
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Binding, voorzieningen en verhuizen
een onderzoek naar binding en de verhuiswens als gevolg van het verdwijnen van
voorzieningen in dorpen in de gemeente West Maas en Waal

Bragt, R.A.P.

Award date:
2014

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/6927c521-5198-4af2-8298-4d8ebc298d4f


1 
 

  
BINDING, VOORZIENINGEN 

EN VERHUIZEN 
Een onderzoek naar binding en de verhuiswens als gevolg van het 

verdwijnen van voorzieningen in dorpen in de gemeente West Maas en Waal
 

MASTERTHESIS 
R.A.P. Bragt 



2 
 

  



3 
 

Colofon 

Bibliografische gegevens 

BINDING, VOORZIENINGEN EN 
VERHUIZEN 

Een onderzoek naar binding en de verhuiswens als gevolg 
van het verdwijnen van voorzieningen in dorpen in de 
gemeente West Maas en Waal. 

Masterthesis ter afronding van de mastertrack Real Estate 
Management & Development, als onderdeel van de master 
Architecture Building and Planning aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 
 

Auteurgegevens 

R.A.P. (Reinart) Bragt BSc 

Student Real Estate Management & Development, 

Technische Universiteit Eindhoven 

Studentnummer: 0635455 

 

Afstudeercommissie 

 Dr. Ir. P.E.W. (Pauline) van den Berg  

Ir. A.W.J. (Aloys) Borgers 

Ir. H. (Henri) Janssen 

Datum 

  27 augustus 2014 
 
 

  



4 
 

  



5 
 

  



6 
 

Voorwoord 

Jaren aan onderwijs en scholing gingen aan dit afstudeeronderzoek vooraf. Eigenlijk 
begon mijn onderwijstraject natuurlijk al op de basisschool, maar meer specifiek voor dit 
afstudeerproject heb ik eerst de bachelor Bouwkunde voltooid. Later ben ik 
doorgestroomd naar de master Real Estate Management & Development, waarvan dit 
rapport het afstudeerrapport vormt. Ik heb de bachelor en de master beide gevolgd aan 
de Technische Universiteit in Eindhoven.  
 
Natuurlijk ben ik in het traject naar dit afstudeerwerk toe onderwezen door verschillende 
leerkrachten in mijn gehele schoolcarriere eigenlijk al vanaf de basisschool. Er zijn allerlei 
docenten die mij colleges hebben gegeven tijdens mijn studie Bouwkunde, maar het 
meest intensief was toch de begeleiding tijdens mijn afstudeerperiode. In de eerste plaats 
wil ik daarom Pauline van de Berg en Aloys Borgers bedanken voor hun begeleiding 
vanuit de Universiteit in Eindhoven. Samen met Henri Janssen die mij begeleidde vanuit 
woonstichting de Kernen in Hedel hebben zij drieën mij geholpen tijdens dit 
afstudeertraject. Daarom ook een speciaal woord van dank aan hem. Er is door Henri in 
het begin een sturende houding geweest als het gaat om de keuze van mijn onderwerp, 
wat ik als zeer prettig heb ervaren. Later kwam de meer inhoudelijke wetenschappelijke 
begeleiding in handen van Pauline en Aloys. Ik heb de begeleiding van de drie 
begeleiders altijd erg waardevol gevonden en het heeft zeker bijgedragen aan de 
kwaliteit van het onderzoek. 
 
Evenals de prettige begeleiding was het fijn dat ik gesteund werd door de mensen om 
me heen. Familie, vrienden, collega’s: ze waren altijd belangstellend. Speciaal wil ik Jeline, 
mijn vriendin bedanken. Tijdens dit afstudeerproject heeft ze me altijd gesteund, ook als 
ik soms weinig krachten meer had door mijn ziekte van Pfeiffer die ik tijdens het 
afstuderen kreeg. 
 
Er blijft dan nog maar één ding over om te zeggen en dat is: veel plezier tijdens het lezen 
van mijn afstudeeronderzoek. 
 
Reinart Bragt 
 
Bruchem, augustus 2014 
  



7 
 

  



8 
 

Summary in English 
The number of facilities like shops and schools in the Netherlands is decreasing and will 
decrease furthermore coming years. Many facilities close their doors. The number of 
facilities in shrinking areas (areas with a declining amount of inhabitants) will be more 
decreasing due to the declining population. The number of inhabitants in the 
Netherlands as expected will increase till 2025. Afterwards the number of inhabitants will 
stabilize for a while and then decline. Then there will be a stronger decrease of the 
number of facilities in the Netherlands. Locally this situation is already ongoing in areas 
with an actual decreasing number of inhabitants. If facilities are closed it may be possible 
that inhabitants leave the area to move to an area with more facilities. According to the 
literature, the attachment between inhabitants and their village plays an important role 
when deciding whether to move or not. To find out more about the relation between the 
level of local facilities, place attachment and the intention to move in shrinking areas this 
research is conducted. Therefore, the main question of this research is: 

To what extent does the level of facilities in villages influence the intention of inhabitants 
to move and to what extent does the attachment of inhabitants to their villages influence 
the intention to move?  

By means of a survey the three main themes (level of facilities, place attachment and 
intention to move) were investigated. The operationalization of the themes is based on a 
literature review. Facilities were categorized in the following groups: 1. School & Nursery; 
2. Health; 3. Sport & Recreation; 4. Social; 5. Retail and bars & restaurants. Regarding 
attachment, there are many views on how to investigate this construct. Attachment is a 
comprehensive subject; therefore the widely accepted definition of horizontal cohesion 
was used.  

The survey was conducted in a mainly rural municipality in the centre of the Netherlands. 
The research area consisted of seven small villages (500-3000 inhabitants) and one 
bigger village (6000 inhabitants). In the smallest villages there are only some basic 
facilities. In the biggest village the level of facilities is much higher. Inhabitants of the 
villages were personally invited to participate by filling out a questionnaire. 277 
inhabitants participated, resulting in 239 completed questionnaires. The sample 
represents the local population regarding household composition, gender, and home 
ownership, but not regarding age: younger and older respondents were 
underrepresented. 

As expected, it appeared that respondents living in villages with a higher level of facilities 
were more satisfied with the facilities than respondents living in villages with fewer 
facilities. Regarding attachment, the conclusion is that the inhabitants of the three villages 
with the smallest amount of facilities are more attached to their village than inhabitants of 
the other villages.  Concerning the intention to move, by far the most respondents don’t 
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want to move. Only 6% is sure to move, another 7% is considering moving within a 
period of two years. 

The relations between the main themes were investigated as well. A positive correlation 
(0.190) between attachment and the level of facilities was found. This means that when 
someone is positive about the level of facilities, he feels more attached to his village (and 
the other way around). A negative correlation (-0.324) was found between attachment 
and the intention to move. This means that when the attachment to a village is 
increasing, the intention to move is decreasing. No significant correlation between total 
level of facilities and actual intention to move was found. There has been found a 
correlation between the presence of some individual facilities and the intention to move 
as well. A primary school influences the intention to move the most (correlation: -0.243), 
followed by a soccer club (-0.179) and a general practitioner (-0.132). This is the situation 
in small villages.  In the bigger villages the situation is different. Inhabitants of bigger 
villages probably live their partly because of the facilities. When a facility disappears in 
bigger villages, the inhabitants’ intention to move is more influenced than in smaller 
villages. In smaller villages the inhabitants accept fewer facilities. In bigger villages the 
primary school, social facilities, health facilities and supermarkets affect the intention to 
move. From the researched facilities only a day care center doesn’t influence the 
intention to move. 

A stated choice analysis was conducted to investigate the importance of several facilities. 
Respondents were presented two sets of facilities. They had to imagine these alternative 
sets represented the facilities in their village and had to choose the set they preferred 
most. This was repeated eight times for respondents living in the small villages and 
fourteen times for those living in the bigger villages with varying sets of facilities for each 
respondent. The sets of facilities for the small villages differed from those for the larger 
villages in order to maintain credibility. The importance of the facilities was assessed by 
estimating a multinomial logit model given the choices made by the respondents. For the 
respondents living in the smaller villages, the most important facility appeared to be the 
primary school followed by a supermarket and a public transport connection.  In larger 
villages the most important facilities were both the health care facilities and the primary 
school, followed by social facilities.  

To keep villages livable, local policy makers should aim at a minimum level of facilities 
(consisting of a school and a supermarket) in each village. Additional facilities should be 
available in a nearby village in order to prevent movements of inhabitants. 
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Samenvatting Nederlands 
Het aantal voorzieningen zoals winkels en scholen daalt in Nederland en zal nog verder 
dalen de komende jaren. Veel voorzieningen sluiten hun deuren. Het aantal 
voorzieningen in krimpregio’s (regio’s met een dalend aantal inwoners) zal nog verder 
verminderen door de afnemende populatie. Het aantal inwoners in Nederland zal naar 
verwachting nog tot 2025 stijgen. Nadat het aantal inwoners daarna even stabiel zal 
blijven zal het aantal inwoners gaan dalen. Wanneer dit gebeurt zal het aantal 
voorzieningen in Nederland nog verder afnemen. Lokaal is deze situatie al zichtbaar in 
regio’s waar nu het aantal inwoners al daalt. Wanneer voorzieningen gesloten worden 
kan het mogelijk zo zijn dat inwoners gaan verhuizen naar een dorp met meer 
voorzieningen. Volgens literatuuronderzoek is de binding met een dorp van invloed op 
de wens om te verhuizen. Om meer te weten te komen over de relatie tussen het lokale 
voorzieningenniveau, de verhuiswens en binding is dit onderzoek uitgevoerd. Daarvoor is 
de volgende hoofdvraag opgesteld: 

In hoeverre heeft het voorzieningenniveau in dorpen invloed op de wens van inwoners 
van die dorpen om te verhuizen en heeft de gebondenheid aan het dorp van de inwoner 
hier invloed op? 

Door middel van een enquête zijn de drie hoofdthema’s (voorzieningenniveau, binding 
en verhuiswens) onderzocht. Deze thema’s zijn geoperationaliseerd op basis van een 
literatuurstudie. Voorzieningen zijn daarvoor ingedeeld in de volgende groepen: 1. 
Scholing en opvang; 2. Zorg; 3. Sport en Recreatie; 4. Sociale voorzieningen; 5. Winkels 
en horeca. Over de manier van definiëren van binding bestaan veel visies. Binding is een 
erg breed begrip, daarom zal de breed gedragen definitie van horizontale cohesie 
gebruikt worden. 

De enquête is rondgedeeld in de gemeente West Maas en Waal, in het midden van 
Nederland. Het onderzoeksgebied bestaat uit zeven kleine dorpen (500-3000 inwoners) 
en één groter dorp (6000 inwoners). In het kleinste dorp zijn alleen enkele 
basisvoorzieningen aanwezig. In het grootste dorp is het voorzieningenniveau veel 
hoger. Inwoners van de dorpen zijn persoonlijk benaderd om mee te doen met de 
enquête. 277 personen hebben meegedaan met het onderzoek, wat resulteerde in 239 
volledig ingevulde enquêtes. De steekproef is representatief voor de 
huishoudenssamenstelling, geslacht en koop/huur verhouding, maar niet voor leeftijd; 
jongeren en ouderen zijn ondervertegenwoordigd. 

Zoals verwacht blijkt het zo te zijn dat respondenten uit dorpen met een hoger 
voorzieningenniveau tevredener zijn over het voorzieningenniveau in hun dorp dan 
respondenten uit dorpen met een lager voorzieningenniveau. Bij binding blijkt het zo te 
zijn dat de inwoners van de drie dorpen met het minste aantal voorzieningen, meer 
gebonden zijn aan hun dorp dan de inwoners in de overige dorpen. Wat betreft de 
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verhuiswens valt te zeggen dat verreweg de meeste respondenten geen verhuiswens 
hebben. Er is maar 6% van de respondenten zeker om te verhuizen en nog eens 7% 
denkt dit te gaan doen. 

De verbanden tussen de hoofdthema’s zijn ook onderzocht. Er is een positieve correlatie 
(0,190) gevonden tussen binding en het voorzieningenniveau. Dit betekent dat wanneer 
men positief is over het voorzieningenniveau dat men dan ook een hogere binding met 
het dorp ervaart (en andersom). Er is een negatieve correlatie (-0,324) gevonden tussen 
binding en de verhuiswens. Dit betekent dat wanneer de binding toeneemt, de 
verhuiswens afneemt. Er is geen significant verband gevonden tussen het 
voorzieningenniveau in zijn geheel en de actuele verhuiswens. Wel is er een correlatie 
gevonden tussen bepaalde individuele voorzieningen en de verhuiswens. Een basisschool 
is het meest van invloed op de verhuiswens (correlatie: -0,243), waarna een 
voetbalvereniging (-0,179) en een huisarts (-0,132) volgen. Deze situatie geldt in de 
kleine dorpen. In de grotere dorpen is de situatie anders. Inwoners van de grotere 
dorpen wonen daar mogelijk juist vanwege het hogere voorzieningenniveau. Wanneer 
een voorziening in een groter dorp verdwijnt dan zal de invloed op de verhuiswens 
daarvan over het algemeen groter.zijn. In de grotere dorpen wordt de verhuiswens meer 
beïnvloed door voorzieningen dan in de kleinere dorpen. In de grotere dorpen zijn de 
basisschool, sociale voorzieningen, zorgvoorzieningen en supermarkten van invloed op 
de verhuiswens. Van de onderzochte voorzieningen is alleen kinderopvang niet van 
invloed op de verhuiswens. 

Een stated choice analyse is uitgevoerd om te onderzoeken welke voorzieningen 
belangrijk zijn in het bepalen van een voorkeur voor een bepaald dorp. Respondenten 
kregen twee voorzieningenpakketten voorgelegd, waarover zij hun voorkeur moesten 
uitspreken. Zij moesten zich indenken dat de voorgelegde situatie werkelijkheid zou 
worden in hun eigen dorp. Voor de kleine dorpen is er acht keer een tweetal 
voorzieningenpakketten voorgelegd, voor de grote dorpen 14 keer. De voorgelegde 
voorzieningenpakketten verschilden in de grote en kleine dorpen zodat de respondenten 
zich de voorgelegde situaties voor konden stellen. Het belang van iedere voorziening 
werd bepaald door een multinomial logit model te schatten op basis van de keuzes van 
de respondenten. Voor de respondenten uit de kleine dorpen geldt dat de basisschool 
het belangrijkst is, gevolgd door een supermarkt en een OV-verbinding. Voor de grotere 
dorpen geldt dat de zorgvoorzieningen en basisschool ongeveer gelijk scoren qua 
belang, waarna sociale voorzieningen volgen. 

Om dorpen leefbaar te houden is het belangrijk dat lokale bestuurders proberen om een 
minimum aantal voorzieningen in de dorpen open te houden (bestaande uit een school 
en een supermarkt) in ieder dorp. Extra voorzieningen moeten aanwezig zijn in 
nabijgelegen dorpen om verhuizingen te voorkomen.  
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1. Inleiding  
Het aantal voorzieningen daalt in Nederland al jaren en zal nog verder dalen. In veel 
andere Westerse landen is dezelfde trend zichtbaar (PBL, 2006). In het verleden zijn de 
meeste voorzieningen met name verdwenen als gevolg van schaalvergroting en 
regionalisering. Door de toenemende mobiliteit werd het mogelijk dat mensen steeds 
verder konden reizen om hun dagelijkse boodschappen te doen. Hierdoor werd het 
mogelijk dat winkels een grotere regio gingen bedienen. Er werden steeds meer grotere 
zaken opgericht, waarin het prijsniveau over het algemeen lager lag dan in de 
specialistische kleinere zaken. Veel kleinere zaken konden niet overleven en verdwenen.  

De laatste jaren is er wel een verschil te zien tussen bepaalde voorzieningen. Over het 
algemeen valt op dat het aantal winkelvoorzieningen sterk daalt, maar dat er meer zaken 
worden geopend in de dienstensector. Ook op het gebied van vrije tijd is er een daling in 
het voorzieningenaanbod zichtbaar (CBS, 2010). Door schaalvergroting in de zorg neemt 
het aantal zorgvoorzieningen, zoals huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen de laatste 
jaren ook af (CBS Statline, 2012a). Qua onderwijs is er een tweedeling te zien. Het aantal 
basisscholen is in de periode 2006-2011 licht afgenomen, terwijl het aantal middelbare 
scholen juist licht is toegenomen in dezelfde periode (CBS Statline, 2012b). Door het 
huidige kabinetsbeleid is in de toekomst een verdere daling in het aantal basisscholen en 
zorgvoorzieningen te verwachten (RD, 2013; RTL, 2013). 

Verwacht wordt dat in krimpregio’s, regio’s waar het aantal inwoners afneemt, het aantal 
voorzieningen nog verder zal verminderen als gevolg van een bevolkingsafname. Op 1 
januari 2013 bestond de Nederlandse bevolking uit 16,8 miljoen inwoners (CBS, 2013). 
De bevolking van Nederland zal naar verwachting nog tot 2025 blijven groeien. Op 
regionaal niveau zal er wel al in steeds meer gebieden een krimp in het aantal inwoners 
plaatsvinden. Het aantal huishoudens zal, doordat de huishoudens steeds kleiner worden, 
in tegenstelling tot het aantal inwoners naar verwachting tot 2035 blijven groeien en 
daarna stabiliseren tot 2050. Na 2050 zal dus pas een krimp in het aantal huishoudens 
optreden op landelijk niveau. Ook hier zullen regionaal wel verschillen optreden (De Jong 
& Van Duin, 2011; CBS, 2011). Er is dus een verschil in daling tussen het aantal inwoners 
en het aantal huishoudens waarneembaar. Een daling in het aantal huishoudens is op 
korte termijn nog niet te verwachten in Nederland. Een daling in het aantal inwoners is 
echter in steeds meer regio’s al wel zichtbaar. De gevolgen van een dalend aantal 
inwoners zijn vooral merkbaar in het voorzieningenniveau. Doordat er minder inwoners 
in een gebied wonen, is er minder draagvlak voor voorzieningen als winkels, scholen, 
gemeenschapsvoorzieningen en zorgvoorzieningen. Hierdoor zou het mogelijk kunnen 
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zijn dat inwoners van de dorpen waarin de voorzieningen verdwijnen wensen te 
verhuizen naar een ander dorp dat wel die voorzieningen heeft. Op die manier kan het 
huishoudensaantal lokaal (op dorpsniveau) toch dalen, terwijl op grotere schaal 
(gemeenteniveau) het aantal huishoudens wel constant kan blijven. Hierdoor kunnen de 
eerdergenoemde gevolgen door huishoudensafname in bepaalde dorpen toch plaats 
vinden, maar dus nu als gevolg van een lager voorzieningenniveau (Van Dam &Verwest, 
2010; Van Dam, De Groot &Verwest, 2006). 

Iedere inwoner heeft in meer of mindere mate een bepaalde binding met zijn 
woonplaats. Wanneer deze binding erg groot is, zal men minder geneigd zijn te 
verhuizen als er negatieve veranderingen optreden, zoals de hierboven genoemde 
sluiting van voorzieningen. De binding die men met een dorp heeft zal dus van invloed 
zijn op het verhuisgedrag van de inwoners. In Nederland is voor zover bekend geen 
specifiek onderzoek gedaan naar de invloed van het verdwijnen van voorzieningen op 
het verhuisgedrag van mensen doordat de binding met hun woonplaats verandert, dus 
of men wil verhuizen als men al in een dorp woont en geconfronteerd wordt met een 
wijziging in het voorzieningenaanbod. Er is wel onderzoek gedaan naar de redenen om 
te verhuizen bij mensen met een verhuiswens. Hierin wordt wel aangegeven dat het 
voorzieningenniveau één van de redenen kan zijn om te verhuizen (Ministerie van BZK, 
2013 ; Hölsgens, 2012 en KAW architecten & adviseurs, 2008).  Dit is echter een iets 
andere vraag dan wat men doet wanneer men naar tevredenheid ergens woont en dat 
dan het voorzieningenniveau afneemt. In het buitenland is wel al enig onderzoek gedaan 
naar de gevolgen van het sluiten van voorzieningen voor  inwoners die in de buurt van 
die voorzieningen wonen. Witten, McCreanor & Kearns (2007) hebben mensen 
geïnterviewd over de binding die zij ervaren met hun woonplaats en de factoren die 
hieraan bijdroegen. Uit de antwoorden blijkt dat publieke voorzieningen van invloed zijn 
op deze binding. Scholen worden het vaakst genoemd, maar ook lokale winkels en 
bibliotheken worden vaak genoemd.  

