabel en figuur gelezen moeten worden.

Uit tabel 1 blijkt dat Den Haag het grootste aandeel 

inneemt in de stromen naar Zoetermeer, gevolgd 
door de buurgemeenten Leidschendam-Voorburg, 
Lansingerland, Alphen aan den Rijn (waaronder 
ook Benthuizen) en Pijnacker-Nootdorp. Rotterdam 
komt pas op plaats 6. De omvang van de stroom naar 
Zoetermeer is voor Rotterdam slechts een vijfde deel 
van de stroom vanuit Den Haag, terwijl Den Haag en 
Rotterdam hemelsbreed op ongeveer dezelfde afstand 
van Zoetermeer liggen. Bij de uitgaande stromen 
neemt Rotterdam de tweede plaats in, ook hier 
overigens ruim achter Den Haag. 
Wanneer gecorrigeerd wordt voor de omvang van een 
gemeente zakt Den Haag duidelijk op de ranglijst: 
naar een achtste plaats voor de verplaatsingen 
naar Zoetermeer en naar de vierde plaats voor de 
verplaatsingen vanuit Zoetermeer. Rotterdam komt 
op deze ranglijst helemaal niet voor. Vooral dicht 
bij Zoetermeer liggende gemeenten staan hoog op 
deze ranglijst voor de relatieve score: afstand is een 
zeer bepalende factor voor de intensiteit van relaties 
tussen twee gebieden.

De relatiepatronen zijn voor Zoetermeer het meest 
intensief met Overig Haaglanden (zie de bijlage aan 
het einde van dit document voor de afbakening van 
dit gebied). Naar meer verstedelijkte regio’s (overig 
Haaglanden, Regio Rotterdam, Leidse regio) en 
stedelijke gemeenten is het aandeel stromen vanuit 
Zoetermeer in het algemeen hoger dan het aandeel 
stromen er vandaan. Voor meer landelijke gebieden 
(het Groene Hart) en gemeenten is dat andersom. 
Daarvoor vervult Zoetermeer (in lichte mate) een 
‘centrumfunctie’. In absolute zin (de omvang van 
de stromen) steekt Overig Haaglanden met kop en 
schouders boven de andere gebieden uit. Dat hangt ook 
samen met de grote omvang van Overig Haaglanden 
in vergelijking tot bijvoorbeeld de Leidse regio en 
het Groene Hart. In relatieve zin is bij de inkomende 
stromen het verschil tussen Overig Haaglanden en 
het Groene Hart bijvoorbeeld duidelijk kleiner dan in 
absolute zin (0.022 versus 0.015 respectievelijk 12.0% 
versus 4.3%).
Uit de tabel kan ook het relatief belang van 
gemeenten binnen hun regio worden afgelezen. Zo 
is bij de uitgaande verplaatsingen het aandeel van 
Overig Haaglanden 16.7%, maar neemt Den Haag 
daar alleen al 10.1% van voor haar rekening. Voor 
de andere gemeenten in Overig Haaglanden resteert 
dus in totaal 6.6%. Bij de inkomende stromen heeft 
Lansingerland een aandeel van 2.0% op een totaal van 
4.2% voor de Regio Rotterdam. De stad Rotterdam 
heeft een kleiner aandeel (1.3%). De overige gemeenten 
in Regio Rotterdam hebben dus slechts een aandeel 
van 0.9%. Bij de uitgaande stromen is de situatie 
overigens anders. Daar is het aandeel van Rotterdam 
2.5% (op een regionaal totaal van 4.5%) en het aandeel 
van Lansingerland ‘slechts’ 1.3%. Dit bevestigt weer 
het beeld dat Zoetermeer voor kleinere, landelijke, 
gemeenten een centrumfunctie vervult, terwijl 
kernsteden juist een centrumfunctie vervullen voor 
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Zoetermeer.

Op deze manier kunnen ook alle andere stromenoverzichten worden ‘gelezen’.  