Naar aanleiding van het bovenstaande kan dus gesteld worden dat het verdwijnen van 
voorzieningen de binding met iemands woonplaats negatief kan beïnvloeden, dus de 
binding met iemands woonplaats wordt minder indien er voorzieningen verdwijnen. De 
vraag is dan of mensen eerder geneigd zijn te verhuizen als ze zich niet gebonden 
voelen aan een dorp of buurt of dat ze alsnog gewoon in hun woonplaats blijven wonen 
ook al voelen ze geen binding met die plaats.  
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 1.1 Doelstelling 
De meeste voorzieningen die verdwijnen zullen niet in steden verdwijnen, maar in 
kleinere dorpen waar die voorzieningen minder bestaansrecht hebben. Het doel van dit 
onderzoek is om inzicht te krijgen in de invloed die het verdwijnen van voorzieningen 
heeft op de wens van inwoners van kleine dorpskernen om hun dorp te verlaten en te 
verhuizen, naar bijvoorbeeld de grotere kernen met meer voorzieningen. Met deze 
kennis kan dan worden bepaald hoe er omgegaan moet worden met voorzieningen in 
(krimp)regio’s.  

Naast dat het mogelijk is om met de informatie die verkregen wordt uit dit onderzoek 
een voorzieningenbeleid op te stellen, is het ook nog mogelijk om deze kennis te 
gebruiken bij het bepalen van waar nog wel nieuwbouw gebouwd kan worden en waar 
niet. Er wordt namelijk inzicht verkregen in verhuiswensen naar bepaalde dorpen, dus 
kan er met deze informatie gekeken worden welke dorpen nog inwoners kunnen 
aantrekken. Als men verder weet waar het voorzieningenniveau dusdanig slecht is dat 
mensen er weg willen, dan kan besloten worden om het voorzieningenniveau te 
verbeteren of er kan besloten worden om te accepteren dat deze bewoners willen 
verhuizen en hier kan dan op ingespeeld worden door de dorpen waar men wel heen wil 
uit te breiden. Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeente West Maas en Waal, een 
gemeente met verschillende kleine dorpen en een groter hoofddorp. Deze gemeente 
heeft te maken met een krimpend inwoneraantal (CBS, 2011; Provincie Gelderland, 2011). 
Omdat deze gemeente veel kleine dorpen bevat en omdat er een krimpend 
inwoneraantal is, zal deze gemeente te maken krijgen met de problematiek van het 
verdwijnen van voorzieningen. Omdat de kleinere dorpen meer te maken zullen krijgen 
met het wegvallen van voorzieningen zullen de problemen zich vooral in de kleinste 
kernen openbaren. 

1.2 Probleemstelling 
Om de onderzoeksdoelstelling te bereiken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

In hoeverre heeft het voorzieningenniveau in dorpen invloed op de wens van inwoners 
van die dorpen om te verhuizen, waarbij als case de dorpen in de gemeente West Maas 
en Waal onderzocht zullen worden en heeft de gebondenheid aan het dorp van de 
inwoner hier invloed op? 
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Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn enkele deelvragen opgesteld: 
 -Wat wordt er verstaan onder het voorzieningenniveau? 
 
 -Wat wordt verstaan onder de binding met een woonplaats? 
  
 -Wat wordt verstaan onder de verhuiswens? 
  

-Hoe is het feitelijk gesteld met de voorzieningen in de dorpen in de gemeente 
West Maas en Waal? Welke veranderingen zijn hierin te verwachten in de 
komende jaren? 

-Hoe wordt het voorzieningenniveau beoordeeld door de inwoners van die 
dorpen? 

-In hoeverre zijn de inwoners gebonden aan hun dorp? 

-In hoeverre hebben de inwoners momenteel een verhuiswens? 

-Wat is het verband tussen het voorzieningenniveau in het dorp van de bewoner 
en de binding met het dorp? 

-Wat is het verband tussen de binding met het dorp en de wens om te 
verhuizen? 

-Wat is het verband tussen het voorzieningenniveau van een dorp en de wens 
van de inwoners om te verhuizen? 

-Zijn er verschillen tussen verschillende huishoudens- en persoonstypen en -
kenmerken met betrekking tot de binding met een dorp? 

-Zijn er verschillen tussen verschillende huishoudens- en persoonstypen en -
kenmerken met betrekking tot de verhuiswens? 

-Zijn er verschillen tussen verschillende huishoudens- en persoonstypen en -
kenmerken met betrekking tot de beoordeling van het voorzieningenniveau? 

-Zijn er verschillen tussen verschillende huishoudens- en persoonstypen en -
kenmerken met betrekking tot het verband tussen de verhuiswens en het 
voorzieningenniveau in het dorp? 

De onderzoeksvraag is vertaald naar het volgende conceptuele model (figuur 1.1). Bij het 
opstellen van dit conceptueel model is uitgegaan van een indirect verband tussen 
voorzieningenniveau en de verhuiswens, via de binding met een woonplaats. Daarnaast 
wordt er een direct verband verondersteld tussen het voorzieningenniveau van iemands 
woonplaats en de verhuiswens. De binding met een woonplaats kan daarnaast afhankelijk 
zijn van een aantal persoons- en huishoudenskenmerken, maar ook het verband tussen 
het voorzieningenniveau en de verhuiswens kan afhankelijk zijn van deze kenmerken. 
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Deze verschillen in huishoudenskenmerken zullen dus ook meegenomen worden in het 
onderzoek. De aangenomen verbanden en kenmerken worden verder onderzocht in de 
bestaande literatuur. Zie hiervoor het hoofdstuk over literatuur (Hoofdstuk 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.3 Relevantie onderzoek 
De relevantie wordt opgedeeld in een theoretische relevantie en een praktische 
relevantie. Met theoretische relevantie wordt bedoeld wat dit onderzoek toevoegt aan de 
wetenschappelijke kennis. Met de praktische relevantie wordt bedoeld wat dit onderzoek 
bijdraagt aan een probleem dat aan de orde is in de praktijk. 

1.3.1 Theoretische relevantie 
Op het gebied van het verhuizen naar een dorp binnen de regio is weinig onderzoek 
gedaan en zeker niet in combinatie met het verdwijnen van voorzieningen. Er zijn veel 
onderzoeken gedaan naar wat de verschillende redenen zijn om te verhuizen (o.a. KAW 
Architecten, 2012; WBO, 2002; WoOn, 2009). Hieruit blijkt wel dat het 
voorzieningenniveau een reden kan zijn om te verhuizen. Er is echter voor zover bekend 
nooit onderzocht hoe mensen reageren als ze te maken krijgen met een veranderende 
situatie van verdwijnende voorzieningen. De reactie met betrekking tot een verhuizing 
van mensen als ze al in een dorp wonen en de voorzieningen sluiten is niet bekend. Door 
de uitvoering van dit onderzoek zou deze kennis beschikbaar kunnen komen over de 
invloed van het verdwijnen van voorzieningen op de verhuiswens van inwoners van 
dorpen. 

Huishoudenskenmerken

Verhuiswens  

Binding met 
woonplaats 

Voorzieningenniveau 
van woonplaats  

Figuur 1.1: Conceptueel model. 
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1.3.2 Praktische relevantie 
Voor lokale bestuurders en aanbieders van woonruimte is het van belang om erachter te 
komen wat inwoners van de dorpen doen wanneer het voorzieningenniveau afneemt, 
om op die manier te bepalen hoe omgegaan moet worden met voorzieningen in deze 
dorpen. Daarnaast is de lokale woningcorporatie (Woonstichting de Kernen) begonnen 
om in samenwerking met een projectontwikkelaar in de kern Beneden-Leeuwen, het 
grootste dorp in de gemeente West Maas en Waal, een nieuwbouwwijk van ongeveer 
300 woningen te gaan bouwen. Dit is relatief een grote uitbreiding voor dit dorp, 
aangezien er in Beneden-Leeuwen momenteel zo’n 6500 mensen wonen en gezien de 
eerdergenoemde verwachting dat het aantal inwoners in deze regio zal verminderen. 
Momenteel wordt er in de kleinste dorpen weinig/niets gebouwd. Men gaat er vanuit dat 
als de inwoners van de dorpen blijken te verhuizen vanwege een afname in het 
voorzieningenniveau, dat deze inwoners dan gaan wonen in een dorp waar het 
voorzieningenniveau hoger is. Een gedeelte van deze inwoners zal dan kunnen gaan 
wonen in Beneden-Leeuwen, omdat hier het voorzieningenniveau hoger is dan in de 
overige dorpen in de regio. Mochten de inwoners niet gaan verhuizen als het 
voorzieningenniveau vermindert, dan kan met die informatie besloten worden of er in de 
kleinere dorpen extra woningen gebouwd moeten worden. 

1.4 Onderzoeksopzet 
Omdat de gegevens die gemeten moeten worden gaan over meningen van mensen die 
in dorpen wonen langs de Maas in de gemeente West Maas en Waal, zal de 
onderzoekseenheid de inwoner van dorpen langs de Maas in de Gemeente West Maas 
en Waal zijn. Om de verbanden te onderzoeken zal er een kwantitatief onderzoek 
uitgevoerd worden. Om achter de gewenste gegevens te komen zal er een eenmalige 
enquête gehouden worden, waarbij de inwoners verschillende vragen voorgelegd krijgen 
over de binding met het dorp, het voorzieningenniveau in het dorp en de verhuiswens. 

1.5 Opbouw afstudeerrapport 
Na dit hoofdstuk met daarin de aanleiding, doelstelling en onderzoeksvraag, is in 
hoofdstuk 2 de literatuurverkenning beschreven. Hierin worden de begrippen nader 
toegelicht en zal beschreven worden wat er op het gebied van verhuiswensen naar 
aanleiding van een verminderd voorzieningenniveau in krimpregio’s al bekend is. 
Vervolgens is in hoofdstuk 3 de opbouw van de enquête beschreven. Daarna is, in 
hoofdstuk 4, de regio waarin het onderzoek uitgevoerd wordt (Gemeente West Maas en 
Waal) beschreven en is de situatie waarin de dorpen in deze gemeente zich bevinden 
nader uiteengezet. In hoofdstuk 5 is uitgelegd hoe de dataverzameling in zijn werk ging 
en is de steekproef beschreven. Hieruit volgt dan hoofdstuk 6, de uiteenzetting van de 
resultaten van het onderzoek. Als laatste hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen 
behandeld (hoofdstuk 7).   
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2. Literatuuronderzoek 
In dit hoofdstuk zal het literatuuronderzoek beschreven worden. De begrippen die in het 
conceptueel model genoemd werden zijn in dit hoofdstuk besproken. Eerst is het begrip 
voorzieningen beschreven. Daarna is beschreven welke relevante zaken er al bekend zijn 
over het thema van dit onderzoek, namelijk een afname van het aantal voorzieningen. 
Daarna is er ingegaan op wat er al bekend is over het onderwerp binding met een dorp 
en hoe het verdwijnen van voorzieningen en de verhuisintentie van inwoners hiermee 
verband houdt. In de volgende paragraaf is aandacht besteed aan de verhuiswensen. Als 
laatste is er een paragraaf aan de persoons- en huishoudenskenmerken die van belang 
kunnen zijn voor dit onderzoek gewijd.  

2.1 Voorzieningen 
Allereerst is er gekeken naar voorzieningen. Eerst is onderzocht wat voor definitie er 
gehanteerd kan worden. Daarna zijn er verschillende trends besproken die van invloed 
zijn op het aantal voorzieningen. Deze trends zijn: mobiliteit, schaalvergroting, online 
shoppen en krimp. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) maakt voor voorzieningen 
onderscheid tussen basisvoorzieningen en overige voorzieningen. De basisvoorzieningen 
zijn voor de meeste mensen een randvoorwaarde voor het wonen. Deze drie 
voorzieningen zijn een winkel voor eerste levensbehoeften, een huisarts en een 
basisschool. Deze voorzieningen zouden binnen de buurt (het postcodegebied) 
aanwezig moeten zijn. Meer dan negentig procent van de inwoners in Nederland heeft 
deze voorzieningen in de buurt aanwezig. De overige voorzieningen zijn dus niet in 
iedere buurt noodzakelijk (Steenbekkers et al, 2006). 

De vraag is of mensen in dorpen ook weg willen als een aantal voorzieningen of als zelfs 
de basisvoorzieningen verdwijnen. Vaak wordt dit wel aangenomen. Volgens 
Steenbekkers et al. (2006) is er een negatief migratiesaldo van 3 procent in niet-stedelijke 
gebieden zonder voorzieningen. Gezinnen met kinderen en alleenstaanden in de leeftijd 
van 35-65 vertrekken voornamelijk, maar het is onduidelijk of deze mensen vertrekken in 
verband met het ontbreken van (basis)voorzieningen. Mensen vertrekken als ze daartoe 
de mogelijkheid hebben. Hiervoor in de plaats komen minder draagkrachtigen. Daardoor 
is er ook weer minder draagvlak voor sommige voorzieningen (Ministerie van VROM, 
2004). Dit zou dan nadelig zijn voor de wijk of het dorp waar diegenen die het dorp 
verlaten vandaan verhuizen. Hospers (2012) benoemt echter het feit dat het bij 
voorzieningen niet gaat om de beschikbaarheid, maar om de bereikbaarheid. Als 
inwoners van een dorp zonder winkel bereid zijn om de auto te pakken om naar een 
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nabijgelegen dorp met een winkel te rijden, dan zullen deze inwoners dit niet als reden 
zien om te verhuizen. Later in dit hoofdstuk is de vraag of mensen verhuizen naar 
aanleiding van een dalend voorzieningenniveau beschreven. 

2.1.1 Definiëring voorzieningen en voorzieningenniveau 
Naast het onderscheid in basisvoorzieningen en overige voorzieningen definieert het SCP 
ook het voorzieningenniveau. Dit wordt door hen gedefinieerd als het aantal 
voorzieningen dat een inwoner in zijn (4-cijferig) postcodegebied heeft. Dit is vooral 
handig als er grootschalig onderzoek gedaan moet worden naar bepaalde gegevens op 
buurtniveau. Hiervoor worden dan de gegevens per postcodegebied gebruikt om 
bepaalde conclusies te trekken op buurtniveau. Het begrip voorzieningen zelf zal 
hiervoor ook nog nader uiteengezet moeten worden.  

Bij onderzoeken naar voorzieningen in Nederland worden verschillende definities voor 
voorzieningen gebruikt. In een onderzoek van Willems (2010) in de provincie Flevoland, 
wordt het begrip voorzieningen als volgt omschreven:  

‘Een voorziening is een formele dienst die direct gericht is op de consument. 
Essentieel voor een formele dienst is dat er sprake moet zijn van een financiële 
transactie’.  
 

In deze publicatie wordt gesproken over de volgende zes categorieën voorzieningen: 
A. Onderwijs; 
B. Medische zorg, gezondheidszorg & Verpleging; 
C. Horeca; 
D. Detailhandel; 
E. Lokaal welzijnszorg en –werk; 
F. Cultuur, recreatie en sport. 

 
Omdat er in deze definitie gesproken wordt over een financiële transactie vallen 
informele diensten en gratis voorzieningen, zoals recreatieplekken en kerken buiten het 
begrip van voorzieningen. Voor het wel of niet in een woonplaats blijven wonen, kunnen 
deze voorzieningen wel van belang zijn. Daarom is deze definitie voor dit onderzoek 
minder bruikbaar.  
 
Van der Graaf (2008) definieert het begrip voorzieningen als: 

‘Retail/detailhandel en non-profitfaciliteiten, gevestigd in een onroerend goed, 
openbaar toegankelijk voor het publiek en duurzaam gevestigd in een buurt’. 
 

Met duurzaam gevestigd in een buurt wordt bedoeld dat de voorziening niet tijdelijk van 
aard is, zoals een tijdelijk festival of een rommelmarkt. Ook sportparken die niet 
gevestigd zijn ín een onroerend goed vallen buiten deze definitie. In een onderzoek naar 
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voorzieningen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (2012), waarin alle relevante 
voorzieningen genoemd worden, worden voorzieningen gedefinieerd als: 

‘Het geheel van accommodaties, diensten en activiteiten voor de lokale 
samenleving, dat bijdraagt aan de maatschappelijke samenhang en de 
leefbaarheid van deze samenleving en die in beginsel algemeen toegankelijk 
zijn’. 

 
Hierbij wordt gesproken over de categorieën: 
A. Scholen/ kinderopvang/ peuterspeelzaalwerk;  
B. Welzijn- en gezondheidsvoorzieningen;  
C. Sport- en recreatievoorzieningen;  
D. Sociaal en culturele voorzieningen;  
E. Winkels en horeca. 

2.1.2 Aantal voorzieningen 
Volgens economisch geograaf Christaller (1933) heeft iedere voorziening een bepaald 
aantal klanten nodig om rendabel te kunnen zijn. Er kan wel behoefte zijn aan een 
bepaalde voorziening, maar als er niet genoeg mensen in een gebied wonen, dan zal 
niemand deze voorzieningen willen exploiteren, omdat er geen winst uit te behalen valt. 
De plaatsen waar voorzieningen nodig zijn kunnen geanalyseerd worden met zijn 
‘centrale plaatsentheorie’. Een centrale plaats is een centrum of stad met een bepaald 
verzorgingsgebied er omheen. Bij voldoende inwoners in het verzorgingsgebied zal een 
plek een centrale plaats worden, doordat het economisch rendabel wordt om er een 
bepaalde winkel te vestigen. Deze voorzieningen zijn dus niet in iedere plaats nodig en 
trekken ook mensen van buiten die plaats aan. In de jaren nadat Christaller zijn theorie 
heeft ontwikkeld is het verzorgingsgebied voor winkels steeds groter geworden en het 
wordt minder snel economisch rendabel om een voorziening te kunnen exploiteren. Het 
aantal centrale plaatsen neemt op die manier af. Er zijn verschillende trends die van 
invloed zijn (geweest) op het groter worden van het verzorgingsgebied. Deze trends 
zullen in de volgende subparagrafen beschreven worden. 

2.1.2.1 Mobiliteit 
In de afgelopen eeuw is de mobiliteit steeds verder toegenomen. Vanaf eind jaren ’50 
werden auto’s voor gezinnen met een modaal inkomen enerzijds door de toegenomen 
inkomens en anderzijds door de dalende kosten van auto’s steeds bereikbaarder. Het 
autobezit en daardoor ook de mobiliteit steeg enorm (Lintsen, 2003). Hierdoor kregen de 
voorzieningen een groter verzorgingsgebied, omdat de voorzieningen door de 
toegenomen mobiliteit toch nog bereikbaar bleven. 

2.1.2.2 Schaalvergroting 
De afgelopen decennia heeft de schaalvergroting met betrekking tot voorzieningen zich 
steeds verder voortgezet. Dit geldt voor zowel de commerciële als de niet-commerciële 
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voorzieningen. Het doel van schaalvergroting is om efficiënter te kunnen werken en 
openbaart zich in twee vormen: geografische schaalvergroting en bestuurlijke 
schaalvergroting. Geografische schaalvergroting wil zeggen dat het aantal vestigingen 
van een bepaalde voorziening afneemt. Tegelijk neemt de oppervlakte van deze 
voorzieningen wel toe. De andere vorm, bestuurlijke schaalvergroting, betekent dat er op 
organisatorisch niveau grootschaliger gewerkt wordt, maar dat het aantal vestigingen wel 
gelijk blijft. Op deze manier blijft de bereikbaarheid van de voorzieningen in stand. Bij 
geografische schaalvergroting zal de afstand die afgelegd moet worden om bij de 
voorzieningen te komen groter worden (Steenbekkers et al., 2006). 

In andere Westerse landen is de trend van schaalvergroting ook aanwezig. In sommige 
landen speelt een leegloop van het platteland ook mee in de afname van het aantal 
voorzieningen. Zo zijn in grote gedeelten van Spanje en Frankrijk hele dorpen die voor 
een groot gedeelte niet bevolkt zijn ontstaan (Slomp, 2004). In andere landen speelt dit 
minder; de situatie is in ieder land anders. Uit een onderzoek naar verschillende Europese 
landen blijkt dat het aantal voorzieningen als winkels, scholen en zorginstellingen in 
voornamelijk de plattelandsgebieden is geconcentreerd in de grotere dorpen of steden. 
Hoewel de situatie in ieder land anders is, kan algemeen gezegd worden dat het aantal 
voorzieningen in westerse landen afneemt (Van Leeuwen, 2008). In Nederland is het 
verschil tussen platteland en stad minder groot dan in bijvoorbeeld Spanje. Er is in 
Nederland altijd wel een groter dorp of een stad in de buurt aanwezig, in tegenstelling 
tot sommige andere landen waar soms vele tientallen kilometers afgelegd moet worden 
voordat er een winkel of school bereikt kan worden. In Nederland is dan ook minder 
sprake van een extreme leegloop uit de dorpen als de voorzieningen verdwijnen, zoals 
die in Spanje plaats heeft gevonden, omdat er altijd nog wel steden in de buurt zijn waar 
de voorzieningen wel aanwezig zijn. 

De schaalvergroting is de afgelopen decennia het duidelijkst zichtbaar geweest in de 
detailhandel, de gezondheidszorg en het onderwijs. Op andere gebieden, zoals recreatie, 
horeca en sportinstellingen heeft minder schaalvergroting plaatsgevonden (Heijne, 2009). 
De schaalvergroting in de sectoren detailhandel, gezondheidszorg en onderwijs zal nu 
kort besproken worden. 

Detailhandel 
In de detailhandel is de schaalvergroting het duidelijkst zichtbaar. In het begin van de 20e 
eeuw waren er in ieder dorp wel wat winkeltjes aanwezig. Sinds de Tweede Wereldoorlog 
daalt het aantal winkels al, in lijn met de stijgende mobiliteit. Het aantal 
levensmiddelenwinkels is bijvoorbeeld van 1960 tot 1990 afgenomen met 45 procent. In 
dezelfde periode is het aantal inwoners wel sterk gestegen. In de non-food sector kwam 
er in de jaren zeventig een grote versnelling in de schaalvergroting. Er werden grote 
bouwmarkten, tuincentra en meubelzaken geopend, die veelal buiten de traditionele 
stadscentra gebouwd waren (Heijne, 2009). Ondanks het verminderde aantal winkels is 
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de bereikbaarheid van deze winkels in Nederland over het algemeen nog steeds goed, al 
zijn er lokaal wel enkele plekken die niet goed voorzien van winkels zijn (Galle et al., 
2004). De huidige inwoners van dorpen ervaren het niet als een probleem dat er geen 
winkels in hun dorp aanwezig zijn, maar dit kan logisch zijn, omdat de mensen die het 
wel een probleem vinden niet in die dorpen gaan wonen, of eventueel verhuisd zijn toen 
de voorzieningen verdwenen. Omdat hier dus alleen gekeken wordt naar de huidige 
inwoners van een dorp, en dus niet naar alle mensen die uit zo’n dorp zijn verhuisd, blijft 
de vraag wat mensen doen in het geval ze met een verandering in het 
voorzieningenaanbod te maken krijgen onbeantwoord. Ook is, zoals eerder gezegd, het 
toegenomen autobezit van invloed op de vraag of inwoners het als een probleem 
ervaren dat men geen voorzieningen in het dorp heeft, maar ook het toegenomen 
vrieskistbezit heeft hierin een rol gespeeld (Van Dam, 1995). Eerst door diepvrieshuizen 
en later door de kleinere diepvriezers voor in het huis die we nu kennen.  

Gezondheidszorg 
In de gezondheidszorg heeft ook een sterke schaalvergroting plaatsgevonden. Zo is het 
aantal ziekenhuizen van 1960 tot 2000 afgenomen van 276 naar 137. De 
schaalvergroting in de gezondheidszorg heeft, op geografisch niveau, voornamelijk tot 
1990 plaatsgevonden. Daarna is er voornamelijk op bestuurlijk niveau gefuseerd. Het 
aantal vestigingen bleef veelal gelijk, waarbij soms wel specialistische afdelingen 
geconcentreerd werden in één van de ziekenhuizen binnen een gefuseerde 
ziekenhuizengroep (Steenbekkers et al., 2006). Het aantal bestuurlijke fusies zal naar 
verwachting de komende jaren alleen maar verder stijgen, waarbij het aantal locaties naar 
verwachting niet zal dalen. Er is dus alleen sprake van een bestuurlijke indikking (SKIPR, 
2013). Over het algemeen kan gezegd worden dat het aantal zorglocaties is afgenomen, 
maar dat het aantal personen werkzaam in de zorg per 100.000 inwoners wel is 
toegenomen. Hieruit blijkt de sterke geografische schaalvergroting (Rijksinstituut voor 
volksgezondheid en milieu, 2013). 

Onderwijs 
Het onderwijs bestaat uit het basisonderwijs en uit het voortgezet onderwijs. In het 
voortgezet onderwijs is het aantal scholen de laatste decennia afgenomen en zijn de 
leerlingenaantallen per school toegenomen. Er hebben grote fusies plaatsgevonden, wat 
heeft geleid tot enorme scholengroepen met duizenden leerlingen (Heijne, 2009). De 
schaalvergroting heeft met name te maken gehad met een streven naar meer efficiency, 
maar is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het verminderde aantal kinderen (Blank, 
1990; Van Dam, 1995). Naast de schaalvergroting in het voortgezet onderwijs is er in het 
basisonderwijs ook een schaalvergroting geweest. De schaalvergroting werd mede 
veroorzaakt door de opheffingsnormen en fusienormen die door de overheid gesteld 
worden. Deze normen zijn afhankelijk van het aantal scholen dat er nog aanwezig is in 
de nabije omgeving.  
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2.1.2.4 Krimp 
Vaak wordt verondersteld dat het aantal voorzieningen vermindert door een 
verminderde doelgroep, doordat de bevolking afneemt. Krimp is onder te verdelen in 
een tweetal zaken. Ten eerste kan het aantal inwoners verminderen. Daarnaast kan ook 
nog het aantal huishoudens verminderen. Deze twee vormen van krimp vormen samen 
de demografische krimp.  

Bevolkingsaantal  
De totale bevolking van 
Nederland zal naar 
verwachting nog tot 2025 
blijven stijgen, echter op 
regionaal niveau zal er in 
steeds meer gebieden een 
bevolkingskrimp plaatsvinden. 
De grootste krimp van de 
bevolking wordt verwacht in 
gebieden aan de randen van 
Nederland, maar individueel 
zijn er ook in de rest van 
Nederland gemeenten waar 
de bevolking tot 2025 (licht) 
zal krimpen (De Jong & van 
Duin, 2011; Van Dam en 
Verwest, 2010). In figuur 2.1 is 
de bevolkingsprognose van 
2010-2025 voor Nederland 
per gemeente weergegeven. 
Te zien is dat er op 
gemeenteniveau grote 
verschillen verwacht worden.  

Huishoudensaantal 
Het aantal huishoudens zal naar verwachting nog langer blijven groeien (tot 2035) dan 
het aantal inwoners in Nederland. Dit komt doordat de huishoudens uit steeds minder 
leden zullen gaan bestaan. Zo kan het dus dat er ondanks de bevolkingsdaling toch nog 
extra huishoudens bij komen. Tot 2025 groeit in bijna iedere gemeente in Nederland het 
aantal huishoudens nog (figuur 2.2). Alleen lokaal is er een enkel gebied waar het aantal 
huishoudens krimpt. Na 2025 zal het aantal huishoudens tot 2050 stabiliseren, maar 
landelijk gezien zal het aantal huishoudens nog steeds niet dalen (De Jong & Van Duin, 
2011; CBS, 2011). 

 

Figuur 2.1: Bevolkingsprognose Nederland 2010-2025. 
 (CBS/PBL, 2011) 
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Verwest en Van Dam (2010) hebben in hun rapport melding gemaakt van een relatie 
tussen krimp en het voorzieningenniveau. Hierin wordt in tegenstelling tot hun 
onderzoek uit 2006 wél specifiek gesproken over dat doordat de bevolking krimpt er 
minder draagvlak is voor bepaalde voorzieningen. Zij noemen hierbij scholen, winkels, 
culturele voorzieningen en zorgvoorzieningen. Hierdoor kunnen bepaalde mensen 
besluiten om uit een krimpgebied te verhuizen, wat resulteert in een verdere 
bevolkingskrimp in die regio. Op die manier kan er een negatieve spiraal ontstaan 

(Hölsgens, 2012). Dit houdt in 
dat er mensen uit de regio 
trekken, waardoor er weer 
minder voorzieningen nodig 
zijn, waardoor er weer meer 
mensen verhuizen wat weer 
resulteert in minder draagvlak 
voor voorzieningen. 

Wanneer naast het aantal 
inwoners ook het aantal 
huishoudens daalt, dan zullen 
de gevolgen op de 
woningmarkt ook zichtbaar 
worden. Wanneer er geen 
woningen aan de markt 
onttrokken worden, zal er 
leegstand ontstaan. Dit kan 
resulteren in verpaupering, 
waardoor de sociale veiligheid 

afneemt en mensen zich 
terugtrekken in hun woning. 
Als mensen zich in hun eigen 

woning terugtrekken is dit eveneens slecht voor de sociale cohesie (Verwest en Van Dam, 
2010). Hoewel dit op korte termijn niet op grote schaal te verwachten is, is het op dorps-, 
wijk- of buurtniveau wel mogelijk. Toe- of afnamen in bevolkingsaantal of 
huishoudensaantal op het niveau van wijk of buurt hoeven niet ook op stadsniveau of op 
regionaal niveau voor te komen. Het kan dus zijn dat binnen een krimpregio een 
gedeelte van deze regio wel groei laat zien, waardoor lokaal andere effecten optreden 
dan gemiddeld in de regio. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk (Van Dam, De 
Groot en Verwest, 2006). In een rapport van DHV (2012) over de gemeente West Maas 
en Waal wordt ook opgemerkt dat er gelet moet worden op de interne migratie, dus de 
verhuizing van het ene naar het andere dorp binnen de gemeente. Er zijn hierover geen 
cijfers beschikbaar, maar deze interne migratie kan de demografie van een dorp wel 

Figuur 2.2: Huishoudensaantallenprognose Nederland 2010-2025. 
(CBS/PBL, 2011) 
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beïnvloeden. Hierdoor kunnen de gevolgen van een dalend inwoneraantal op 
dorpsniveau dus wel optreden. 

Aangezien het aantal huishoudens nog niet snel zal gaan dalen, zal er met name 
rekening gehouden moeten worden met de gevolgen van een krimpend aantal inwoners. 
Deze gevolgen zijn afgaande op het onderzoek van Verwest en Van Dam (2010) dus in 
ieder geval dat mogelijk het aantal voorzieningen zal afnemen doordat er minder 
draagvlak ontstaat als er minder inwoners zijn. Dit onderzoek zal daarom verder 
toegespitst worden op een afname van het voorzieningenniveau.  

Borchert & De Kruyf (1991) komen tot de conclusie dat bij voorzieningen de 
schaalvergroting wel grotendeels maar niet geheel onafhankelijk is van 
bevolkingsontwikkelingen. Naast de toegenomen welvaart en mobiliteit zijn 
veranderende demografische kenmerken (o.a. individualisering, kleinere gezinnen, 
hogere arbeidsparticipatie) meer van invloed op het draagvlak van voorzieningen, dan 
het aantal inwoners (Van Dam, 1995; Evers et al., 2005). Een dalend aantal inwoners is 
dus minder van invloed op het verdwijnen van voorzieningen dan de invloed van de 
schaalvergroting van de voorzieningen, maar er is wel een bepaalde invloed. 

2.2 Binding met de woonplaats 
Mensen hebben een bepaalde binding met de plaats waarin ze wonen. Het woord plaats 
kan veel dingen betekenen. Om verwarring te voorkomen zal in dit onderzoek het woord 
plaats gebruikt worden als woonplaats. In de academische literatuur wordt voor binding 
niet één specifieke term gebruikt. In het Nederlands is maar weinig onderzoek gedaan 
naar specifiek dorpsbinding. Er is meer onderzoek gedaan naar buurtbinding. Hoewel 
dorpen en buurten misschien niet exact hetzelfde functioneren als het om binding gaat, 
zal er wel gekeken worden naar de term buurtbinding of wijkbinding. Er wordt vanuit 
gegaan dat de binding met een buurt of wijk op eenzelfde manier werkt als de binding 
met een dorp. Volgens Kleinhans (2005) is wijkbinding te definiëren als de mate waarin 
men zich thuis voelt en prettig woont in de wijk. Knol (2005) voegt hieraan toe dat 
buurtbinding onderverdeeld kan worden in passieve buurtbinding (het prettig voelen in 
een wijk) en actieve buurtbinding (bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen of actie te 
ondernemen voor de buurt).  

Voor binding met woonplaats in het Engels zijn verschillende opvattingen. Er worden veel 
verschillende begrippen gebruikt. Dit maakt het lastig om de onderzoeken te vergelijken, 
omdat er niet altijd exact hetzelfde bedoeld wordt. Hidalgo & Hernandez (2001) sommen 
de volgende begrippen op: community attachment, sense of community, place identity, 
place dependence en sense of place. Daarnaast wordt ook wel het begrip place 
attachment gebruikt. Het begrip place attachment wordt in de literatuur op verschillende 
manieren gebruikt.  
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Er is een groep die het begrip als losstaand begrip beschouwt (o.a. Duyvendak, 2009 & 
Kyle et al., 2004). Place attachment wordt in dit geval onderverdeeld in verschillende 
dimensies. Deze zijn volgens Duyvendak (2009): Place identity, sense of place, place 
affiliation, locus of place identity, community satisfaction en social participation. Kyle et al. 
(2004 en 2005) concluderen dat het begrip bestaat uit andere dimensies, namelijk 
affective attachment, place identity, place dependence en social bonding. Deze 
dimensies zijn gebaseerd op eerder onderzoek van Jorgensen & Stedman (2001) en 
Hidalgo & Hernandez (2001). Zij hebben ieder in hun onderzoek voor bepaalde van de 
genoemde dimensies aangetoond dat deze tot het begrip place attachment behoren.  

Daarnaast is er een andere groep onderzoekers die het begrip place attachment als 
dimensie van een groter begrip, namelijk sense of place, ziet. Jorgenson & Stedman 
(2001) benoemen deze manier van benaderen. De dimensies die vallen onder sense of 
place zijn dan: place attachment, place identity en place dependence. 

Het begrip ‘place attachment’ vertoont daarnaast overeenkomst met het begrip sociale 
cohesie. Sociale cohesie is echter breder dan het begrip place attachment. Hierover volgt 
meer onder het kopje sociale cohesie.  

2.2.1 Sense of place 
Volgens Hay (1998) ligt de focus bij sense of place meer dan bij place attachment op de 
geografische en sociale aspecten van de binding, waarbij de nadruk ligt op de 
geografische aspecten. Volgens Jorgensen & Stedman (2001) gaat het bij sense of place 
om de relatie tussen persoonlijke identiteit en de fysieke omgeving. Men kan zich 
verbonden voelen aan de straat waar men opgegroeid is, maar dat is natuurlijk 
verschillend per persoon. Ook minder persoonlijke dingen kunnen bijdragen aan een 
“sense of place”, zo kunnen parken en monumenten symbool staan voor een bepaalde 
identiteit, afhankelijk van het schaalniveau, bijvoorbeeld een dorps-, buurt- of zelfs 
nationale identiteit (Williams & Roggenbuck, 1989). Doordat er sprake is van 
verschillende mogelijkheden qua schaalniveau blijkt overigens ook dat de aanname dat 
buurtbinding op eenzelfde manier werkt als dorpsbinding in het geval van het begrip 
sense of place in ieder geval aannemelijk is. Doordat een bepaald gevoel van binding in 
dit kader onder andere ontstaat door gebeurtenissen in het verleden die op een 
bepaalde plek plaatsvonden, is de ‘sense of place’ bij ouderen vaak sterker aanwezig dan 
bij jongeren. Afhankelijk van welke stroming wordt gevolgd lijkt sense of place op het 
begrip sense of community maar sense of place gaat niet om de waarde die men hecht 
aan andere personen, maar alleen om de plaats (Francis et al., 2012; Jorgensen & 
Stedman, 2001). Wanneer aangenomen wordt dat sense of place het overkoepelende 
begrip is, dan gaat dit niet op en is sense of place een breder begrip, waarin al deze 
onderdelen voorkomen. Wanneer de stroming van het bredere begrip gevolgd wordt, 
dan is sense of place, zoals eerder gezegd, onder te verdelen in drie dimensies, namelijk 
place attachment, place identity en place dependence. Deze begrippen zullen 
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achtereenvolgens kort besproken worden. De gebruikte enquête om sense of place te 
onderzoeken uit het eerdergenoemde onderzoek van Jorgenson & Stedman (2001) is 
opgenomen in bijlage 1. 

2.2.1.1 Place attachment 
Hidalgo en Hernandez (2001) definiëren “place attachment” als verbinding tussen 
mensen en specifieke plaatsen. Het gaat erom in hoeverre men zich identificeert met de 
omgeving. Volgens hen is place attachment het meestomvattend van de drie 
eerdergenoemde begrippen. Door de breedte van dit begrip komen de begrippen sense 
of place en sense of community voor binnen het begrip place attachment. Volgens de 
manier van benaderen van het begrip place attachment volgens Jorgenson & Stedman 
wordt het begrip place attachment op eenzelfde manier omschreven, namelijk als een 
emotionele band tussen mensen en bepaalde plaatsen. Hoewel de indeling van de 
begrippen dus verschilt, wordt wel eenzelfde definitie gehanteerd.  

In het eerdergenoemde onderzoek van Duyvendak (2009) wordt onderzoek gedaan naar 
buurtbinding in Nederland en Groot-Brittannië. In dit onderzoek worden de vragen uit 
het Woning Behoefte Onderzoek (WBO) van 2002 vergeleken met eenzelfde soort 
onderzoek in Groot-Brittannië (het BHPS). In dit onderzoek wordt het begrip binding 
vertaald met place attachment. In bijlage 2 zijn de vragen behorend bij de verschillende 
dimensies opgenomen. 

2.2.1.2 Place identity 
Place identity kan gezien worden als de mate waarin iemand zich identificeert met een 
bepaalde plaats. Place identity gaat over de dimensies van een individu die de 
persoonlijke identiteit karakteriseren (Sprakel, 2008). Het gaat er dan om in hoeverre de 
plaats waarin met woont geïntegreerd is met de identiteit van de persoon. Twigger-Ross 
& Uzzel (1996) onderscheiden vier categorieën van processen die place identity 
veroorzaken, namelijk: 

1. Place-related distinctiveness: Het onderscheiden van anderen door middel 
van de woonplaats. 

2. Place-referent en place-congruent continuity: De plaats heeft in het verleden 
altijd een rol gespeeld in het leven van iemand en de omgeving waarin men 
woont, komt overeen met de overtuigingen van een persoon. 

3. Place-related self-esteem: Trots op een woonplaats of goed voelen in een 
woonplaats. 

4. Place-related self-efficiacy: Voldoening van behoeften van een persoon in 
een plaats.  

2.2.1.3 Place dependence 
Place dependence is het laatste onderdeel dat geschaard kan worden onder sense of 
place en kan worden omschreven als de mate waarin de omgeving het mogelijk maakt 
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om doelen op het gebied van werken of wonen te bereiken in vergelijking met andere 
mogelijke woonplaatsen. 

2.2.2 Sense of community  
Sense of community is gericht op alleen de sociale aspecten (Unger & Wandersman, 
1985). Unger en Wandersman (1985) onderscheiden drie componenten van “sense of 
community”, namelijk de sociale, de cognitieve en de affectieve component. De sociale 
component beslaat alle sociale contacten in een buurt, zoals bij elkaar op de koffie gaan, 
maar ook zaken als het lenen van dingen van elkaar en het elkaar helpen bij 
moeilijkheden. Voor de sociale component wordt vaak de term “neighbouring” gebruikt 
(o.a. Skjaeveland, Garling & Maeland, 1996). De cognitieve kant gaat over zaken als 
privacy en trots op woning en woonplaats. De affectieve kant behelst alle gevoelens bij 
een bepaalde wijk, zoals het gevoel dat men hulp kan vragen aan buurtbewoners, het 
gevoel dat men er bij hoort en thuis hoort in de wijk. 