Toelichting stromenoverzicht
In de eerste regel van de tabel staan eerst het percentage van alle inkomende stromen dat van binnen Zoetermeer 
komt en het aandeel van alle uitgaande stromen dat binnen Zoetermeer blijft. Wanneer het ‘aandeel inkomend’ 
groter is dan het ‘aandeel uitgaand’ is sprake van een negatief saldo. Vervolgens is onder ‘relatief inkomend’ en 
‘relatief uitgaand’ de omvang van de stroom voor een gemeente berekend per inwoner van die gemeente. Dit is 
vervolgens als index berekend ten opzichte van de score voor Zoetermeer zelf. In de eerste regel resulteert daarom 
twee maal exact een één.
Vervolgens is de top-10 van gemeenten met de grootste inkomende en uitgaande stromen naar/vanuit Zoetermeer 
bepaald. Daarbij zijn de stromen die binnen Zoetermeer zelf blijven meegerekend (zie de eerste regel in de tabel). 
Naast de absolute aandelen (de twee linker kolommen), is tevens de top-10 van gemeenten voor de relatieve 
maatstaf weergegeven. In het algemeen zijn de stromen per hoofd van de bevolking binnen Zoetermeer zelf veel 
groter dan de stromen naar en vanuit andere gemeenten per inwoner aldaar. De scores liggen dus ver onder de 
één.
Naast ranglijsten op het niveau van individuele gemeenten zijn tevens ranglijsten bepaald op het niveau van 
regio’s (zie de bijlage ‘Relevante regio’s voor Zoetermeer’, toegevoegd aan het einde van dit document), zowel voor 
de aandelen in het totaal als voor de relatieve scores (gecorrigeerd voor de omvang van een regio).
In de figuur staan in de bovenste twee rijen eerst links de aandelen van de gebieden in de stromen naar 
respectievelijk vanuit Zoetermeer. Zoetermeer zelf, dat veelal een aanzienlijk aandeel heeft, staat niet in deze 
figuur. Rechts staan de relatieve scores, op dezelfde manier berekend als voor de gemeenten. 
In de onderste rij van de figuur staat links het saldo dat Zoetermeer realiseert ten opzichte van het gebied, 
uitgedrukt als ratio: de inkomende gedeeld door de uitgaande stromen (berekend exclusief de stromen die 
binnen Zoetermeer zelf blijven). Bij een score hoger dan 1 is voor Zoetermeer sprake van een positief saldo (meer 
inkomende dan uitgaande stromen). Rechtsonder staat een ‘absolute maatstaf’. Berekend is duizend maal het 
absolute saldo van instroom en uitstroom voor Zoetermeer ten opzichte van het aangegeven gebied gedeeld door 
het aantal inwoners van Zoetermeer. Doordat gedeeld wordt door eenzelfde ‘norm’ kan ten eerste de absolute 
omvang van het saldo worden vergeleken tussen gebieden binnen de figuur zelf en kan ten tweede voor een 
gebied het verschil in absolute omvang tussen categorieën migratie, pendel en voorzieningenrelaties worden 
vergeleken. Verplaatsingen worden bepaald als alle verplaatsingen in een jaar, pendel wordt één maal in het 
jaar gemeten en verhuizingen van personen (migratie) komen gemiddeld slechts eens in de tien jaar voor. Deze 
getallen zijn daarom voor de verplaatsingen van personen duidelijk hoger dan voor pendel en migratie.



tel. 015-2682556 peter@bureaulouter.nl www.bureaulouter.nl

Bureau Louter Relatiepatronen

 �

Tabel 1  Totaal inkomende en uitgaande verplaatsingen van personen, Zoetermeer, 2007/2016

 Aandeel in inkomend 
voor Zoetermeer

Aandeel in uitgaand 
voor Zoetermeer

Relatief inkomend Relatief uitgaand

71.1% 64.5% 1.000 1.000

Top-10 gemeenten
1 6.7% Den Haag 10.1% Den Haag 0.066 Zoeterwoude 0.088 Zoeterwoude
2 2.2% L-Voorburg 2.5% Rotterdam 0.054 Lansingerland 0.060 Rijswijk
3 2.0% Lansingerland 2.1% L-Voorburg 0.051 P-Nootdorp 0.052 L-Voorburg
4 2.0% Alphen a/d Rijn 1.7% Leiden 0.049 L-Voorburg 0.037 Den Haag
5 1.7% P-Nootdorp 1.7% Rijswijk 0.035 Waddinxveen 0.036 Lansingerland
6 1.3% Rotterdam 1.5% Alphen a/d Rijn 0.031 Alphen a/d Rijn 0.034 Leiderdorp
7 0.9% Leiden 1.3% Delft 0.023 Zuidplas 0.033 P-Nootdorp