McMilland & Chavis (1986) hebben een andere verdeling van de componenten van het 
begrip “sense of community” gemaakt. Zij merken vier domeinen op. De eerste is 
lidmaatschap, welke betekent dat men er zeker van is dat men bij een buurt hoort. De 
tweede is invloed. Dit onderdeel is tweeledig, namelijk de invloed van een inwoner op de 
buurt, maar ook de invloed van de buurt op de inwoner. Het derde domein is de 
vervulling van behoeftes ten aanzien van de buurt. En het laatste domein is gedeelde 
emotionele verbinding met andere buurtbewoners, waarbij het gaat om gebeurtenissen 
die samen meegemaakt zijn.  

Het begrip sense of community is vaak onderzocht. Er is voor dit begrip een algemeen 
geaccepteerde vragenlijst beschikbaar. Deze vragenlijst vormt de basis voor de Sense of 
Community Index (SCI) en is ontwikkeld door Chavis, Hogge, McMillan, & Wandersman. 
(1986). Deze index is specifiek ontwikkeld om sense of community in “neighbourhoods”, 
dus in buurten te meten. Hoewel er ook onderzoeken naar sense of community zijn die 
andere vragenlijsten gebruiken, wordt de SCI het vaakst gebruikt bij onderzoek naar het 
concept sense of community (Pooley, Cohen & Pike, 2005). De cronbach’s alpha van 
deze index is hoog. Onderzoek door Perkins, Florin, Rich, Wandersman & Chavis heeft in 
1990 een Cronbach’s alfa van 0.8 gevonden bij het gebruik van deze vragenlijst. De 
respondenten moeten op een 12-tal stellingen juist of onjuist beantwoorden. In de loop 
der jaren is er enige kritiek gekomen op deze schaal en is er door de ontwikkelaar van de 
eerste SCI (SCI-1) een tweede SCI ontwikkeld (Chavis, Lee & Acosta; 2008). Deze SCI-2 
heeft 24 vragen, waarbij de respondent op een vijfpuntschaal moet aangeven in 
hoeverre hij het eens is met de gevraagde stellingen. De schaal is een betrouwbare maat 
met een Cronbach’s alfa van 0.94. De SCI-1 en SCI-2 zijn te vinden in bijlage 3 en 4. 
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2.2.3 Dorpsbinding 
Het eerste wetenschappelijk onderzoek naar specifiek dorpsbinding in Nederland is voor 
zover bekend uitgevoerd door Groot (1972). Van dit onderzoek verscheen in 1968 een 
vooronderzoek met de resultaten van een grootschalige enquête. In dit onderzoek is 
onderzocht wat het verlies aan verzorgende functie van een kleine plattelandskern doet 
met de beoordeling van de sociaalruimtelijke situatie van de bewoners. Een onderdeel 
van dit onderzoek was om te meten hoe zeer de inwoners van de kleine 
plattelandskernen gebonden waren aan hun dorp. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld 
om dit te onderzoeken. De vragenlijst is opgesteld in het begin van de jaren ’60, 
waardoor de vragen momenteel achterhaald zijn. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of 
men vindt dat een meisje als het goed kan leren ook naar de MULO of de HBS mag, of 
dat men vindt dat zij wel met minder af kan. Ook vragen over militaire dienst zijn niet 
meer van toepassing. Door de veranderde tijdsgeest is deze vragenlijst dus niet meer 
bruikbaar. Een onderdeel van deze enquête die in de andere enquêtes niet terug komt is 
hoeveel men gebruik maakt van de verschillende voorzieningen in het dorp. Dit kan op 
bijvoorbeeld een vijfpuntsschaal gevraagd worden.  

2.2.4 Buurtbinding 
In het woononderzoek van 2009 wordt onderzocht wat de binding aan een buurt is van 
de respondenten. De vragen die hiervoor gesteld zijn komen overeen met de vragen uit 
het woningbehoeftenonderzoek (WBO) van 2002, de voorganger van het 
woononderzoek. Knol (2005) merkt op dat er bij buurtbinding twee soorten 
onderscheiden kunnen worden, namelijk passieve buurtbinding (het prettig vinden om in 
de buurt te wonen) en actieve buurtbinding (bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen 
of actie te ondernemen voor de buurt). De gebruikte indicatoren die in het 
Woononderzoek en het WBO op passieve buurtbinding duiden, zijn: 

– wil in de buurt blijven wonen; 
– is gehecht aan de buurt; 
– voelt zich thuis in de buurt; 
– vindt de omgang in de buurt prettig; 
– vindt dat men in de buurt saamhorig is; 
– is tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. 

 
De indicatoren die op een actieve buurtbinding duiden zijn: 

– voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt; 
– voelt zich actief betrokken bij wat er in de buurt gebeurt; 
– wil zich actief inzetten voor de buurt. 
 

Deze onderwerpen komen ook terug in onderzoek naar de sociale cohesie. Dit begrip zal 
daarom ook besproken worden. 
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2.2.5 Sociale cohesie 
Zoals eerder vermeld wordt in de Engelse literatuur vaak het begrip ‘place attachment’ 
gebruikt. Verschillende onderzoekers naar binding met een woonplaats gaan er vanuit 
dat het begrip ‘place attachment’ of de hechting aan een woonplaats onderdeel is van 
sociale cohesie (Deijl, 2013; Van Marissing, 2006; Bolt & Torrance, 2005). Deze binding of 
hechting met een woonplaats kan op verschillende schaalniveaus plaatsvinden variërend 
van een straat tot een heel land. Sociale cohesie wordt door verschillende onderzoekers 
op verschillende wijzen onderverdeeld. De meest gebruikte manier van indelen is de 
indeling van Schuyt (1997). Hij deelt sociale cohesie op in: 

1. Horizontale cohesie; de contacten en samenhang tussen bewoners en 
binding met elkaar en de woonplaats. 

2. Verticale cohesie; contacten tussen bewoners en professionals  
3. Institutionele cohesie; professionals die bij de buurt betrokken zijn. 

 
Verder hebben sommige onderzoekers het over verschillende dimensies. Hoewel van 
Marissing (2006) in zijn onderzoek ook de drie richtingen van cohesie noemt worden ook 
5 dimensies van sociale cohesie genoemd. Sociale cohesie wordt dan verdeeld in de 
volgende dimensies: normen en waarden, sociale controle, solidariteit, sociale interactie 
en buurtbinding. Bolt & Torrance (2005) delen sociale cohesie in in drie dimensies: sociale 
interactie, gelijkgerichte opvattingen en identificatie met de buurt. 

De twee laatst genoemde manieren van indelen in dimensies vertonen overeenkomsten 
met de brede opvatting van het begrip place attachment. Hoewel er dus verschillende 
opvattingen bestaan over het begrip sociale cohesie, is het wel duidelijk dat alle 
onderzoekers het concept binding onder sociale cohesie indelen, waarbij sommigen het 
als een specifieke dimensie van sociale cohesie zien en anderen binding weer 
onderverdelen in een bepaalde categorie. Als de omschrijvingen van de verschillende 
Engelse termen voor binding vergeleken worden met cohesie, dan valt op dat de term 
horizontale cohesie overeenkomt met het begrip binding. Het gaat hier namelijk om de 
contacten tussen bewoners en binding met elkaar en de woonplaats. Deze omschrijving 
van het begrip binding komt ook overeen met het begrip buurtbinding dat in het 
WoonOnderzoek (2009) gebruikt wordt. In een onderzoek naar de sociale cohesie in 
Nederwetten (Aalvanger & De Boer, 2013) wordt gebruik gemaakt van een enquête 
waaruit blijkt dat hier onder sociale cohesie alleen de horizontale cohesie wordt bedoeld. 
Omdat de horizontale cohesie overeenkomt met binding is uit dit onderzoek de 
operationalisering van de variabelen vrijwel geheel overgenomen. In bijlage 5 is de 
volledige enquête van Aalvanger & De Boer te vinden. De sociale cohesie wordt hierbij 
opgedeeld in participatie en mening over sociale cohesie. De tabel vormt de basis voor 
de enquête in dit onderzoek, omdat in deze horizontale cohesie veel aspecten die in de 
verschillende begrippen genoemd worden samen komen. 
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2.3 Verhuiswens 
Als er gevraagd wordt om de verhuiswensen, dan gaat het om een wil van mensen, dus 
of men een wens heeft om te verhuizen. Dit moet onderscheiden worden van de 
daadwerkelijke verhuisbeweging. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen 
die niet willen verhuizen toch moeten (ontslag, scheiding enz.). Andersom kan ook het 
geval zijn. Sommige mensen willen wel verhuizen, maar doen dit om bepaalde redenen 
toch niet, bijvoorbeeld omdat er geen geschikte andere woonplaats bestaat, of omdat dit 
financieel niet mogelijk is. Op deze manier verschillen de wensen van mensen dus van de 
daden.  

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar verhuiswensen. In de vragenlijst van het  
WoonOnderzoek Nederland van 2012 (BZK/CBS, 2012) wordt ook gevraagd of mensen 
een verhuiswens hebben. Deze wensen worden daarna ingedeeld in de volgende 
categorieën: 

- Persoonlijke redenen 
- Gezondheidsredenen  
- Studie 
- Werk 
- Woning 
- Woonomgeving 
- Familie/vrienden/kennissen  
- Andere redenen 

In een onderzoek naar verhuismotieven in Groningen door KAW Architecten (2012) 
wordt een tweedeling gemaakt, namelijk woning gerelateerd en niet-woning gerelateerd. 
De categorie niet-woning gerelateerde motieven wordt dan nog onderverdeeld in: 

- Omgeving 
- Voorzieningen 
- Werk/opleiding 
- Familie/ vrienden 
- Imago 
- Relationeel 

Geconcludeerd kan worden dat voorzieningen in ieder geval als reden opgegeven wordt 
om te verhuizen. In het WoonOnderzoek valt deze reden onder de woonomgeving, in 
het onderzoek in Groningen is er een aparte categorie met voorziening gerelateerde 
verhuismotieven. Dit doet vermoeden dat er in ieder geval een relatie is tussen het 
voorzieningenniveau en de verhuiswens. 
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2.4 Specificatie conceptueel model 
De verbanden uit het conceptueel model zijn afgeleid door middel van zaken die in de 
literatuur beschreven zijn. In deze paragraaf zullen de relaties en verbanden die in het 
conceptueel model aanwezig zijn uitgelegd en beargumenteerd worden. 

2.4.1 Verband tussen voorzieningenniveau en binding 
Er zijn verschillende factoren die positief kunnen bijdragen aan de binding met een dorp. 
Witten, McCreanor & Kearns (2007) merken op dat deze factoren verschillen afhankelijk 
van de sociale achtergrond van een gemeenschap, maar bepaalde factoren waren voor 
de meeste groepen belangrijk. Uit hun onderzoek blijkt dat van de voorzieningen, 
scholen en kerken de belangrijkste factoren zijn, maar ook sportclubs en culturele 
voorzieningen zoals buurthuizen/clubs zijn belangrijk. Dezelfde auteurs hebben ook 
diepte-interviews gehouden over dit thema. De antwoorden van de ondervraagden laten 
zien dat veilige publieke plaatsen, waar mensen de mogelijkheid hebben om samen te 
komen en elkaar te ontmoeten het meeste geassocieerd worden met een gevoel van 
saamhorigheid. Als belangrijkste publieke plaatsen worden scholen het vaakst genoemd, 
maar ook andere publieke voorzieningen, zoals lokale winkels en bibliotheken worden 
vaak genoemd. Scholen zijn dus de belangrijkste publieke voorzieningen wanneer het 
gaat om binding met een woonplaats. Een school in de buurt verhoogt de woonkwaliteit, 
omdat een school kan dienen als cultureel en sociaal centrum voor een buurt waarbij ook 
de combinatie met recreatie soms gemaakt wordt. Dit geldt met name natuurlijk voor 
gezinnen met jonge kinderen die naar school gaan (Oncescu & Chiles, 2012). Oncescu & 
Chiles (2012) hebben onderzocht wat de invloed is van het sluiten van een school op 
families in plattelandsgebieden in Canada. Het blijkt dat de jeugd geïsoleerd wordt van 
de buurt en andere jeugd. Dit effect vermindert eveneens het contact dat ouders hebben 
met andere ouders. Een zelfde studie in Denemarken laat een directe relatie zien tussen 
het sluiten van een school en de binding met een dorp (Egelund & Laustsen, 2006). Deze 
studie laat ook zien dat er een sterkere band ontstaat met de buurregio waar de 
kinderen daarna naar school gaan nadat hun oorspronkelijke school gesloten werd. Uit 
een onderzoek naar de rol van de openbare ruimte bij het ontwikkelen van een binding 
met een woonplaats blijkt dat voornamelijk de aanwezigheid van openbare plaatsen waar 
mensen kunnen samenkomen en winkels in een dorp bijdragen aan het ontstaan van een 
gevoel van binding met een dorp (Francis, 2012). Door de ontmoeting op die plaatsen 
kan er een groepsidentiteit ontstaan. Er wordt dus aangenomen dat er een direct 
verband is tussen het voorzieningenniveau en de binding. 

2.4.2 Verband voorzieningen en verhuiswens 
De in de vorige paragrafen genoemde studies tonen aan dat met name scholen en (in 
mindere mate) ook andere voorzieningen van belang zijn voor de binding met een dorp, 
maar laten nog geen direct verband zien tussen het verdwijnen van voorzieningen en de 
intentie om te verhuizen. De binding met iemands woonplaats wordt negatief beïnvloed, 
dus de binding met iemands woonplaats wordt minder indien er voorzieningen 
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verdwijnen. De vraag is dan of mensen eerder geneigd zijn te verhuizen als ze zich niet 
gebonden voelen aan een dorp of buurt of dat ze alsnog gewoon in hun woonplaats 
blijven wonen ook al voelen ze geen binding met die plaats. Pretty, Bramston, Patrick and 
Pannach (2006) hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen binding met een dorp 
en de verhuisintentie en hebben geconcludeerd dat een gevoel van saamhorigheid en 
een binding met een buurt een positief effect hebben op de intentie om in een bepaald 
gebied  te blijven wonen. Er is een positief (en significant) verband tussen de intentie om 
in een buurt te blijven wonen en de binding met die buurt. Wanneer men zich dus meer 
verbonden voelt met de buurt, heeft men minder snel een intentie om te verhuizen uit 
de buurt. Hier is niet specifiek gekeken naar het verdwijnen van voorzieningen als 
oorzaak voor de verminderde binding. Het is voor te stellen dat de reden hoe de binding 
met een woonplaats vermindert niet van belang is voor de relatie die er gevonden is met 
betrekking tot de verhuisintentie. Het gaat alleen om de binding zelf en deze is dan van 
invloed op de verhuisintentie. Er kan dus verondersteld worden dat het verdwijnen van 
voorzieningen van invloed is op de intentie om te verhuizen via de binding die men met 
een buurt heeft. Daarnaast zal er in dit onderzoek ook onderzocht worden of er een 
directe relatie is tussen het voorzieningenniveau en de verhuiswens. Hierover is voor 
zover bekend geen eerder onderzoek gedaan.  

2.4.3 Huishoudenskenmerken 
Hoewel het eerdergenoemde onderzoek van de Groot uit de jaren ’60 niet relevant was 
voor het opstellen van de vragenlijst is dit onderzoek wel waardevol voor het bepalen 
van welke variabelen van invloed zijn op de binding. In het uiteindelijke rapport (1972) 
worden veel analyses gemaakt met betrekking tot dorpsbinding. Als een van de 
conclusies worden verschillende factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op binding 
geanalyseerd. De volgende kenmerken zijn geanalyseerd: leeftijd, geslacht, burgerlijke 
staat, woning in kern of buitengebied, woonduur in dorp, type vorige woonplaats, 
opleiding, beroep, kerk, moderniteit, kenmerken van contacten en positie in plaatselijke 
leiderschapsstructuur. Van de meeste factoren is wel een invloed waarneembaar, maar 
niet altijd significant. Ook komt het voor dat in een bepaald dorp de invloed wel 
significant is en in een ander dorp niet. De volgende factoren hadden een significante 
invloed op de binding: 
 -Leeftijd 

-Een combinatie van geslacht, leeftijd en burgerlijke staat (gezinssamenstelling) 
 -Woonduur in dorp 

-Opleidingsniveau 
-Werkplaats 
-Beroep 

Hierbij moet opgemerkt worden dat ‘beroep’ in dit onderzoek is geoperationaliseerd 
door verschillende categorieën beroepen te maken. Hierbij wordt opgemerkt dat er een 
overlap kan zijn met het inkomen, omdat het inkomen afhankelijk is van welk beroep 
men heeft. Het is dus van belang om ook te kijken naar de variabele inkomen. Ook in het 
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onderzoek naar sociale cohesie van Aalvanger en De Boer (2013) wordt de variabele 
inkomen onderzocht. In dit onderzoek zijn de volgende achtergrondvariabelen gemeten: 

-Geslacht 
-Leeftijd 
-Inkomen 
-Huishoudenssamenstelling 
-Woonduur in dorp 
-Opleiding 
-Arbeidssituatie 
 

Ook andere onderzoekers gebruiken (een combinatie van) deze factoren (o.a. Marissing, 
2007). Deze variabelen zijn samengevoegd en zijn opgenomen in het conceptueel model 
als verschillende factoren die van invloed zijn op de binding met het dorp. Verder zal er 
onderzocht gaan worden of deze kenmerken van invloed zijn op het directe verband 
tussen het voorzieningenniveau en de verhuiswens. Er kan namelijk verondersteld 
worden dat wanneer bijvoorbeeld de basisschool uit een dorp verdwijnt dit andere 
reacties oproept bij gezinnen met kinderen in vergelijking met de reacties bij ouderen. 
Op een zelfde manier zal er als de zorgvoorzieningen verdwijnen weinig veranderen 
voor jongeren, terwijl dit voor ouderen ingrijpende gevolgen zou kunnen hebben. Op die 
manier is er dus een invloed van huishoudenskenmerken op het verband tussen het 
voorzieningenniveau en de verhuiswens. 

Het gespecificeerde conceptuele model komt er dan als volgt uit te zien: 

 
   

Huishoudenskenmerken 
Leeftijd 
Gezinssamenstelling 
Woonduur in dorp 
Opleidingsniveau 
Werkplaats 
Inkomen 
Geslacht 
Arbeidssituatie 

Verhuiswens  

Binding met 
woonplaats 

Voorzieningennivea
u van woonplaats  

Figuur 2.3: Gespecificeerde conceptuele model. 
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2.5 Conclusie  
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er verschillende definities en manieren zijn om de 
begrippen die in dit onderzoek naar voren komen te benaderen. Bij het begrip 
voorzieningen wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van de definitie van de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, (2012) omdat hierin alle categorieën voorzieningen die 
van belang zijn voorkomen, namelijk: 

A. Scholen/ kinderopvang/ peuterspeelzaalwerk;  
B. Welzijn- en gezondheidsvoorzieningen;  
C. Sport- en recreatievoorzieningen;  
D. Sociaal en culturele voorzieningen;  
E. Winkels en horeca. 

Deze categorieën zullen waar nodig nog wel uitgesplitst worden. Bijvoorbeeld categorie 
A kan opgesplitst worden in drie aparte categorieën voor scholen, kinderopvang en 
peuterspeelzalen. Naast het definiëren van wat met voorzieningen bedoeld wordt is het 
nog van belang om te kijken wat dan het voorzieningenniveau is. Het 
voorzieningenniveau wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het aantal voorzieningen 
dat een inwoner in zijn dorp ter beschikking heeft. Er wordt daarbij wel onderscheid 
gemaakt tussen algemene voorzieningen en de basisvoorzieningen die in ieder dorp 
aanwezig zouden moeten zijn, namelijk een basisschool, een huisarts en een winkel voor 
eerste levensbehoeften. Hiermee is de eerste deelvraag beantwoord, namelijk: ‘Wat 
wordt verstaan onder het voorzieningenniveau?’  
 

Verder kan met betrekking tot voorzieningen gesteld worden dat de schaalvergroting bij 
voorzieningen heeft plaatsgevonden in een periode dat het aantal inwoners is gestegen. 
Er kan dus gesteld worden dat de afname in het aantal voorzieningen de afgelopen 
decennia voornamelijk heeft plaatsgevonden als gevolg van schaalvergroting. 
Voorzieningen zijn in aantal afgenomen, maar in oppervlakte gestegen. Aan de andere 
kant vermindert het aantal voorzieningen nog extra als gevolg van een dalend aantal 
inwoners. Deze twee ontwikkelingen dragen dus beide bij aan het afnemen van 
voorzieningen, waarbij een dalend aantal inwoners de minste invloed heeft. Dit is echter 
wel per sector verschillend. Het aantal winkels in de food-sector zal onafhankelijk van het 
aantal inwoners verminderen, maar het aantal basisscholen bijvoorbeeld, is veel sterker 
gericht op het aantal inwoners (of kinderen) dat in een dorp woont en naar de 
basisschool gaat. In de sector onderwijs is het aantal inwoners dus sterker van belang dan 
in andere sectoren. Verder moet er nog wel opgemerkt worden dat het met name gaat 
om de voorzieningen in het dorp waar de mensen wonen, maar in het buitengebied kan 
het zijn dat dit tot verwarring leidt. Sommige mensen zullen officieel tot één bepaald 
dorp horen, maar het kan zijn dat deze mensen zich tot een ander dorp rekenen, omdat 
zij alles in dat dorp doen of dat een andere dorpskern dichterbij ligt dan de dorpskern 
van het officiële dorp waartoe men behoort. In dat geval zal uitgegaan worden van het 
voorzieningenniveau in het dorp waartoe men zichzelf rekent. 
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Met betrekking tot het begrip binding is wel duidelijk dat het een veelomvattend begrip 
is. Er zijn verschillen te zien in de definiëring van dit begrip onder verschillende 
onderzoekers. Er zal daarom een brede onderbouwing moeten worden gebruikt voor dit 
begrip. Omdat het begrip horizontale cohesie vrijwel allesomvattend is wat betreft het 
begrip binding zal dit begrip als basis dienen voor het opstellen van de enquête. Het 
enige onderdeel waarnaar niet wordt gevraagd is of er gebruik gemaakt wordt van de 
voorzieningen in het dorp. Dit onderdeel wordt echter sowieso gevraagd in het 
onderdeel over voorzieningen. Hoewel de positie van de begrippen ten opzichte van 
elkaar misschien niet exact duidelijk is, is wel degelijk duidelijk wat de begrippen 
inhouden. In dit onderzoek wordt binding gezien als het geheel van de passieve binding, 
de actieve binding, zoals genoemd in het literatuuronderzoek en de mate waarin men 
actief is binnen de dorpsgemeenschap. Hiermee is de tweede deelvraag: ‘Wat wordt 
verstaan onder de binding met een woonplaats?’ ook beantwoord. 
 
De verhuiswens wordt in dit onderzoek gebruikt, maar het gaat er voornamelijk om of de 
verhuiswens verandert naar aanleiding van het verdwijnen van voorzieningen. Het is dus 
niet zozeer van belang dat exact op een rijtje komt welke factoren van invloed zijn op de 
verhuiswens om de verandering weer te geven. Wat er onderzocht moet worden is of de 
inwoners momenteel een verhuiswens hebben en of deze in bepaalde gevallen anders 
wordt. Het kan evenwel interessant zijn om te weten hoe de verhuiswens bij de mensen 
met een verhuiswens is ontstaan. Er is daarom wel gekeken  welke redenen er algemeen 
onderscheiden worden om te verhuizen, zodat deze indeling bij de analyse van de 
enquête aangehouden kan worden. Daarnaast is het ook mogelijk dat de verhuiswens is 
ontstaan doordat er in het verleden al voorzieningen zijn verdwenen. Er zal daarom 
specifiek gevraagd moeten worden of de verhuiswens is ontstaan door een voorziening 
die eerst wel in het dorp aanwezig was en daarna is verdwenen. Daarnaast moet er bij de 
interpretatie van de conclusies rekening gehouden worden met het feit dat een 
verhuiswens nog geen verhuizing met zich mee hoeft te brengen. De mensen met een 
verhuiswens moeten wel de mogelijkheid hebben om te verhuizen. Daarom kan het dus 
zo zijn dat mensen met een verhuiswens toch blijven wonen op hun huidige adres. Er zal 
in dit onderzoek dus alleen gekeken worden naar of mensen willen verhuizen binnen een 
periode van twee jaar. Daarmee is de derde deelvraag ook beantwoord, namelijk: ‘Wat 
wordt verstaan onder de verhuiswens?’ 
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3. De enquête 
In dit hoofdstuk zijn de verschillende variabelen uit het conceptueel model vertaald naar 
enquêtevragen. Allereerst is dat gedaan voor het voorzieningenniveau. In de tweede 
paragraaf is dat gedaan voor verhuiswens, waarna de vragen over binding en de 
achtergrondvariabelen beschreven zijn.  

3.1 Voorzieningenniveau 
Het voorzieningenniveau kan gemeten worden aan de hand van de feitelijk aanwezige 
voorzieningen of er kan gemeten worden hoe de inwoners denken over de 
voorzieningen. Het gaat in dit onderzoek om de invloed van het voorzieningenniveau op 
de binding met de woonplaats. Omdat het goed mogelijk is om respondenten te vragen 
naar hun mening over de voorzieningen in hun dorp zal er gevraagd worden naar de 
tevredenheid van de inwoners over verschillende voorzieningen.  

De vraag over de tevredenheid van de voorzieningen is: Hoe tevreden bent u over de 
volgende voorzieningen in uw dorp? Bij deze vraag worden soorten voorzieningen 
opgesomd en zal er op een 5-puntsschaal van zeer tevreden tot zeer ontevreden 
gevraagd worden te antwoorden. Er zal ook een categorie ‘niet in dorp’ als 
antwoordmogelijkheid opgenomen worden voor de mensen die in dorpen wonen waar 
bepaalde voorzieningen niet aanwezig zijn en een categorie “niet bekend met 
voorziening” voor de mensen die geen gebruik maken van die voorziening in hun dorp. 
De voorzieningen die genoemd worden zijn gebaseerd op de informatie uit het 
literatuuronderzoek. Daarnaast zal er gevraagd worden naar een oordeel over het 
algehele voorzieningenniveau in het dorp. Dit leidt tot de volgende categorieën:  

Basisschool 
Peuterspeelzaal 
Kinderopvang 
Supermarkt 
Dagelijks vers (Bakker, slager, groenteboer e.d.) 
Overige winkels 
Sport (voetbalvereniging, tennisvereniging e.d.) 
Zorg (huisarts, apotheek, tandarts e.d.) 
Sociaal/cultureel (buurthuis, kulturhus, dorpshuis e.d.) 
Horeca (café, restaurant, snackbar e.d.) 
Kerk 
Het algehele voorzieningenniveau in het dorp
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3.2 Verhuiswens 
In dit onderzoek gaat het erom of men wil verhuizen als het voorzieningenniveau 
afneemt. Er zal daarom gevraagd moeten worden of men wenst te verhuizen als 
bepaalde voorzieningen verdwijnen. Verder zal er gevraagd worden of men momenteel 
al een verhuiswens heeft en wat daarvan de reden is, Ook zal gevraagd worden 
waarheen men wil verhuizen om te kijken of men in de buurt blijft. 

3.2.1 Enquêtevragen over de verhuiswens 
De eerste vraag over de verhuiswens wordt dan: “Denkt u binnen twee jaar te gaan 
verhuizen?“ Het antwoord zal op een vijfpuntsschaal van “zeker wel” tot “zeker niet” 
gevraagd worden. De tweede vraag is: “Waarheen zou u willen verhuizen?” Voor een 
antwoord kan gekozen worden uit: 1. Elders binnen mijn huidige dorp; 2. Elders binnen 
de gemeente, namelijk naar:…………; 3. Elders binnen de gemeentes Druten, Wijchen of 
Beuningen; 4. Elders binnen de gemeentes Maasdriel, Neerijnen, Tiel, Neder-Betuwe, 
Over-Betuwe, Nijmegen, Heumen, Grave of Oss; 5. Elders binnen Nederland; 6. Naar het 
buitenland; 7. Ik weet het nog niet. De derde vraag wordt gesteld als open vraag: “Wat 
zijn de belangrijkste redenen waarom u wilt verhuizen? “ Dit wordt gedaan om te 
controleren of de verhuiswens momenteel al ingegeven is door redenen met betrekking 
tot het voorzieningenniveau. Daarnaast zal gevraagd worden of men recentelijk verhuisd 
is, eventueel met als reden dat het voorzieningenniveau in het vorige dorp niet goed bij 
de gewenste situatie paste. De vragen die hierbij horen zijn: “Bent u in de afgelopen twee 
jaar verhuisd?”, “Waar woonde u eerst en wat zijn de belangrijkste redenen waarom u 
verhuisd bent?” Verder zal er gevraagd worden hoelang men al in het dorp woont, deze 
vraag zal als open vraag gesteld worden. Er wordt ook gevraagd of dat al heel het leven 
is en als dat niet het geval is, wat dan de vorige woonplaats was. 

3.2.2 Stated choice onderzoek 
Om de relatie tussen het voorzieningenniveau en de verhuiswens te onderzoeken zal er 
gebruik gemaakt worden van een stated choice onderzoek. In een stated choice 
onderzoek krijgen respondenten bepaalde vooraf gedefinieerde situaties te zien, waaruit 
een keuze moet worden gemaakt. In dit geval wordt er gevraagd welke voorzieningenset 
als geheel de voorkeur heeft van de respondent. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat men 
voor zichzelf de beste optie zal kiezen. Bij een stated choice onderzoek hoort een model 
dat gebruikt wordt om de invloed van de verschillende voorzieningen op de gemaakte 
keuze in te schatten. Dit model heet het Multinomial Logit Model. Dit model gaat ervan 
uit dat iedere voorziening een bepaald nut oplevert en dat het alternatief met het 
hoogste nut gekozen wordt. Omdat niet iedereen altijd consequent keuzes maakt, zit er 
in het model een error-component die daar rekening mee houdt. Het model wordt 
beschreven door de volgende algemene formule: Uj=Vj + Ej. Ej staat hierbij voor de 
eerder beschreven error van alternatief j. Vj wordt gebruikt voor het structurele nut van 
het alternatief. Dit structurele nut is hetgene dat onderzocht wordt en bestaat uit de 
deelnutten van de voorzieningen in de voorgelegde variant. Deze deelnutten worden in 
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de volgende formule beschreven: Vj = β1X1j + β2X2j +….+ βnXnj (Henscher, Rose & Greene, 
2005). De parameters β geven de deelnutten weer van ieder kenmerk (X1 t/m Xn) dat 
voorkomt in die variant j. Hoe hoger de waarde voor deze deelnutten, hoe belangrijker 
deze zijn. Met behulp van een softwarepakket (NLOGIT) worden de parameters geschat. 

In dit onderzoek worden er steeds twee voorzieningensets aan iedere respondent 
voorgelegd, waarbij men moet kiezen welke set hun voorkeur heeft. In iedere set worden 
5 voorzieningen gevarieerd. Daarnaast wordt voor ieder van deze twee 
voorzieningensets gevraagd wat de verhuiswens is indien de voorgelegde situatie 
werkelijkheid zal worden. De respondenten in de grote dorpen krijgen andere 
voorzieningen voorgelegd dan de respondenten in de kleine dorpen. Dit wordt gedaan 
omdat de respondenten zich wel moeten kunnen voorstellen dat de genoemde 
voorzieningen uit het dorp zullen verdwijnen. De dorpen worden als volgt ingedeeld: 

1. Grote dorpen  

- Beneden-Leeuwen (ongeveer 2560 huishoudens) 
- Boven-Leeuwen (ongeveer 1020 huishoudens) 
- Dreumel (ongeveer 1300 huishoudens) 
- Wamel (ongeveer 950 huishoudens) 

 
2. Kleine dorpen 

 
- Alphen (ongeveer 670 huishoudens) 
- Maasbommel (ongeveer 560 huishoudens) 
- Appeltern (ongeveer 290 huishoudens) 
- Altforst (ongeveer 210 huishoudens) 

 
De voorzieningen die in de kleine dorpen gevarieerd worden zijn: 

- Basisschool (wel of niet aanwezig) 
- Huisarts (wel of niet aanwezig) 
- Buurtsupermarkt (wel of niet aanwezig) 
- Openbaar vervoer (wel of niet aanwezig) 
- Voetbalvereniging (wel of niet aanwezig) 

 
Deze voorzieningen zijn gekozen, omdat in hoofdstuk 2 is vastgesteld dat een 
basisschool, een huisarts en een winkel voor dagelijkse boodschappen tot de 
basisvoorzieningen gerekend worden. Daarnaast wordt verwacht dat de openbaar 
vervoer voorziening voor voornamelijk niet mobielen van belang zal zijn. Het is voor al 
deze voorzieningen voor de inwoners in te denken dat deze voorzieningen op den duur 
een keer zouden kunnen verdwijnen. Deze voorzieningen zijn allemaal te variëren op 
twee niveaus, namelijk wel of niet aanwezig.  
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De voorzieningen die in de grote dorpen gevarieerd zullen worden zijn: 

- Basisschool (wel aanwezig, verminderd aanwezig, niet aanwezig) 
- Zorg (huisarts en tandarts, alleen huisarts, geen van beiden aanwezig) 
- Supermarkt (0,1 of 2 supermarkten; in Beneden Leeuwen 1,2 of 3 

supermarkten) 
- Kinderopvang (wel aanwezig, verminderd aanwezig, niet aanwezig) 
- Sociale voorzieningen (wel aanwezig, verminderd aanwezig, niet aanwezig) 

 
Ook in de grote dorpen zullen dus de basisvoorzieningen gevarieerd worden. Daarnaast 
zal er gekeken worden naar de kinderopvang en de sociale voorzieningen, zoals een 
dorpshuis of multifunctioneel centrum. In Boven-Leeuwen en in Wamel zijn recentelijk 
nieuwe sociale voorzieningen gebouwd. Er kan dan gekeken worden of deze 
voorzieningen belangrijk zijn geweest. Omdat het minder reëel is dat de openbaar 
vervoer verbinding in de grotere dorpen zal verdwijnen, zal dit niet onderzocht worden 
voor deze dorpen. Daarnaast is dit voor de grotere dorpen minder van belang, omdat de 
voorzieningen in de dorpen aanwezig zijn en er dus geen OV-verbinding nodig is om bij 
de voorzieningen te komen. Een keuze komt er dan uit te zien zoals in figuur 3.1, waarbij 
de respondent dus gevraagd wordt een keuze te maken uit de twee naast elkaar staande 
situaties en om aan te geven in hoeverre men wil verhuizen in ieder van de twee 
situaties, wanneer deze situatie werkelijkheid zou worden. Voor de kleine dorpen wordt 
er acht keer een keuze voorgelegd, voor de grote dorpen 14 keer. 

 

Basisschool  
Sociale voorziening (Dorpshuis, Kulturhus, MFC e.d.)  
Huisarts en tandarts  
Aantal supermarkten  1  0 

Kinderopvang  
Figuur 3.1: Keuze uit twee situaties 
 
Het is mogelijk om alle mogelijke combinaties van voorzieningen voor te leggen aan de 
respondenten, dit heet een full-factorial design. Bij een stated choice onderzoek is het 



46 
 

ook mogelijk om een vooraf opgestelde selectie van de combinaties voor te leggen aan 
de respondenten, een fractional design. Dit gebeurt op basis van een 
onderzoeksontwerp dat vooraf is ontwikkeld, waarbij alle effecten van de voorzieningen 
gemeten worden. Het voordeel van een full-factorial design is dat ook alle interactie-
effecten tussen de verschillende voorzieningen gemeten kunnen worden, bij een 
fractional design zijn slechts enkele interactie-effecten meetbaar. Bij de kleine dorpen 
betekent het fractional design dat er 16 verschillende situaties zijn, voor de grote dorpen 
komt dat aantal uit op 27. Deze situaties zijn te vinden in bijlage 6 (kleine dorpen) en 
bijlage 7 (grote dorpen). 

3.3 Binding met woonplaats 
Zoals eerder beargumenteerd zal er gebruik gemaakt worden van de operationalisering 
en de enquête zoals die opgesteld is door Aalvanger en De Boer (2013). Deze enquête is 
opgesteld voor een onderzoek naar de horizontale sociale cohesie in het dorp 
Nederwetten. Veel vragen zijn in overeenstemming met met de vragen uit het 
WoonOnderzoek (2012). Naast deze vragen zijn de vragen uit de SCI-1 toegevoegd om 
een brede onderbouwing te bewerkstelligen. De vraag of mensen in het dorp elkaar 
kennen komt in beide lijsten voor. De SCI-1 vragenlijst wordt ook in internationaal 
onderzoek vaak gebruikt. Op deze manier is er ook aansluiting bij meer bestaand werk 
waarbij de SCI-1 gebruikt wordt mogelijk. Om de vragenlijst voor onderzoek in 
Nederlandse dorpen geschikt te maken zijn de vragen vertaald uit het Engels. De 
vertaling van de vragen is te vinden in bijlage 8. Dit resulteert uiteindelijk in twee sets met 
stellingen, een set met de 12 stellingen van de SCI-1, en een set met negen stellingen, 
afkomstig uit de enquête voor horizontale cohesie, waarbij de respondent antwoord 
moet geven op een vijfpuntsschaal, lopend van helemaal mee oneens tot helemaal mee 
eens. In de opgestelde enquête zijn alle antwoordmogelijkheden op deze manier 
geformuleerd (van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens), ook vragen die in de 
originele enquête waarop ze gebaseerd zijn gesteld waren van helemaal mee eens tot 
helemaal mee oneens. Dit is gedaan om verwarring onder de respondenten te 
voorkomen. Daarnaast zijn er nog enkele vragen, eveneens afkomstig uit de enquête 
voor horizontale cohesie die toegevoegd worden aan deze twee sets met stellingen. De 
eerste van die vragen is: Heeft u contact met uw buren en zo ja, hoe vaak? Deze vraag 
wordt ook gesteld met betrekking tot overige dorpsbewoners. Daarna wordt de 
respondent gevraagd om voor verschillende vormen van contact aan te geven hoe vaak 
deze voorkomt. Eerst zal dit weer gevraagd worden voor buren, daarna voor overige 
dorpsbewoners. De vormen van contact waarvoor aangegeven moet worden hoe vaak 
ze voorkomen zijn: goedendag zeggen, een praatje maken, bij elkaar een kopje koffie 
drinken, elkaar helpen met een klusje of samen leuke dingen doen. Er is ook een open 
mogelijkheid om extra andere vormen van contact toe te voegen. Er wordt gevraagd om 
in een 4-puntsschaal van regelmatig tot zelden of nooit te antwoorden. Een andere 
vraag die van belang is voor de binding is de vraag of men lid is van verenigingen. 
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Daarbij is het ook van belang of men lid is van verenigingen in het dorp. De vraag die 
hierover gesteld wordt is: Van hoeveel clubs en verenigingen in uw woonplaats bent u 
lid? Omdat er ook gekeken moet worden hoe actief men over het algemeen is (men kan 
ook niet actief zijn, maar zich wel gebonden voelen aan het dorp) zal er ook gevraagd 
worden van hoeveel verenigingen buiten de woonplaats men lid is. Ook wordt er 
gevraagd of men actief betrokken is als vrijwilliger bij clubs of verenigingen en hoeveel 
uur men hierin steekt per week. Men kan dan antwoorden: Ja, nee of nee, maar ik zou dit 
wel willen. Als laatste vraag van het onderdeel binding wordt er gevraagd of men wel of 
niet beschikt over een auto of motor.  