8 0.8% Gouda 1.3% Lansingerland 0.022 Den Haag 0.032
Bodegraven-
Reeuwijk

9 0.7% Zuidplas 1.1% P-Nootdorp 0.018 Oudewater 0.027 Leiden
10 0.7% Delft 1.0% Utrecht 0.017 Gouda 0.025 Alphen a/d Rijn

Ranglijst gebieden
1 71.1% Zoetermeer 64.5% Zoetermeer 1.000 Zoetermeer 1.000 Zoetermeer
2 12.0% Overig Haaglanden 16.7% Overig Haaglanden 0.022 Overig Haaglanden 0.033 Overig Haaglanden
3 4.3% Groene Hart 4.5% Rotterdam 0.015 Groene Hart 0.017 Leidse regio
4 4.2% Rotterdam 3.9% Ov. Randstad 0.009 Leidse regio 0.015 Groene Hart
5 3.4% Ov. Nederland 3.7% Groene Hart 0.006 Rotterdam 0.007 Rotterdam
6 3.0% Ov. Randstad 3.5% Leidse regio 0.001 Ov. Randstad 0.002 Ov. Randstad
7 2.0% Leidse regio 3.2% Ov. Nederland 0.000 Ov. Nederland 0.000 Ov. Nederland

Figuur 3 Verplaatsingen naar en vanuit Zoetermeer, per gebied, 2007-2016
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Migratie (verhuizing van personen)

Mensen doorlopen een levenscyclus die samengaat 
met verhuizingen. In eerste instantie wordt vanuit 
het ouderlijk huis verhuisd, veelal rond de leeftijd 
van 17-24 jaar. Soms gebeurt dit om samen te gaan 
wonen/trouwen, vaak om zelfstandig te gaan wonen. 
Wanneer men hoger onderwijs gaat volgen is de kans 
dat men over wat grotere afstand verhuist groter 
dan wanneer dat niet zo is. Voor degenen die eerst 
zelfstandig hebben gewoond is dan een volgende stap 
dat zij gaan samenwonen/trouwen en vaak (maar 
niet altijd) kinderen krijgen. Dit gebeurt vooral in 
de leeftijdsklasse 25-39 jaar. In die leeftijdsklasse is 
er ook een zekere mate van terughoudendheid om 
over grotere afstand te verhuizen in verband met 
schoolgaande kinderen. Later in de wooncarrière 
(vanaf 40 jaar) kan men dan eventueel opnieuw 
verhuizen: naar een groter, duurder huis (omdat 
men dat zich dan kan permitteren) of juist naar een 
kleiner huis (wanneer de kinderen uit huis zijn). 
Dit algemene patroon wordt ‘verstoord’ doordat 
sommigen meer kans hebben om te moeten verhuizen 
om werkredenen dan anderen.

In een stromenoverzicht voor de totale bevolking 
(zie tabel 2 en figuur 4) zijn de bewegingen naar en 
vanuit Zoetermeer blootgelegd. Enige bevindingen 
(aangevuld met achtergrondinformatie):

•	 In de periode 2008/2017 waren de totale 
inkomende en uitgaande stromen vrijwel 
met elkaar in evenwicht. Dat is het 
totaalresultaat van een positief saldo in de 
leeftijdsklassen 0-16 jaar en 25-39 jaar en 
een negatief saldo in de leeftijdsklassen 17-
24 jaar en 40 jaar en ouder.

•	 Overig Haaglanden (en daarbinnen Den 
Haag) speelt een zeer belangrijke rol in 
de migratiebewegingen naar en vanuit 
Zoetermeer. Het aandeel in de inkomende 
stromen is voor Den Haag bijvoorbeeld 
14.1% en voor (het naar aantal inwoners 
gemeten grotere) Rotterdam 2.2%. Dit 
verschil geldt dus nog steeds, lang nadat 
Zoetermeer zijn rol als groeikern voor (met 
name) Den Haag heeft vervuld.

•	 In de omvang van migratiestromen van 
en naar Zoetermeer spelen omvang van 
de gemeente en afstand tot die gemeente 
een belangrijke rol: de verhuiskans wordt 
groter naarmate een gemeente groter is en 
kleiner naarmate de afstand groter is. Bij 
de relatieve cijfers is gecorrigeerd voor de 
omvang. Daarin komt het 'afstandseffect' 
daarom nog veel duidelijker naar voren 
dan bij de absolute aandelen. Dan nog 
valt bij de inkomende stromen Den Haag 
op: die 'relatieve score' (per hoofd van 
de bevolking) is bij de totale migratie 
voor Den Haag hoger dan voor (dichter 

bij Zoetermeer gelegen) gemeenten als 
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Bij 
de uitgaande stromen is dat overigens niet 
het geval. 