3.4 Achtergrondvariabelen/huishoudenskenmerken 
Allereerst zal de respondenten gevraagd worden om in te vullen in welk dorp ze wonen, 
zodat bepaald kan worden welke keuzesets ze voorgelegd krijgen. Daarnaast is het dorp 
van belang om naderhand te onderzoeken of er verschillen per dorp waar te nemen zijn. 
Om te onderzoeken of er verschillen zijn tussen verschillende huishoudenstypen zullen er 
nog verschillende achtergrondvariabelen gevraagd worden. De verschillende groepen 
zullen dan in het onderzoek vergeleken worden met elkaar. Zoals beargumenteerd in het 
vorige hoofdstuk zullen de volgende variabelen gevraagd worden: leeftijd, 
gezinssamenstelling, reistijd naar werkplaats, woonduur in het dorp, opleidingsniveau, 
inkomen, geslacht en arbeidssituatie. Er wordt daarnaast nog gevraagd of men in een 
huur- of koopwoning woont. Op die manier kan er gekeken worden of er verschil is in de 
variabelen die onderzocht worden tussen de mensen die in een huurhuis wonen en de 
mensen die in een koopwoning wonen. Hierbij wordt dit steeds gevraagd voor degene 
die de enquête invult, maar ook voor de eventuele partner. Verder zal de respondenten 
nog gevraagd worden of ze de resultaten van het onderzoek willen ontvangen zodra die 
bekend zijn en of ze mee willen doen aan de verloting van de VVV-bonnen. Hiervoor 
moet men dan wel een telefoonnummer of e-mailadres invullen waarop men bereikbaar 
is. Voor de exacte vraagstelling en antwoordmogelijkheden wordt verwezen naar de 
volledige enquête in bijlage 9. 

3.5 Conclusie   

De opgestelde enquête bestaat uit vragen die betrekking hebben op een aantal 
onderwerpen. Allereerst worden enkele algemene vragen gesteld over de woonsituatie 
van de respondent en zijn/haar eventuele verhuiswens. Daarna wordt er gevraagd naar 
de beoordeling van de voorzieningen in het dorp van de respondent. Dit wordt per 
voorziening gedaan, zodat de voorzieningen in de dorpen beoordeeld kunnen worden. 
De vragen over binding die dan volgen worden gebruikt om een schaal te construeren 
betreffende binding met de woonplaats. Daarna volgen de situaties die behoren bij het 
stated choice onderzoek. Per groep dorpen (kleine dorpen en grote dorpen) is dit 
gedeelte anders opgesteld. De enquête wordt afgesloten met enkele vragen over 
kenmerken van de respondent en het huishouden van de respondent.  



48 
 

4. Beschrijving 
onderzoeksgebied 

In dit hoofdstuk zal het onderzoeksgebied, de gemeente West Maas en Waal beschreven 
worden. Deze gemeente is gekozen omdat er sprake is van een gemeente met 
verschillende kleine dorpen, maar ook een groter dorp waarin meer voorzieningen 
aanwezig zijn. Eerst zal een algemeen beeld over de gemeente gegeven worden. Daarna 
zullen de verschillende dorpen in de gemeente beschreven worden. De beschrijving zal 
voornamelijk toegespitst worden op voorzieningen en demografische gegevens. 

4.1 De gemeente West Maas en Waal 
De gemeente West Maas en Waal is een gemeente in het Rivierengebied in de provincie 
Gelderland. De gemeente ligt tussen de steden ’s-Hertogenbosch, Tiel en Nijmegen in. In 
figuur 4.1 is de situering van de gemeente in Nederland weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 4.1: Gemeente West Maas en Waal in Nederland.
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De gemeente is in 1984 ontstaan door een fusie van de gemeentes Appeltern, Dreumel 
en Wamel. De gemeente heeft ongeveer 18.500 inwoners (CBS, 2012) en bestaat uit de 
dorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, 
Maasbommel en Wamel. De dorpen langs de Waal zijn van oudsher meer gericht op 
Gelderland en de dorpen langs de Maas op Brabant. Dit komt doordat de kleigrond 
tussen deze dorpen vroeger onbegaanbaar was. Deze kleigrond vormde een grotere 
barrière dan de rivieren, deze waren over te varen. Er is dus van oudsher een barrière 
tussen deze twee kanten. Momenteel is 
er nog steeds een vermeende 
tegenstelling tussen de Maaskant en de 
Waalkant in de gemeente. De 
verwachting binnen de gemeente West 
Maas en Waal is dat Beneden-Leeuwen 
aantrekkelijker wordt dan de overige 
kernen door de aanwezigheid van 
meerdere voorzieningen. In figuur 4.2 zijn 
(in donkergroen) de dorpen in de 
gemeente West Maas en Waal 
weergegeven.      Figuur 4.2: Dorpen.    

4.1.1 Bevolkingsontwikkeling 
De leeftijdsopbouw van de bewoners van de dorpen is in figuur 4.3 weergegeven. In de  

Figuur 4.3: Leeftijdsopbouw. 
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dorpen Altforst en Beneden-Leeuwen wonen enigszins minder kinderen dan in de 
andere dorpen. In Boven-Leeuwen wonen juist iets meer kinderen in vergelijking met de 
overige dorpen. Het percentage jongeren (15-25 jaar) is vrijwel in alle dorpen gelijk, maar 
het aantal ligt wel in alle dorpen op een laag niveau. In de categorie 45-65 valt verder op 
dat globaal genomen gezegd kan worden dat de dorpen langs de Waal minder mensen 
in deze categorie bevatten dan de dorpen langs de Maas. De meeste 65+-ers wonen in 
Beneden-Leeuwen, Dreumel en Wamel. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het aantal 
zorgvoorzieningen in deze dorpen. Hierover is in de beschrijving van de dorpen in de 
volgende paragrafen meer te lezen.  

De huishoudenssamenstelling van de verschillende dorpen verschilt niet veel. In de 
dorpen Dreumel, Beneden-Leeuwen en Wamel is het aantal eenpersoonshuishoudens 
groter dan in de overige dorpen en het aantal gezinnen met kinderen juist lager. Ook in 
Maasbommel is dit in iets mindere mate te zien. Over het algemeen zijn de verschillen 
niet heel groot. 

 

Figuur 4.4: Huishoudenssamenstelling. 
 
Onderzoeksbureau Companen heeft in 2011 een onderzoek gedaan naar de 
bevolkingsontwikkeling in onder andere de gemeente West Maas en Waal. Tot 2030 
wordt er verwacht dat de bevolking ten opzichte van 2010 zal afnemen van 18410 naar 
17600. Dit is een afname van iets meer dan 4%.  De bevolkingsafname zet zich nu al in 
en zal in hetzelfde tempo afnemen tot 2030 en zal daarna waarschijnlijk nog verder 
dalen. In tabel 4.1 is de ontwikkeling van de bevolking in de gemeente West Maas en 
Waal weergegeven. Uit de tabel blijkt zeer duidelijk dat er vergrijzing optreedt. Het aantal 
55+-ers zal toenemen van 30% in 2010 tot 42% in 2030. 
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Tabel 4.1: West Maas en Waal, ontwikkeling van de bevolking tot 2030 (afgerond op tientallen) 
 2010 2015 2020 2030

tot 35 jaar 6.870 37% 6.580 36% 6.360 35% 5.800 33%

35-54 jaar 5.910 32% 5.440 30% 4.890 27% 4.370 25%

55-74 jaar 4.310 23% 4.840 27% 5.230 29% 5.250 30%

75 jaar e.o. 1.320 7% 1.360 7% 1.530 8% 2.180 12%

Totaal 18.410 100% 18.220 100% 18.010 100% 17.600 100%

Companen, 2011 
Uit een andere bevolkingsprognose van DHV blijkt eveneens dat er sprake zal zijn van 
een daling in het inwonersaantal. In de Gemeente West Maas en Waal wordt door DHV 
tot 2025 een bevolkingskrimp voorspeld van ongeveer 3% (DHV, 2012). De provincie 
Gelderland komt in haar bevolkingsprognose tot eenzelfde conclusie (2012). In deze 
prognose wordt ook verder gekeken dan 2025 en 2030. Tot 2020 wordt in de gemeente 
West Maas en Waal een krimp tussen 0% en 5% verwacht vergeleken met het jaar 2010 
(figuur 4.5). De verwachting voor geheel Nederland is dat het aantal inwoners in deze 
periode zal stijgen met 3,9%.  

 

Figuur 4.5: Groeiprognose tot 2020 vergeleken met landelijke groei. 
 

Tot 2040 wordt een krimp verwacht tussen 5% en 10% ten opzichte van 2010 in de 
gemeente West Maas en Waal. In deze periode stijgt het aantal inwoners in Nederland 
als geheel naar verwachting met 7,6 % (figuur 4.6). Ook na 2040 zal de bevolking verder 
dalen in de gemeente West Maas en Waal, al is er, wanneer er zover vooruit gekeken 
wordt, veel onzeker. 
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Figuur 4.6: Groeiprognose tot 2040 vergeleken met landelijke groei. 

4.1.2 Voorzieningenbehoefte  
In deze paragraaf zal beschreven worden hoe de verwachte ontwikkeling is van het 
benodigde aantal voorzieningen in de toekomst. Per sector zal de behoefte voor de 
komende jaren (voor zover mogelijk) beschreven worden en zal er besproken worden 
wat de gevolgen voor de verschillende voorzieningen hiervan zijn. Deze paragraaf is 
geheel gebaseerd op het rapport van DHV (2012) waarin voor de gemeente West Maas 
en Waal specifieke berekeningen gedaan worden.  

Scholen 
Voor het aantal benodigde scholen is het van belang om te weten hoeveel kinderen er in 
de verschillende dorpen zullen wonen. In de Gemeente West Maas en Waal zal het 
aantal inwoners in de leeftijd van 0 tot 14 jaar met 24% dalen in de periode 2010-2025. 
Dit betekent dat er 3 van de 11 scholen zullen moeten sluiten als de gemiddelde grootte 
van de basisscholen in de toekomst even groot zal blijven (DHV, 2012). Hierin is nog niet 
meegenomen dat het kabinet de grens voor kleinere scholen omhoog wil brengen, 
waardoor er dus nog meer scholen zouden moeten gaan sluiten (RTL, 2013).  

Retailsector 
Het aantal winkels zal mede onder invloed van de opkomst van online winkelen, een 
verdere schaalvergroting en een dalende bevolking verder dalen. Verwacht wordt dat het 
aantal winkels in zowel de dagelijkse als de niet-dagelijkse sector nog met 4% zal dalen 
ten opzichte van het niveau van 2012. 

Sport 
Het aantal sportvoorzieningen zal ook afnemen als gevolg van het verminderde aantal 
inwoners. Er wordt verwacht dat er twee voetbalverenigingen zullen moeten sluiten in de 
gemeente West Maas en Waal. Dit komt door een daling in de behoefte aan 
voetbalvelden van 14%. Ook de behoefte aan andere sporten zal minder worden, maar 
door het kleine aanbod is het niet te voorzien of er sportclubs- en verenigingen zullen 
sluiten en welke dit dan zullen zijn (DHV, 2012). 
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Zorg 
De regionale zorgvoorziening zal gaan groeien als gevolg van een stijgend aantal 
ouderen. Het aantal 75+-ers zal naar verwachting met 51% groeien tot 2025. Dit vertaalt 
zich concreet in een extra behoefte aan 128 plaatsen in verzorgings- en 
verpleegtehuizen (DHV, 2012). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het huidige 
kabinet juist probeert om minder ouderen in verzorgings- en verpleegtehuizen onder te 
brengen. 

Aangenomen kan worden dat het voorzieningenniveau in het algemeen in de dorpen, in 
lijn met de landelijke trend, verder zal dalen (De Gelderlander, 2013). De vraag is dan wat 
de inwoners van de dorpen met minder voorzieningen zullen doen. Als de enige 
basisschool bijvoorbeeld verdwijnt uit een dorp, zullen de gezinnen met schoolgaande 
kinderen dan gaan verhuizen of zijn zij bereid hun kinderen in buurdorpen naar school te 
laten gaan? Wanneer zij niet bereid zijn hun kinderen te brengen naar een school in een 
buurdorp kan er een vlucht uit deze dorpen ontstaan. 

4.2 De dorpen in de gemeente 
In deze paragraaf zullen de verschillende dorpen in de gemeente West Maas en Waal 
apart behandeld worden. Er zal voor ieder dorp gekeken worden naar de demografische 
gegevens en ontwikkeling. Daarnaast zal er gekeken worden naar het 
voorzieningenniveau in de verschillende dorpen. De dorpen in de gemeenten worden 
verbonden door een buurtbuslijn. Deze bussen rijden eens per twee uur. In afbeelding 
4.7 is de geografische ligging van de dorpen in de gemeente West Maas en Waal 
weergegeven.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.7: Ligging dorpen. 
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4.2.1 Alphen 
Alphen is het westelijkst gelegen dorp aan de Maas in de gemeente West Maas en Waal. 
De buurtschappen Greffeling, Nieuwe Schans en Moordhuizen worden tot de kern 
Alphen gerekend. In Alphen wonen momenteel ongeveer 1700 mensen. Het aantal 
inwoners van het dorp Alphen zal in de periode 2010-2030 met 4,7% dalen tot 1630 
inwoners. In tabel 4.2 is de bevolkingsontwikkeling tot 2030 voor het dorp Alphen 
weergegeven. 

Tabel 4.2: Bevolkingsontwikkeling Alphen tot 2030. 
 Alphen   2010 2015 2020 2025 2030

Bevolking 

tot 55 jaar 1.200 1.120 1.010 930 920

55 jaar e.o. 510 570 650 710 710

Totaal 1.710 1.690 1.660 1.640 1.630

(Companen, 2011) 

Voorzieningen 

In Alphen is één basisschool gevestigd, de Marienhof, met 137 leerlingen (DUO, 2012) en 
drie (kleine) instellingen voor kinderopvang. Naast de basisschool zijn er verschillende 
winkelvoorzieningen gevestigd. Voor de dagelijkse boodschappen is er een brood- en 
banketbakkerij en een buurtsupermarkt, met daarin een PostNL-servicepunt. Verder is er 
een café en een café-restaurant in het dorp aanwezig, evenals een kapsalon en een 
tankstation. Het buurtschap Nieuwe Schans dat, zoals eerder vermeld, tot Alphen wordt 
gerekend is sterk gericht op toerisme. Aan de Maas is hier een watersportvereniging met 
een jachthaven, een camping, een groepsvakantiewoning en een brasserie gevestigd. 
Het dorp Alphen heeft twee kerken; een Rooms-katholieke en een protestantse. Alphen 
beschikt verder over een voetbalvereniging en een tennisvereniging. 

4.2.2 Maasbommel 
Wanneer vanuit Alphen de Maas in oostelijke richting gevolgd wordt komt men, na 
achtereenvolgens de buurtschappen Greffeling en Nieuwe Schans, in het dorp 
Maasbommel terecht. Dit dorp telde in 2010 1310 inwoners. Verwacht wordt dat het 
inwoneraantal eerst licht zal stijgen, waarna het vanaf 2020 licht zal dalen tot ongeveer 
1280 inwoners. In tabel 4.3 is de bevolkingsontwikkeling tot 2030 voor Maasbommel 
weergegeven. Het buurtschap Berghuizen hoort bij Maasbommel. Een gedeelte van het 
buurtschap Blauwe Sluis, dat ten noorden van Maasbommel ligt behoort tot het dorp 
Maasbommel. Het andere gedeelte van Blauwe Sluis wordt tot het dorp Appeltern 
gerekend. 

  



55 
 

 

Tabel 4.3: Bevolkingsontwikkeling Maasbommel tot 2030. 
 Maasbommel   2010 2015 2020 2025 2030 

Bevolking 

tot 55 jaar 920 860 830 800 720 

55 jaar e.o. 390 460 500 520 560 

Totaal 1.310 1.320 1.330 1.320 1.280 

 

Voorzieningen 

Maasbommel telt één Rooms-katholieke basisschool met 105 leerlingen (DUO, 2012) en 
een peuterspeelzaal en twee kinderdagverblijven. Voor de dagelijkse voorzieningen kan 
men terecht in de buurtsupermarkt in het dorp. In het dorp zelf is ook nog een cafetaria 
aanwezig. Qua zorgvoorzieningen telt het dorp Maasbommel één huisarts. 
Sportvoorzieningen zijn er in de vorm van een voetbalvereniging, een tennisvereniging 
en een gymzaal. Aan de rand van het dorp ligt het recreatiegebied ‘De Gouden Ham’. Dit 
recreatiegebied loopt van Maasbommel langs de Maas via het buurtschap Blauwe Sluis 
tot aan Appeltern. Het recreatiegebied brengt veel toeristen naar Maasbommel. Hierdoor 
zijn er aan de rand van het dorp (inclusief in Blauwe Sluis) nog vier campings, zes 
eetgelegenheden, twee overnachtingsmogelijkheden en een jachthaven gevestigd.  

4.2.3 Appeltern 
Het volgende dorp in oostelijke richting langs de maas is het dorp Appeltern. Appeltern 
heeft een inwoneraantal van ongeveer 830. De verwachting is dat het inwoneraantal tot 
2030 ongeveer gelijk zal blijven. In tabel 4.4 is de bevolkingsopbouw weergegeven. Een 
gedeelte van het buurtschap Blauwe Sluis wordt, zoals eerder gezegd, tot het dorp 
Appeltern gerekend. Ook het buurtschap De Tuut behoort tot het dorp Appeltern. 

Tabel 4.4: Bevolkingsontwikkeling Appeltern tot 2030. 
Appeltern   2010 2015 2020 2025 2030 

Bevolking 

tot 55 jaar 610 550 480 460 450 

55 jaar e.o. 220 270 330 360 370 

Totaal 830 820 810 820 820 

Voorzieningen 

Appeltern kent twee basisscholen, namelijk een Rooms-katholieke basisschool met 62 
leerlingen en een protestantse basisschool met 45 leerlingen (DUO,2012). Deze laatste 
school is sterk regionaal gericht; de leerlingen komen uit veel verschillende dorpen 
(Gravin van Rechterenschool, 2012). Andere voorzieningen in het dorp zijn een 
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buurtsupermarkt, een pannenkoekenrestaurant en de Rooms-katholieke kerk. Er zijn twee 
soorten sportvoorzieningen: een sporthal en een tennisvereniging. 

4.2.4 Altforst 
Altforst is het enige dorp in de gemeente West Maas en Waal dat niet aan een rivier ligt. 
Altforst is tevens het kleinste dorp in de gemeente. Het dorp had in 2010 560 inwoners. 
Het aantal inwoners zal tot 2030 met ongeveer 3,6% dalen (tabel 4.5). Tot de kern 
Altforst wordt ook het ongeveer 100 inwoners tellende buurtschap Woerd gerekend. 

Tabel 4.5: Bevolkingsontwikkeling Altforst tot 2030. 
 Altforst   2010 2015 2020 2025 2030

Bevolking 

tot 55 jaar 410 380 350 320 310

55 jaar e.o. 150 180 200 220 230

Totaal 560 560 550 540 540

 

Voorzieningen 

In Altforst staat één basisschool en een peuterspeelzaal. Er zijn geen winkels, wel staan er 
in Altforst twee kerken, namelijk een protestantse en een Rooms-katholieke. De 
protestantse kerk is niet meer in gebruik als kerk, maar wordt tegenwoordig gebruikt als 
museum. Altforst en Appeltern hebben gezamenlijk een voetbalvereniging, welke is 
gevestigd in Altforst. 

4.2.5 Dreumel 
Dreumel is één van de vier dorpen die langs de Waal gelegen zijn in de gemeente West 
Maas en Waal. Dreumel is het westelijkst gelegen van deze vier dorpen en beschikt over 
een inwoneraantal van ongeveer 3300 inwoners. Het buurtschap Oude Maasdijk wordt 
tot Dreumel gerekend. Er wordt verwacht dat het inwoneraantal tot 2030 met meer dan 
6% zal dalen tot ongeveer 3100 inwoners. In tabel 4.6 is de bevolkingsontwikkeling voor 
Dreumel te zien. 

Tabel 4.6: Bevolkingsontwikkeling Dreumel tot 2030. 
 Dreumel   2010 2015 2020 2025 2030

Bevolking 

tot 55 jaar 2.280 2.160 2.030 1.910 1.770

55 jaar e.o. 1.040 1.130 1.200 1.270 1.340

Totaal 3.320 3.290 3.230 3.180 3.110
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Voorzieningen 

Dreumel beschikt over verschillende winkel- en horecavoorzieningen, waaronder een 
bakkerij en een Jumbosupermarkt. Een nieuw dorpshart is momenteel in aanbouw. In dit 
dorpshart zal 2800 m2 met detailhandel/horeca en zorgvoorzieningen komen. Naast 
deze zorgvoorzieningen is er ook een verzorgingstehuis in het dorp aanwezig. In het 
dorpshart zullen de diverse winkels van het dorp geconcentreerd worden in het centrum. 
De combinatie van winkels, zorgvoorzieningen en woningen zal voor ouderen 
aantrekkelijk zijn. Naast de voorzieningen in het dorpshart zijn er verder nog enkele 
horecavoorzieningen. Op het gebied van sportvoorzieningen is Dreumel redelijk 
veelzijdig. Er zijn onder andere een volleybal-, voetbal-, en tennisvereniging. Ook is er 
een sporthal gevestigd in een multifunctioneel centrum en is er een buitenzwembad in 
het dorp aanwezig. Het dorp heeft een brede school met daarop 306 leerlingen en 
verschillende mogelijkheden voor kinderopvang. Verder zijn er in het dorp twee kerken 
aanwezig; een rooms-katholieke en een protestantse. Al met al kan geconcludeerd 
worden dat er, voor een dorp van ongeveer 3300 inwoners, vrij veel voorzieningen 
aanwezig zijn. 

4.2.6 Wamel 
Wamel ligt langs de Waal, tegenover Tiel en tussen Dreumel en Beneden-Leeuwen. 
Wamel telt ongeveer 2440 inwoners. Er wordt verwacht dat dit aantal tot 2030 licht zal 
dalen tot ongeveer 2410. De bevolkingsontwikkeling voor Wamel is te zien in tabel 4.7. 

Tabel 4.7: Bevolkingsontwikkeling Wamel tot 2030. 
 Wamel   2010 2015 2020 2025 2030

Bevolking 

tot 55 jaar 1.740 1.620 1.530 1.470 1.450

55 jaar e.o. 700 790 870 940 960

Totaal 2.440 2.410 2.400 2.410 2.410

 

Voorzieningen 

In Wamel zijn twee basisscholen aanwezig; een rooms-katholieke met 157 leerlingen en 
een protestantse met 54 leerlingen. Er is ook een buitenschoolse opvang in het dorp 
aanwezig. Bij de kerken is de zelfde verdeling als bij de scholen te zien: er zijn een 
Rooms-katholieke en een Protestantse kerk aanwezig. In Wamel is een verzorgingshuis 
aanwezig. Verder is er een buurtsupermarkt en zijn er diverse restaurants in het dorp 
gevestigd. Als laatste zijn er een tennisvereniging, voetbalclub en een sporthal in het 
dorp. 
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4.2.7 Beneden-Leeuwen 
Beneden-Leeuwen is het grootste dorp in de gemeente West Maas en Waal. Er wonen 
momenteel ongeveer 6100 inwoners. De verwachting is dat dit aantal tot 2030 zal dalen 
met 6,4% tot ongeveer 5700 inwoners. In tabel 4.8 is het verwachte verloop van het 
aantal inwoners weergegeven.  

Tabel 4.8: Bevolkingsontwikkeling Beneden-Leeuwen tot 2030. 
 Beneden-Leeuwen  2010 2015 2020 2025 2030

Bevolking 

tot 55 jaar 4.060 3.860 3.630 3.430 3.350

55 jaar e.o. 2.050 2.130 2.250 2.390 2.370

Totaal 6.110 5.990 5.880 5.820 5.720

Voorzieningen 

In Beneden-Leeuwen zijn twee basisscholen; een Rooms-katholieke met 358 leerlingen 
en een openbare met 111 leerlingen. In Beneden-Leeuwen is een Rooms-katholieke kerk 
aanwezig. Beneden-Leeuwen heeft een vrij uitbreid aanbod aan winkelvoorzieningen. Er 
zijn onder andere diverse landelijke winkelketens gevestigd zoals: C1000, action, HEMA, 
zeeman, marskramer en Aldi en Lidl. Er zijn dus 3 supermarkten aanwezig. Daarnaast zijn 
er vele andere retail- en horecazaken gevestigd in Beneden-Leeuwen. Ook op het 
gebied van zorg zijn er veel voorzieningen beschikbaar. Er zijn onder andere een 
huisarts, een apotheek, tandartsen, een praktijk voor fysiotherapie en een verpleegtehuis. 
Door het uitgebreide aanbod aan voorzieningen hebben de winkels in Beneden-
Leeuwen een groot verzorgingsgebied. Op het gebied van sportvoorzieningen zijn er 
een sporthal, een voetbalvereniging en een tennisvereniging. 

4.2.8 Boven-Leeuwen 
Boven-Leeuwen vormde vroeger met Beneden-Leeuwen het dorp Leeuwen. Boven-
Leeuwen heeft momenteel ongeveer 2130 inwoners. Er wordt verwacht dat het aantal 
inwoners tot 2030 met ongeveer 30 inwoners zal dalen. In tabel 4.9 is het verwachte 
inwonersverloop weergegeven voor Boven-Leeuwen. 

Tabel 4.9: Bevolkingsontwikkeling Boven-Leeuwen tot 2030. 
 Boven-Leeuwen 2010 2015 2020 2025 2030

Bevolking 

tot 55 jaar 1.560 1.460 1.380 1.280 1.210

55 jaar e.o. 570 680 750 840 890

Totaal 2.130 2.140 2.130 2.120 2.100
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Voorzieningen 

In Boven-Leeuwen is één Rooms-katholieke basisschool met 195 leerlingen. Voor deze 
kinderen is ook buitenschoolse opvang mogelijk in Boven-Leeuwen. Een aantal jaar 
geleden is er in Beneden-Leeuwen ook een kulturhus gebouwd. Er zijn twee kerken, 
namelijk een protestantse en een Rooms-katholieke. Er is een buurtsupermarkt met een 
PostNL-servicepunt in het dorp aanwezig. Voor de rest zijn er geen winkels voor de 
dagelijkse boodschappen, wel zijn er enkele horecavoorzieningen aanwezig. Daarnaast is 
er een voetbalvereniging en een tennisvereniging in het dorp gevestigd. 

4.3 Conclusie 
Het aantal inwoners in de gemeente West Maas en Waal zal in de komende jaren gaan 
dalen. Het aantal huishoudens zal daarentegen nog lang redelijk constant blijven.  In 
verband met het dalende aantal inwoners is het te verwachten dat verschillende 
voorzieningen de komende jaren/decennia zullen sluiten. Dit zal betekenen dat sommige 
voorzieningen volledig uit de dorpen zullen verdwijnen. In figuur 4.8 is het huidige 
voorzieningenniveau in de dorpen weergegeven. 

 Superm
arkt 

Buurtsuper 

Basisschool 

H
uisarts 

Verzorgingshuis 

H
oreca 

Sociaal/culturele 
voorzieningen 

Sport/Recreatie 
voorzieningen 

O
verige detailhandel 

Alphen - x x - - x - x x 

Maasbommel - x x x - x - x - 

Appeltern - x x - - x - x - 

Altforst - - x - - - - x - 

Dreumel x - x x x x x x x 

Wamel - x x x x x - x x 

Beneden-
Leeuwen 

x - x x x x x x x 

Boven-
Leeuwen 

- x x x - x x x - 

Figuur 4.8: Voorzieningen in de dorpen. 
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Uit deze figuur blijkt dat het dorp Altforst over het minste typen voorzieningen beschikt. 
Verder is het voorzieningenniveau in de dorpen Alphen, Appeltern en Maasbommel wat 
hoger dan in Altforst, maar veel lager de in de dorpen Wamel, Dreumel, Beneden- en 
Boven Leeuwen. In deze dorpen is het voorzieningenniveau een stuk hoger, waarbij 
Dreumel en Beneden-Leeuwen het hoogste voorzieningenniveau hebben. Opvallend is 
dat dus de dorpen langs de Maas het laagste voorzieningenniveau hebben. De dorpen 
langs de Waal hebben een (veel) hoger voorzieningenniveau. Verder valt op dat alle 
dorpen nog een basisschool hebben. Zoals eerder vermeld moeten er dus drie 
basisscholen verdwijnen uit de gemeente. Er zouden dan 8 basisscholen overblijven. De 
opheffingsnorm vanaf 2013 voor de gemeente West Maas en Waal is vastgesteld op 68 
leerlingen. Dit zou betekenen dat de 2 scholen in Appeltern, de school in Altforst en de 
kleinste school in Wamel (De Terebint) onder de opheffingsnorm zouden zitten. Voor 
sommige gemeenten met veel kleine dorpen wordt door het ministerie een uitzondering 
gemaakt met betrekking tot de standaard opheffingsnorm. Voor deze gevallen wordt 
dan een specifieke individuele norm opgesteld. In de gemeente West Maas en Waal is 
een uitzonderingssituatie op de dorpen Appeltern/Altforst van kracht. De norm is voor 
deze dorpen lager, namelijk 39 leerlingen (Staatscourant, 2012). De Terebint in Wamel is 
dus de enige school onder de opheffingsnorm. Gezien de leerlingenprognose wordt er 
verwacht dat in de toekomst ook de Gravin van Rechterenschool (in 2020) in  Appeltern 
en de school in Altforst (in 2023) onder de opheffingsnorm zullen komen. Altforst zou 
dan het eerste dorp worden in de gemeente West Maas en Waal zonder basisschool 
(Gemeente West Maas en Waal, 2012). In de overige dorpen blijft dan nog minimaal 1 
basisschool per dorp over. Hiermee is de deelvraag “Hoe is het feitelijk gesteld met de 
voorzieningen in de dorpen in de gemeente West Maas en Waal? Welke veranderingen 
zijn hierin te verwachten in de komende jaren?” beantwoord. 
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5. Dataverzameling 
In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe de enquête verspreid is onder de 
bewoners van het onderzoeksgebied. Eerst zal algemeen de opzet van het afnemen 
van de enquêtes besproken worden en de media-aandacht die daarmee gepaard 
ging. Na de paragraaf over de opzet zal kort besproken worden hoe de 
dataverzameling per dorp is verlopen, waarna deze paragraaf afgesloten wordt met 
een totaaloverzicht van de aantal ingevulde enquêtes. Als laatste is in dit hoofdstuk 
de steekproef besproken in paragraaf 5.2. 

5.1 Afname enquêtes 
Er is gekozen om bij 
willekeurige bewoners in de 
dorpen aan te bellen. Het 
onderzoek werd dan 
uitgelegd en men kreeg de 
vraag of men mee wilde 
doen door een enquête in 
te vullen. Wanneer men 
besloot dit te doen, dan 
kreeg men een pen van de 
woningstichting en een 
kaartje (bijlage 10) met de 
website waarop de enquête 
digitaal te vinden was, of 
men kreeg een papieren 
versie van de enquête die 
dan in een retourenveloppe 
gratis naar de 
woningstichting opgestuurd 
kon worden. Als er niet 
werd open gedaan, dan 
werd er een brief in de bus 
gepost waarin het 
onderzoek uitgelegd werd 
en de vraag gesteld werd of 
men mee wilde doen aan het onderzoek. Dit kon dan via de link naar de website waar de 

Figuur 5.1: Waalkanter artikel.
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enquête digitaal in te vullen was. Deze brief is te vinden in bijlage 11. Daarnaast werd er 
in het buitengebied nog bij willekeurige huizen een brief in de brievenbus gedaan met 
het verzoek om de enquête in te vullen. Deze brief is te vinden in bijlage 12. Er is 
overdag bij de mensen langs de deur gegaan, totdat het donker werd, in de periode 27 
januari tot en met 5 februari. Er is dus niet ’s avonds bij de mensen langs de deur 
gegaan. Dit zou kunnen resulteren in een ondervertegenwoordiging van het aantal 
werkenden in de steekproef. 

Bij het uitvoeren van dit onderzoek is er op verschillende manieren media-aandacht 
geweest voor het onderzoek. Er is hier bewust voor gekozen in de hoop het aantal 
respondenten te verhogen. De woningstichting heeft een persbericht uitgegeven met 
daarin een vooraankondiging van het onderzoek, zodat de inwoners van de gemeente 
misschien al wisten dat er iemand langs zou kunnen komen. Dit persbericht is door 
verschillende lokale kranten en blaadjes geplaatst. Ook op de website van de 
woningstichting is dit bericht onder het kopje nieuws terechtgekomen. Verder heeft er 
tijdens de afname van de enquêtes in de lokale krant “de waalkanter” (zie figuur 5.1) en 
op de lokale nieuwssite “blik op Beneden-Leeuwen” een groter stuk gestaan over het 
onderzoek en de achtergrond daarvan met daarin ook de link van de website van het 
onderzoek, zodat belangstellenden de enquête zouden kunnen invullen. Door de 
aandacht in de media werd er gehoopt op een hogere respons. Het is niet te bepalen of  

Tabel 5.1: Aantallen respondenten 

Dorp Aantal 
aangebeld

Aantal niet 
thuis 

Aantal 
weigeraars

Aantal 
dat 
meedoet

Aantal 
extra 
brieven 
bezorgd 

Aantal volledig 
ingevuld 

Alphen 117 72 2 43 15 46 

Altforst 76 48 - 28 15 22 

Appeltern 87 53 - 34 15 37 

Maasbommel 91 40 4 47 15 28 

Wamel 103 60 - 43 25 30 

Dreumel 84 32 - 52 25 40 

Boven-
Leeuwen 

120 60 - 60 15 35 

Beneden-
Leeuwen 

94 54 - 40 100 48 
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dit ook daadwerkelijk zo geweest is, omdat men niet aan hoefde te geven via welke weg 
men de enquete onder de aandacht heeft gekregen. 

Bij het langs de deuren gaan viel op dat een hoog aantal mensen wel zei mee te willen 
doen of dat ze er in ieder geval naar gingen kijken. Het leek er dus op dat de inwoners 
van de gemeente welwillend waren om de enquete in te vullen. Wel was uit enkele 
opmerkingen op te maken dat sommigen alleen zeiden dat ze mee wilden doen voor de 
pen die ze dan ontvingen. Opvallend is dan ook dat er in sommige dorpen, naar 
verhouding met het aantal mensen dat heeft toegezegd mee te doen, weinig ingevulde 
enquetes terugkwamen. In tabel 5.1 is weergegeven hoeveel mensen aangaven dat ze 
mee wilden doen met de enquete, hoeveel er niet thuis waren en dus een brief met het 
verzoek om medewerking te verlenen in de bus kregen, het aantal extra brieven dat in 
het buitengebied is rondgebracht, het aantal mensen dat bij voorbaat al niet mee wilde 
doen en het aantal enquetes dat volledig is ingevuld.  

Bij het uitdelen van de enquêtes was het opvallend dat men in Alphen over het algemeen  
enthousiast reageerde; men vond het belangrijk voor het dorp om mee te doen. In 
Maasbommel daarentegen vond men het vaker onzinnig, omdat er toch niets mee 
gedaan zou worden. De voorzieningen in Maasbommel gingen toch wel dicht, dus vond 
men het onzinnig om mee te doen. Opvallend in Wamel was dat enkele mensen 
aangaven een stukje gelezen te hebben in een Wamels krantje en doordat ze dit gelezen 
hadden graag mee wilden doen. Over het algemeen valt op dat in de Maasdorpen een 
grotere respons is waar te nemen dan in de Waaldorpen, behalve in Maasbommel, daar 
is ook een lage respons. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat de het 
voorzieningenniveau in de Waaldorpen hoger is dan in de Maasdorpen. Het verdwijnen 
van voorzieningen is daarom in de Maasdorpen veel actueler dan in de Waaldorpen. In 
Beneden-Leeuwen zijn verder extra brieven uitgedeeld in een appartementencomplex, 
waar de voordeuren niet goed bereikbaar waren. Er zijn in Beneden-Leeuwen naar 
verhouding vrij veel enquêtes ingevuld. Of dit met elkaar te maken heeft is moeilijk te 
zeggen, omdat er in Beneden-Leeuwen ook extra media-aandacht is geweest, wat ook 
geleid kan hebben tot extra ingevulde enquêtes.  

Totalen 

In totaal zijn er 320 enquêtes ingevuld, waarvan 34 op papier. Deze enquêtes zijn niet 
allemaal volledig ingevuld. De enquêtes die ingevuld zijn tot aan het dorp waarin men 
woont, zijn meegenomen in de analyses; alle keuzesituaties en de algemene 
huishoudenskenmerken zijn dan niet ingevuld. De andere enquêtes zijn verwijderd, 
omdat hierin te weinig gegevens stonden om nog iets mee te doen. Daarnaast is er nog 
één online enquête verwijderd, omdat hierbij als geboortejaar 1825 ingevuld was, als 
woonduur in het dorp was 312 jaar ingevuld en bij de keuze mogelijkheden was alles 
hetzelfde, in het midden ingevuld. Het leek erop dat deze enquête niet serieus was 
ingevuld. Bij de woningstichting is ruim voordat de enquête openbaar kwam een oproep 
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geweest onder het personeel om de enquête te testen. Het zou dus kunnen zijn dat 
iemand de enquête nog heeft willen testen, terwijl deze al opengesteld was voor 
iedereen. Hierdoor is besloten om ook deze ingevulde enquête niet mee te nemen in de 
analyses. Daarnaast zijn er vier papieren versies niet verwerkt, omdat er zoveel velden 
niet ingevuld waren, dat er te weinig mee gedaan kon worden. Uiteindelijk blijven er dan 
nog 277 bruikbare enquêtes over. Van deze 277 zijn er gedurende het invullen van de 
enquête in totaal nog 38 mensen gestopt, waardoor er dus in sommige gevallen 
maximaal 38 missing values kunnen zijn.  

5.2 Beschrijving steekproef 
De steekproef zal in deze paragraaf beschreven worden aan de hand van de 
huishoudenskenmerken die mogelijk van invloed zijn op de in het onderzoek 
voorkomende variabelen. Deze kenmerken zijn: leeftijd, huishoudenssamenstelling, 
woonduur in dorp, opleidingsniveau, afstand tot werk, inkomen, geslacht, arbeidssituatie 
en woonplaats. Daarnaast is voor de variabelen waarvoor dat mogelijk is de 
representativiteit onderzocht. Dit is gedaan met een Chi-kwadraattoets, waarmee 
onderzocht wordt of de percentages in de steekproef significant verschillen van de 
percentages in de hele populatie. Voor de Chi-kwadraattoets wordt gebruik gemaakt van 
de aantallen die in de steekproef voorkomen en de aantallen die op basis van de 
populatie te verwachten zijn. Deze toets is dus alleen mogelijk als er gegevens bekend 
zijn over de populatie. Er is per kenmerk beschreven of dit het geval is. Afsluitend zijn in 
tabel 5.3 alle aantallen en percentages samengevoegd. 

5.2.1 Leeftijd 
De leeftijd is verdeeld in klassen, waarbij de eerste klasse alle leeftijden tot 25 jaar bevat. 
De enquête moest ingevuld worden door de hoofdbewoner (of de eventuele partner 
daarvan). Hierdoor zullen er geen kinderen in de steekproef zitten en is het mogelijk om 
te beginnen met een klasse 20 tot 25 jaar. In de steekproef zit 2,5% in deze klasse. 27,6% 
van de respondenten zit in de leeftijdsklasse 26-45 jaar. 46,1% zit in de categorie 46-65 
jaar. In de klasse 66-80 jaar zit 21,4% van de steekproef en in de laatste klasse (ouder 
dan 80 jaar) zit nog 2,5%.  