•	 Zoetermeer kent voor de totale migratie 
een positief saldo ten opzichte van Overig 
Haaglanden, evenwicht ten opzichte van 
de Leidse regio en een negatief saldo ten 
opzichte van de overige gebieden. De 
migratiestromen van en naar Zoetermeer 
lopen dus voornamelijk van west naar oost: 
naar Zoetermeer komen er meer mensen 
vanuit het westen, vanuit Zoetermeer 
gaan er meer mensen naar het oosten (en 
zuiden). 

De ‘west-oost beweging’ in de migratiestromen voor 
Zoetermeer komt ook in figuur 5 naar voren. Daarin 
staat de ‘migratie-intensiteit’: de naar omvang van 
een gemeente gewogen omvang van de migratie 
naar Zoetermeer (figuur 5a) en vanuit Zoetermeer 
(figuur 5b). In het algemeen hebben de westelijk van 
Zoetermeer gelegen gemeenten voor de inkomende 
migratie een donkerder kleur dan voor de uitgaande 
migratie, terwijl voor de oostelijk (en direct ten 
zuiden) van Zoetermeer gelegen gemeenten voor de 
inkomende migratie juist een lichtere kleur resulteert 
dan voor de uitgaande stromen.
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Tabel 2  Inkomende en uitgaande migratie, Zoetermeer, 2008/2017, totaal

 Aandeel in inkomend 
voor Zoetermeer

Aandeel in uitgaand 
voor Zoetermeer

Relatief inkomend Relatief uitgaand

58.9% 59.0% 1.000 1.000

Top-10 gemeenten
1 14.1% Den Haag 11.9% Den Haag 0.080 L-Voorburg 0.065 L-Voorburg
2 3.0% L-Voorburg 2.6% Rotterdam 0.056 Den Haag 0.062 P-Nootdorp
3 2.2% Rotterdam 2.4% L-Voorburg 0.054 Rijswijk 0.052 Lansingerland
4 1.6% Delft 1.7% P-Nootdorp 0.050 P-Nootdorp 0.047 Den Haag
5 1.4% P-Nootdorp 1.6% Lansingerland 0.042 Zoeterwoude 0.044 Rijswijk
6 1.4% Rijswijk 1.4% Leiden 0.037 Lansingerland 0.039 Zoeterwoude
7 1.3% Leiden 1.4% Alphen 0.032 Delft 0.033 Waddinxveen
8 1.2% Alphen 1.4% Delft 0.023 Alphen 0.030 Zuidplas
9 1.2% Lansingerland 1.2% Amsterdam 0.022 Leiden 0.027 Delft
10 0.9% Amsterdam 1.2% Rijswijk 0.019 Zuidplas 0.026 Alphen

Ranglijst gebieden
1 58.9% Zoetermeer 59.0% Zoetermeer 1.000 Zoetermeer 1.000 Zoetermeer

2 21.7%
Overig 
Haaglanden 19.0%

Overig 
Haaglanden 0.047 Overig Haaglanden 0.041 Overig Haaglanden

3 6.0% Ov. Nederland 6.4% Ov. Nederland 0.013 Leidse regio 0.014 Groene Hart
4 4.4% Rotterdam 5.2% Rotterdam 0.011 Groene Hart 0.013 Leidse regio
5 4.0% Ov. Randstad 4.7% Ov. Randstad 0.007 Rotterdam 0.009 Rotterdam
6 2.6% Groene Hart 3.3% Groene Hart 0.002 Ov. Randstad 0.002 Ov. Randstad
7 2.4% Leidse regio 2.4% Leidse regio 0.000 Ov. Nederland 0.000 Ov. Nederland

Figuur 4 Migratie naar en vanuit Zoetermeer, per gebied, 2008/2017, totaal

A andeel in  to taal Relatiev e s c ore
Naar  Z oetermeer Ov er ig  Haaglanden

Leids e regio
Groene Har t
Rotterdam
Ov er ig Rands tad
Ov er ig Neder land

V anuit Z oetermeer Ov er ig  Haaglanden
Leids e regio
Groene Har t
Rotterdam
Ov er ig Rands tad
Ov er ig Neder land

Sald i t.o .v . Z oetermeer Ov er ig  Haaglanden
( links : 're la tie f ')  en Leids e regio
( rec hts : 'abs oluut ges c haald ') Groene Har t

Rotterdam
Ov er ig Rands tad
Ov er ig Neder land

0% 10% 20% 30% 40% 0 0.1 0.2

0% 10% 20% 30% 40% 0 0.1 0.2

-2 0 2 40 1 2 3



tel. 015-2682556 peter@bureaulouter.nl www.bureaulouter.nl

Bureau Louter

10

Relatiepatronen

Figuur 5 Migratie-intensiteit per gemeente

a. Inkomende migratie b. Uitgaande migratie

Pendel (woon-werk stromen)

De intensiteit van pendelstromen (woon-werk verkeer) 
tussen gemeenten wordt bepaald door de omvang 
van de beroepsbevolking in de herkomstgemeente, 
de omvang van de werkgelegenheid in de 
bestemmingsgemeente en (negatief) door de 
afstand tussen herkomst en bestemming. Bepalend 
bij die ‘afstand’ is overigens vooral de reistijd via 
verschillende modaliteiten. Langzaam verkeer (lopen, 
fiets) zal vooral lokaal plaatsvinden. Over wat grotere 
afstanden is eerder de bereikbaarheid met de auto 
(goede aansluiting op het wegennet) en het aanbod 
van openbaar vervoer relevant. Naarmate er snellere/
betere verbindingen zijn, zal de pendelintensiteit 
bij eenzelfde hemelsbrede afstand groter zijn. Voor 
Zoetermeer geldt dat bijvoorbeeld over de weg in 
west-oost richting (de A12), terwijl in het openbaar 
vervoer de verbindingen met Den Haag duidelijk beter/
sneller zijn dan met Rotterdam. Ook de kwalitatieve 
‘match’ speelt een rol: wanneer de inwoners van een 
gemeente voornamelijk hoog opgeleid zijn, zal de 
totale woon-werk stroom naar een gemeente met 
veel banen voor hoog opgeleiden eerder hoger zijn 
dan de totale woon-werk stroom naar een gemeente 
met veel banen voor laag opgeleiden. Tenslotte spelen 
historische banden soms een rol. Bij verplaatsingen 
van bedrijven (mits niet over te grote afstand, waardoor 
verhuizing van personeel vrijwel noodzakelijk is) 
zal in eerste instantie het personeel gaan pendelen. 
Pas op termijn, wanneer nieuw personeel wordt 
geworven, zal de oriëntatie op personeel dat in of 
nabij de nieuwe vestigingsgemeente van het bedrijf 
woont groter worden. Dit geldt ook voor verhuizing 
van personen. Wanneer iemand die in Den Haag 

woont en werkt naar Zoetermeer verhuist, zal hij (in 
ieder geval in eerste instantie) waarschijnlijk in Den 
Haag blijven werken. Ook dit effect zal na verloop 
van tijd verwateren, omdat bij verwisseling van baan 
eerder naar een baan die dichter bij de woonplaats 
ligt gezocht zal worden. Wanneer echter weer nieuwe 
generaties Hagenaars naar Zoetermeer verhuizen, zal 
dit effect blijven bestaan. Aldus kunnen verschillen 
in ‘pendelkansen’ naar en vanuit Zoetermeer naar 
andere gemeenten worden bepaald. 

De resultaten zijn weer in een stromenoverzicht 
weergegeven, voor de totale woon-werk stromen (zie 
tabel 3 en figuur 6). 

Toelichting:   Weergegeven is voor elke gemeente de migratiestroom naar Zoetermeer (figuur a) respectievelijk 
vanuit Zoetermeer (figuur b) per inwoner van de gemeente als index ten opzichte van de totale migratiestromen 
(inclusief binnengemeentelijke migratie) per inwoner in Nederland. Bovengemiddelde scores (meer dan 1) zijn 
rood weergegeven.   
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Tabel 3  Inkomende en uitgaande pendel, Zoetermeer, 2008/2017, totaal

 Aandeel in inkomend 
voor Zoetermeer

Aandeel in uitgaand 
voor Zoetermeer

Relatief inkomend Relatief uitgaand

39.6% 32.3% 1.000 1.000

Top-10 gemeenten
1 9.7% Den Haag 19.9% Den Haag 0.176 Lansingerland 0.260 Zoeterwoude
2 4.8% Rotterdam 5.1% Rotterdam 0.171 P-Nootdorp 0.197 Rijswijk
3 3.6% Lansingerland 3.2% Utrecht 0.115 L-Voorburg 0.180 Lansingerland
4 3.1% P-Nootdorp 3.0% Lansingerland 0.109 Waddinxveen 0.143 Den Haag
5 3.0% Alphen 2.9% L-Voorburg 0.104 Zoeterwoude 0.139 P-Nootdorp
6 2.9% L-Voorburg 2.8% Rijswijk 0.099 Zuidplas 0.139 L-Voorburg
7 2.3% Leiden 2.8% Leiden 0.083 Alphen 0.094 Delft
8 1.6% Gouda 2.5% Delft 0.069 Voorschoten 0.094 Waddinxveen
9 1.6% Delft 2.4% Amsterdam 0.066 Gouda 0.085 Leiden
10 1.5% Zuidplas 2.1% P-Nootdorp 0.066 Rijswijk 0.084 Gouda

Ranglijst gebieden
1 39.6% Zoetermeer 32.3% Zoetermeer 1.000 Zoetermeer 1.000 Zoetermeer

2 19.6%
Overig 
Haaglanden 31.0%

Overig 
Haaglanden 0.063 Overig Haaglanden 0.123 Overig Haaglanden

3 12.0% Rotterdam 12.6% Ov. Randstad 0.055 Groene Hart 0.048 Leidse regio
4 8.6% Groene Hart 10.4% Rotterdam 0.042 Leidse regio 0.042 Groene Hart
5 8.2% Ov. Randstad 5.4% Groene Hart 0.030 Rotterdam 0.032 Rotterdam
6 6.7% Ov. Nederland 5.0% Leidse regio 0.006 Ov. Randstad 0.012 Ov. Randstad
7 5.3% Leidse regio 3.3% Ov. Nederland 0.000 Ov. Nederland 0.000 Ov. Nederland

Figuur 6 Pendel naar en vanuit Zoetermeer, per gebied, 2015/2017, totaal

A andeel in  to taal Relatiev e s c ore
Naar  Z oetermeer Ov er ig  Haaglanden

Leids e regio
Groene Har t
Rotterdam
Ov er ig Rands tad
Ov er ig Neder land

V anuit Z oetermeer Ov er ig  Haaglanden
Leids e regio
Groene Har t
Rotterdam
Ov er ig Rands tad
Ov er ig Neder land

Sald i t.o .v . Z oetermeer Ov er ig  Haaglanden
( links : 're la tie f ')  en Leids e regio
( rec hts : 'abs oluut ges c haald ') Groene Har t

Rotterdam
Ov er ig Rands tad
Ov er ig Neder land
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Enige bevindingen:
•	 Ook nu heeft Overig Haaglanden de grootste 

aandelen in de stromen. Dat geldt overigens 
in veel sterkere mate voor de stromen 
vanuit Zoetermeer dan voor de stromen 
naar Zoetermeer. Het verschil tussen Regio 
Rotterdam en Overig Haaglanden is voor de 
stromen naar Zoetermeer bijvoorbeeld kleiner 
dan voor de stromen vanuit Zoetermeer.

•	 Hoewel het totale pendelsaldo negatief is 
voor Zoetermeer, bestaan er voor specifieke 
gebieden uitzonderingen. Het pendelsaldo is 
opvallend positief ten opzichte van Overig 
Nederland en is ook positief ten opzichte van 
het Groene Hart. Ten opzichte van Overig 
Haaglanden en Overig Randstad (waaronder 
Utrecht en omgeving en Amsterdam en 
omgeving) is het pendelsaldo duidelijk 
negatief. Er bestaat hier een globaal verband 
met de werkgelegenheidsfunctie die een 
gemeente/gebied vervult: naarmate die hoger 
is, zal de pendelbalans voor Zoetermeer 
minder gunstig zijn.

In figuur 7 staan, op soortgelijke wijze als in figuur 5, de 
relatieve pendelintensiteiten. Daar waar voor migratie 
sprake was van een beweging van west naar oost, is voor 
woon-werk stromen eerder sprake van een beweging 
van oost naar west: aan de westzijde van Zoetermeer 
hebben de gemeenten veelal een rodere kleur (hogere 
intensiteit) bij de stromen vanuit Zoetermeer dan 
bij de stromen naar Zoetermeer, terwijl het voor de 
oostelijk gelegen gemeenten (en de directe zuidelijke 
buurgemeenten) juist andersom is. Dit hangt samen 
met het verschil in werkgelegenheidsfunctie tussen 

gemeenten, terwijl het deels ook samen kan hangen 
met de al eerder beschreven 'historie': voorheen vanuit 
het westelijk deel van Haaglanden naar Zoetermeer 
verhuisde inwoners zijn voor hun werk nog gericht 
op hun oude woonplaats en omgeving. Kort door de 
bocht kan men stellen dat op de woningmarkt voor 
de verkoop van woningen relatief meer naar het 
westen wordt gekeken en voor de koop van woningen 
(door inwoners van Zoetermeer) relatief meer naar 
het oosten en aangrenzende zuiden, terwijl op de 
arbeidsmarkt inwoners van Zoetermeer relatief meer 
kans op werk hebben richting het westen, terwijl 
werkgevers relatief wat meer naar het oosten en 
aangrenzende zuiden zullen kijken. Zoals gezegd: 
het gaat hier om nuanceverschillen: in absolute 
zin is Overig Haaglanden op de woningmarkt en 
de arbeidsmarkt zowel voor de inkomende als de 
uitgaande stromen het belangrijkste oriëntatiepunt 
voor Zoetermeer.

Voorzieningenrelaties

Er zijn diverse typen voorzieningen waar inwoners van 
Zoetermeer binnen of buiten hun gemeente gebruik 
van kunnen maken. Te denken valt aan winkels, 
vrijetijdsactiviteiten (horeca, cultuur, recreatie), 
onderwijs (verschillende typen) en zorg. Voor de 
aangeboden voorzieningen in Zoetermeer geldt dat de  
‘markt’ zowel binnen als buiten Zoetermeer kan liggen. 
Bij ‘markt’ kan het hierbij zowel gaan om betaalde 
voorzieningen als om onbetaalde voorzieningen (zoals 
een bezoek van een park of plantsoen). In plaats van 
‘markt’ zou daarom ook de term ‘gebruikspotentieel’ 
gehanteerd kunnen worden.

Figuur 7 Pendel-intensiteit per gemeente

a. Inkomende pendel  b. Uitgaande pendel

Toelichting:   Weergegeven is voor elke gemeente de pendelstroom naar Zoetermeer (figuur a) respectievelijk 
vanuit Zoetermeer (figuur b) per inwoner van de gemeente als index ten opzichte van de totale pendelstromen 
(inclusief binnengemeentelijke pendel) per inwoner in Nederland. Bovengemiddelde scores zijn rood 
weergegeven.   
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Tabel 4  Verplaatsdingen voor het gebruik van voorzieningen, Zoetermeer, 2007/2016, totaal

 Aandeel in inkomend 
voor Zoetermeer

Aandeel in uitgaand 
voor Zoetermeer

Relatief inkomend Relatief uitgaand

82.6% 77.7% 1.000 1.000

Top-10 gemeenten
1 4.1% Den Haag 6.6% Den Haag 0.049 Lansingerland 0.062 Zoeterwoude
2 2.1% Lansingerland 2.0% Rotterdam 0.032 Zoeterwoude 0.028 L-Voorburg
3 1.8% Alphen 1.8% Leiden 0.030 L-Voorburg 0.027 Lansingerland
4 1.6% L-Voorburg 1.4% L-Voorburg 0.027 P-Nootdorp 0.024 P-Nootdorp
5 1.1% P-Nootdorp 1.1% Lansingerland 0.024 Alphen 0.022 Leiden
6 0.9% Rotterdam 1.1% Delft 0.021 Waddinxveen 0.021 Rijswijk
7 0.6% Zuidplas 0.9% P-Nootdorp 0.017 Zuidplas 0.020 Den Haag
8 0.5% Schiedam 0.7% Rijswijk 0.012 Den Haag 0.017 Delft
9 0.5% Westland 0.7% Alphen 0.010 Rijswijk 0.011 Gouda
10 0.5% Waddinxveen 0.5% Gouda 0.010 Schiedam 0.010 Alphen

Ranglijst gebieden
1 82.6% Zoetermeer 77.7% Zoetermeer 1.000 Zoetermeer 1.000 Zoetermeer

2 7.3%
Overig 
Haaglanden 10.7%

Overig 
Haaglanden 0.011 Overig Haaglanden 0.018 Overig Haaglanden

3 3.5% Rotterdam 3.4% Rotterdam 0.010 Groene Hart 0.011 Leidse regio
4 3.2% Groene Hart 2.7% Leidse regio 0.004 Rotterdam 0.004 Groene Hart
5 1.8% Ov. Nederland 2.2% Ov. Nederland 0.003 Leidse regio 0.004 Rotterdam
6 0.9% Ov. Randstad 2.0% Ov. Randstad 0.000 Ov. Randstad 0.001 Ov. Randstad
7 0.7% Leidse regio 1.3% Groene Hart 0.000 Ov. Nederland 0.000 Ov. Nederland

Figuur 8  Voorzieningengebruik naar en vanuit Zoetermeer, per gebied, 2007/2016, totaal

A andeel in  to taal Relatiev e s c ore
Naar  Z oetermeer Ov er ig  Haaglanden

Leids e regio
Groene Har t
Rotterdam
Ov er ig Rands tad
Ov er ig Neder land

V anuit Z oetermeer Ov er ig  Haaglanden
Leids e regio
Groene Har t
Rotterdam
Ov er ig Rands tad
Ov er ig Neder land

Sald i t.o .v . Z oetermeer Ov er ig  Haaglanden
( links : 're la tie f ')  en Leids e regio
( rec hts : 'abs oluut ges c haald ') Groene Har t

Rotterdam
Ov er ig Rands tad
Ov er ig Neder land
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Met behulp van het OViN is een stromenoverzicht 
opgesteld voor het totale gebruik van voorzieningen 
(zie tabel 4 en figuur 8). Enige bevindingen voor het 
totaalgebruik van voorzieningen:

•	 Een groot deel van de verplaatsingen van 
personen die samenhangen met het gebruik 
van voorzieningen blijft binnen de gemeente 
(ongeveer 80%; voor de uitgaande stromen 
iets meer en voor de inkomende stromen iets 
minder). Winkelen gebeurt veelal in de eigen 
gemeente of zelfs wijk (met name wanneer 
het gaat om de dagelijkse boodschappen). 
Basisonderwijs wordt vrijwel uitsluitend 
binnen de eigen gemeente gevolgd, 
voortgezet onderwijs hoofdzakelijk ook, 
indien er binnen de gemeente een school is 
en vanaf MBO-niveau is er meer sprake van 
intergemeentelijke stromen. De huisarts is 
veelal in de woonplaats gevestigd en dat geldt 
ook voor veel andere zorgvoorzieningen 
(zeker in wat grotere plaatsen zoals 
Zoetermeer). 

•	 In het algemeen kent Zoetermeer een negatief 
saldo ten opzichte van andere gebieden, met 
het Groene Hart als uitzondering. Bij dat 
gebied gaat het overigens om kleine stromen 
in absolute zin en is Alphen aan den Rijn 
(lees vooral: Benthuizen en waarschijnlijk 
ook Hazerswoude) voor een groot deel 

verantwoordelijk voor de inkomende 
stromen.

•	 Een opvallend sterk negatief saldo geldt ten 
opzichte van de Leidse regio. Dat hangt deels 
samen met een negatief saldo voor winkelen, 
maar vooral met vrijetijdsactiviteiten, het 
volgen van onderwijs en het gebruik maken 
van zorg voorzieningen.

  
In figuur 9 is voor gemeenten met voldoende massa 
aan relaties met Zoetermeer (inkomend of uitgaand) 
de verhouding van inkomende en uitgaande 
verplaatsingen weergegeven. Ten opzichte van de 
'rode' gemeenten kent Zoetermeer een positief saldo, 
of, anders gezegd, een 'centrumfunctie'. Het gaat om 
vergeleken met Zoetermeer kleine plaatsen, vooral aan 
de oostzijde. Negatieve saldi (de 'blauwe' gemeenten) 
resulteren ten opzichte van alle kernsteden (Den 
Haag, Delft, Rotterdam, Leiden), de regionale kern 
Gouda, alsmede Rijswijk en Zoeterwoude (de twee 
laatste gemeenten dankzij hun winkelfunctie).

Figuur 9 Verhouding inkomende en uitgaande verplaatsingen, Zoetermeer, 2007/2016

Toelichting: Weergegeven is voor Zoetermeer de verhouding van de inkomende en de uitgaande stroom van 
verplaatsingen van personen per gemeente. Bij een score hoger dan 1 (de rode kleuren) is sprake van een 
positieve balans. 
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Bijlage: Relevante regio’s voor Zoetermeer