Voor het kenmerk leeftijd is een Chi-kwadraat test uitgevoerd. Hierbij zijn gegevens 
gebruikt die gelden voor alle inwoners van de gemeente West Maas en Waal. Hierdoor 
zitten er dus in de gegevens waarmee vergeleken wordt wel kinderen in en andere 
mensen die geen eigen huishouden hebben. Voor het berekenen van de X2 zijn daarom 
de inwoners jonger dan 20 jaar weggelaten in het berekenen van de aantallen en 
percentages. Uit de Chi-kwadraat test blijkt dat de aantallen in de steekproef significant 
afwijken van de populatie (bijlage 13). Daarom is de steekproef op dit punt niet 
representatief (X2=15,6; α>0,1). Daarnaast blijkt uit de Chi-kwadraat test dat er naar 
verhouding minder personen hebben meegedaan die jonger zijn dan 25 jaar en ouder 
dan 80 jaar dan op basis van de populatie verwacht mag worden. Dat er weinig jongere 



66 
 

deelnemers zijn, kan zoals eerder gezegd verklaard worden doordat deze vaak nog geen 
eigen huishouden vormen. Het kleine aantal ouderen zou verklaard kunnen worden 
doordat ouderen over het algemeen minder internet hebben. Ze konden in dat geval 
alleen meedoen als ze thuis waren toen er aangebeld werd. De brieven die in de bus 
gedaan werden, bevatten namelijk alleen een internetlink. Daarnaast zijn de vier papieren 
enquêtes die niet bruikbaar waren waarschijnlijk ook ingevuld door oudere mensen en 
vier enquêtes scheelt in deze leeftijdscategorie veel qua representativiteit. De derde 
groep die opvalt, is de categorie 66-80 jaar. Binnen deze klasse zitten meer 
respondenten dan op basis van de steekproef aangenomen zou mogen worden. Een 
reden hiervoor zou kunnen zijn dat deze mensen in de pensioengerechtigde leeftijd 
vallen en daardoor meer tijd hebben om de enquête in te vullen. 

In figuur 5.2 is een histogram van de verdeling van de leeftijdsklassen weergegeven. De 
verdeling van de leeftijd is bij benadering normaal verdeeld, met een gemiddelde van 
53,92 en een standaardafwijking van 15,485. Opvallend is de piek bij personen rond de 
65 jaar. Dit zou kunnen komen doordat deze mensen veel tijd hebben, omdat ze met 
(vervroegd) pensioen zijn. Daarnaast is het computergebruik in deze groep groter dan 
het computergebruik onder de nog oudere respondenten, wat de respons binnen deze 
groep vergroot kan hebben. 

 

Figuur 5.2: Leeftijdsverdeling. 
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5.2.2 Huishoudenssamenstelling 
De enquête is door 114 respondenten met kinderen ingevuld. 38 personen wonen alleen 
in hun woning. Daarnaast is de enquête 91 keer ingevuld door een paar zonder 
kinderen. De verhouding van de huishoudenssamenstelling komt significant overeen met 
de populatie (X2= 0,33; α<0,05). Dit betekent dat de huishoudensverdeling representatief 
is, dus er is geen significant verschil tussen de steekproef en de populatie als het om de 
verdeling in de huishoudenssamenstelling gaat. Zie bijlage 13 voor de berekening van de 
chi-kwadraatwaarde. De verdeling van het aantal huishoudens is bij het bepalen van de 
representativiteit opgedeeld in drie categorieën, namelijk 1-persoonshuishoudens, 
huishoudens met kinderen en paren zonder kinderen. In de enquête is dit gedetailleerder 
gevraagd, hierin wordt nog onderscheid gemaakt, binnen de groep huishoudens met 
kinderen, in alleenstaande ouders of paren met kinderen. Ook voor de verdere analyses 
wordt gebruik gemaakt van de indeling in drie groepen. Enkele respondenten hebben 
ingevuld dat geen van de opties op hen van toepassing was. Er is door drie 
respondenten aangegeven dat ze inwonend waren bij hun ouders. Deze drie zijn 
ondergebracht in de categorie “met kinderen”. Verder is er door twee respondenten 
aangegeven dat ze parttime de kinderen thuis hadden wonen wegens een echtscheiding. 
Deze respondenten zijn onderverdeeld in de groep alleenstaand met kinderen. Verder is 
er door twee respondenten aangegeven dat ze een ouder bij hen thuis hadden inwonen 
en gaf één persoon aan dat haar man in een verzorgingstehuis verbleef. Deze 
respondenten zijn in de categorie alleenstaand zonder kinderen ingedeeld. In figuur 5.3 
is de histogram van de verdeling van de huishoudenssamenstelling weergegeven.  

 
 
 

Figuur 5.3: Huishoudenssamenstelling.
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5.2.3 Woonduur in dorp 
De woonduur in het dorp is in aantal jaren gemeten. De woonduur is ingedeeld in 
klassen van 10 jaar. In figuur 5.4 is het histogram van de verdeling van het aantal jaar dat 
een respondent in zijn dorp woont weergegeven. Nadere analyses van de gegevens per 
klasse laat zien dat er veel respondenten zijn die minder dan 5 jaar in hun dorp wonen. 
Het zou kunnen zijn dat mensen die net in hun dorp zijn komen wonen het belangrijk 
vinden om mee te doen aan een enquête over het voorzieningenniveau.  

 
Figuur 5.4: Woonduur. 

5.2.4 Opleidingsniveau 
In de enquête is gevraagd naar het opleidingsniveau van de respondent en van de 
eventuele partner. In de analyses is gebruik gemaakt van het hoogste niveau van deze 
twee. Dat is gedaan omdat er vanuit gegaan wordt dat de keuze om te verhuizen in 
principe gemaakt wordt door beide partners. Om daarom de huishoudens op een goede 
manier met elkaar te kunnen vergelijken wordt het hoogste opleidingsniveau van beide 
partners gebruikt bij de analyses. Het opleidingsniveau wordt vervolgens in drie klassen 
ingedeeld. Het laagste opleidingsniveau bestaat uit mensen zonder opleiding, alleen 
basisonderwijs of alleen een mavo/vmbo opleiding (of iets dat daarmee vergelijkbaar is). 
Het middelste onderwijsniveau bestaat uit respondenten die een opleiding in het 
middelbaar beroepsonderwijs (MBO of vergelijkbaar) of een opleiding in het hoger 
voorgezet onderwijs (havo, vwo of vergelijkbaar) hebben gevolgd. Het hoge 
onderwijsniveau bestaat uit mensen met een opleiding in het hoger beroepsonderwijs of 
universitair onderwijs (HBO of WO of vergelijkbaar). De verdeling over de verschillende 
niveaus is redelijk gelijk, waarbij het laagste niveau het minst voorkomt en het hoogste 
niveau het vaakst. In figuur 5.5 is het histogram van de verdeling in opleidingsklassen 
weergegeven.  
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Figuur 5.5: Opleidingsniveau. 

5.2.5 Afstand tot werk 
De afstand tot het werk is gemeten door aan de respondent de reistijd in minuten naar 
zijn of haar werk te vragen. Ook hier is in de analyses weer gebruik gemaakt van de 
persoon in het huishouden met de langste reistijd. Als een gezin gaat verhuizen, dan zou 
dat kunnen liggen aan de reistijd van het werk van een van de partners. Er is daarom 
gekozen om te rekenen met de reistijd die het langste is. In figuur 5.5 is het histogram 
weergegeven met de verdeling van de reistijd van de respondenten. Verreweg de 
meeste respondenten hebben een reistijd van minder dan een uur. Verder valt op dat 
wanneer de reistijd lang wordt, dat men dan geneigd is om af te gaan ronden op halve 
uren. Dit verklaart de pieken bij 60, 90 en 120 minuten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 5.6: Reistijd wonen-werk. 
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5.2.6 Inkomen 
Voor inkomen werd in de enquête al gevraagd naar het brutogezinsinkomen. Er hoeft 
daarom niet meer (zoals bij enkele andere variabelen) gerekend te worden met het 
hoogste van de twee partners. Het inkomen is verdeeld in vier categorieën. De laagste 
categorie bestaat uit gezinnen met een inkomen lager dan € 21.000 euro. Het inkomen 
van de tweede categorie zit in tussen € 21.000 en € 34.000. De derde categorie bestaat 
uit gezinsinkomens tussen de € 34.000 en € 43.000. De categorie met de hoogste 
gezinsinkomens bestaat uit een inkomen van meer dan € 43.000. De groep met hoge 
inkomens is het grootst in de steekproef (30,3%). Dit is in overeenstemming met het 
hoge aantal hoog opgeleiden in de steekproef, omdat hoog opgeleide personen over 
het algemeen meer verdienen dan laag opgeleiden. De verdeling is te zien in figuur 5.7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.7: Inkomensverdeling. 
 

5.2.7 Geslacht 
De enquête is iets meer ingevuld door vrouwen dan door mannen. 45% van de 
respondenten was man, 55% van de enquêtes is ingevuld door een vrouw. Uit de Chi-
kwadraat test (bijlage 13) blijkt dat dit aantal representatief is (X2=2,46; α<0,05). Dat 
betekent dat er geen significant verschil is tussen het aandeel mannen en vrouwen in de 
steekproef en in de populatie.  

5.2.8 Arbeidssituatie 
De arbeidssituatie van een gezin is in drie categorieën ingedeeld. Categorie 1 bestaat uit 
de tweeverdieners. Categorie 2 bestaat uit huishoudens met één inkomen, waarbij het, 
indien het gezin uit twee partners bestaat, mogelijk is dat één partner met pensioen is. 
De derde categorie bestaat uit gezinnen die met pensioen, werkloos of 
arbeidsongeschikt zijn. Wanneer het hier om gezinnen met twee partners gaat, dan geldt 
deze situatie voor beide partners. De meeste gezinnen zijn tweeverdieners (35,6%). 26,3 
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% van de respondenten zijn de gezinnen met één inkomen uit werk. De rest (37,9%) zijn 
dus gezinnen zonder inkomen uit werk. In figuur 5.8 is het histogram van de verdeling 
van het inkomen weergegeven. 

 

 
 
Figuur 5.8: Arbeidssituatie. 
 

5.2.9 Woonplaats 
De enquête is in alle dorpen in de gemeente West Maas en Waal afgenomen. In figuur 
5.9 is weergegeven door hoeveel personen uit ieder dorp de enquête is ingevuld. De 
minste respondenten komen uit Altforst. Dit dorp is ook het kleinste dorp in de 
gemeente. Het vaakst is de enquête ingevuld door inwoners uit Beneden-Leeuwen. Er is 
in dit dorp niet bij meer mensen aangebeld dan in de andere dorpen, wel zijn er in dit 
dorp extra brieven uitgedeeld. De dorpen kunnen onderverdeeld worden in dorpen die 
langs de Waal gelegen zijn (Beneden- en Boven-Leeuwen, Wamel en Dreumel) en 
dorpen die langs de Maas gelegen zijn (Altforst, Appeltern, Alphen en Maasbommel). De 
enquête is door 147 respondenten uit een dorp aan de Waal ingevuld en door 129 
mensen uit een dorp aan de Maas. 
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Figuur 5.9: Dorp 

 

5.2.10 Huur/koopverhouding 
In de steekproef komen 176 respondenten voor die eigenaar van hun woning zijn. 67 
respondenten geven aan huurder te zijn. Dit komt neer op een huur/koopverhouding 
van 28%/72%. Uit de Chi-kwadraat test blijkt dat deze verhouding representatief is 
(X2=9,4; α<0,1). Dit betekent dat er geen significant verschil is tussen de steekproef en 
de populatie wanneer het om de huur/koopverhouding gaat bij een α van 0,1. Hierbij 
kan opgemerkt worden dat er dan nog altijd 10% kans is dat er wel verschil is.  
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5.3 Conclusie 
Het verspreiden van de enquête is gebeurd door persoonlijk bij inwoners in de 
verschillende dorpen aan te bellen en te vragen of men een (digitale of papieren) 
enquête wilde invullen. Mensen die niet thuis waren kregen een brief in de bus met de 
vraag of ze via internet mee wilden doen. Dit heeft geresulteerd in 277 ingevulde 
enquêtes. De enquête is door 239 personen volledig ingevuld. Aan de hand van de 
aantallen is gekeken of de steekproef representatief is. Geconcludeerd kan worden dat 
de steekproef op enkele punten representatief is en dat dat voor leeftijd niet het geval is. 
In tabel 5.2 is de samenstelling van de steekproef weergegeven. 

Tabel 5.2: Samenstelling steekproef. 

Variabele Categorie Aantal Percentage 
(steekproef) 

Percentage 
(populatie) 

Leeftijd (X2=15,6; α>0,1) 20-45 73 30,1  37,9 
 46-65 jaar 112 46,1 40,9 
 Ouder dan 66 jaar 58 23,9 21,1 
Geslacht  (X2=2,46; α<0,05) Man 109 44,9 49,9 
 Vrouw 134 55,1 50,1 
Koop/huur ( X2=9,4; α<0,1) Koper 176 72,4 81 
 Huurder 67 27,6 19 
Huishoudenssamenstelling 1-persoons 38 15,6 14,8 
(X2= 0,33; α<0,05) Paar met kinderen 114 46,9 48,7 
 Zonder kinderen 91 37,4 36,6 
Woonduur in dorp <10 jaar 61 22,0  
 10-19 jaar 53 19,1  
 20-29 jaar 29 10,5  
 30-39 jaar 29 10,5  
 40-49 jaar 39 14,1  
 50-59 jaar 18 6,5  
 >60 jaar 48 17,3  
Dorp Beneden-Leeuwen 44 15,9  
 Boven-Leeuwen 35 12,6  
 Altforst 22 7,9  
 Appeltern 37 13,4  
 Maasbommel 28 10,1  
 Alphen 42 15,2  
 Dreumel 39 14,1  
 Wamel 29 10,5  
Arbeidssituatie 2-verdieners 87 31,4  
 1-verdieners 64 23,1  
 Huishoudens zonder werk 92 33,2  
Inkomen Minder dan € 21.000 57 20,6  
 Vanaf € 21.000 tot € 34.000 55 19,9  
 Vanaf € 34.000 tot € 43.000 54 19,5  
 Meer dan € 43.000 73 26,4  
Opleiding Laag 71 25,6  
 Midden 83 30,0  
 Hoog 89 32,1  
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6.  Resultaten 
In dit hoofdstuk zullen de analyses en de resultaten besproken worden. Dit zal gebeuren 
aan de hand van het conceptueel model. Stap voor stap zullen alle onderdelen van het 
conceptueel model geanalyseerd worden en kan geconcludeerd worden of de 
veronderstelde verbanden aanwezig kunnen worden geacht of niet. Allereerst zijn in 
paragraaf 6.1 de beschrijvende analyses beschreven. In paragraaf 6.2 zijn daarna de 
verbanden tussen de variabelen weergegeven. In de derde paragraaf is de invloed van 
de verschillende huishoudens- en persoonskenmerken en –typen weergegeven. In 
paragraaf 6.4 zijn de resultaten van de regressieanalyse met betrekking tot het construct 
binding te vinden. In de vijfde paragraaf is de stated choice analyse besproken. 

6.1 Beschrijvende analyses 
In deze paragraaf zijn de analyses van de drie constructen uit het conceptueel model 
beschreven. Allereerst is dat gedaan met het begrip binding. In paragraaf 6.1.2 is het 
begrip verhuiswens beschreven en als laatste is de analyse van het begrip 
voorzieningenniveau beschreven. 

6.1.1 Beschrijvende analyse binding 
Het begrip binding is in dit onderzoek gemeten door verschillende vragen hierover aan 
de respondenten voor te leggen. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn eerst een aantal 
stellingen voorgelegd. Daarna zijn enkele andere vragen gesteld. Het zou het beste zijn 
als al deze vragen samengevoegd kunnen worden in één schaal. Eerst zijn daarvoor 
stellingen die voortkwamen uit de vragenlijst van Aalvanger & De Boer (2013) 
samengevoegd en is er gekeken wat de homogeniteit is; met andere woorden of de 
verschillende items hetzelfde meten. Dat is gedaan met de cronbach’s alfa. Het is van 
belang dat alle vragen positief of alle vragen negatief gesteld zijn. In dit geval zijn alle 
vragen al in dezelfde richting gesteld, daarom kan rechtstreeks de cronbach’s alfa 
uitgerekend worden. De cronbach’s alfa is in dit geval 0,875. Omdat dit hoger is dan 0,7 
kan er gezegd worden dat de stellingen homogeen zijn, dus dat de items hetzelfde 
meten. 

Per item wordt er nog onderzocht wat er gebeuren zou met de cronbach’s alfa als er een 
vraag niet aan de respondenten was voorgelegd. Als er een vraag is die een (veel) 
hogere cronbach’s alfa oplevert indien de vraag niet gesteld zou zijn geweest, dan moet 
die vraag niet in de analyses meegenomen worden. In dit geval is dat bij geen enkele 
vraag het geval. In bijlage 14 is de tabel opgenomen waarin is weergegeven wat er 
gebeurt als de afzonderlijke items verwijderd zouden worden. 
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Om de andere vragen die in deze enquête waren opgenomen mee te kunnen nemen in 
de berekening zouden deze omgezet moeten worden. Bij de vraag waarbij men moest 
invullen hoeveel uur per week aan vrijwilligerswerk werd besteed, is per ongeluk niet 
aangegeven dat dit verplicht ingevuld moest worden indien men vrijwilligerswerk deed. 
Er is daarom vaak vergeten om een aantal uur in te vullen. Deze vraag kan dus niet 
meegenomen worden in het opstellen van een schaal. Het idee was om een schaal te 
construeren van alle vragen van Aalvanger en De Boer en de vragen van SCI-1. Bij 
analyse van de uitkomsten van het gebruik van de geconstrueerde schaal waren de 
resultaten niet eenduidig. Er wordt daarom voor gekozen om alleen verder te gaan met 
de stellingen op een vijfpuntsschaal en de overige vragen niet mee te nemen in de 
analyses, zodat er een gemiddelde van alle vragen genomen kan worden. 

De andere schaal die voor binding is gebruikt is zoals eerder gezegd de internationaal 
erkende SCI-1. In dit geval zijn er drie vragen negatief gesteld, terwijl de overige vragen 
positief gesteld zijn. Dit is het geval bij de vragen “inwoners in dit dorp kunnen over het 
algemeen niet goed overweg met elkaar”, “Weinig buren kennen mij” en “ik heb geen 
invloed op dit dorp”. Deze items zijn daarom omgekeerd. Daarna is er voor de items van 
deze schaal ook een cronbach’s alfa bepaald. Deze komt uit op 0,764, maar in dit geval 
zijn er wel items die indien ze verwijderd worden een hogere cronbach’s alfa tot gevolg 
hebben. Dat zou kunnen komen doordat ze niet goed genoeg vertaald zijn uit het 
Engels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 6.1: Histogram van binding 
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Deze items worden echter toch niet verwijderd, omdat dit een internationaal erkende 
schaal is waarbij alle items nodig zijn. Verder is de alfa hoog en wordt die niet sterk 
hoger als de genoemde items verwijderd zouden worden. Er wordt daarom verder 
gegaan met alle stellingen. Wanneer alle items over binding (dus de stellingen van 
Aalvanger & de Boer en die uit SCI-1) samengevoegd worden tot één schaal, dan wordt 
een cronbach’s alfa verkregen van 0,881. De homogeniteit is dus zeer hoog; er kan dus 
gesteld worden dat de vragen (vrijwel) allemaal hetzelfde meten. De waarde op de schaal 
kan variëren van 0 (lage binding) tot 4 (hoge binding). Het gemiddelde voor binding is 
2,54 met een standaarddeviatie van 0,489. In figuur 6.1 is het histogram voor de 
variabele binding weergegeven. De scores op binding lijken redelijk normaal verdeeld te 
zijn. Voor de verdere analyses wordt er daarom vanuit gegaan dat de scores voor 
binding normaal verdeeld zijn. 

6.1.2 Beschrijvende analyse verhuiswens 
Het begrip verhuiswens is gemeten door rechtstreeks naar de verhuiswens van mensen 
te vragen. De respondenten werd gevraagd om op een vijfpuntsschaal aan te geven in 
hoeverre men een verhuiswens had voor de komende twee jaar. De waarden liggen 
uiteen van 0 (Ik wil zeker niet verhuizen) tot 4 (Ik wil zeker wel verhuizen). Verreweg de 
meeste inwoners (70,4%) hebben geen verhuiswens voor de komende twee jaar. 14,1% 
van de respondenten heeft wel een verhuiswens, waarvan ongeveer de helft denkt dat ze 
willen verhuizen en de andere helft het zeker weet. Figuur 6.2 geeft het histogram weer 
van de verhuiswens.  

Figuur 6.2: Histogram verhuiswens 
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6.1.3 Beschrijvende analyse oordeel voorzieningenniveau 
In de enquête is gevraagd aan mensen wat hun oordeel was over de voorzieningen in 
hun woonplaats. Hierbij was ook de mogelijkheid om aan te geven dat een dorp de 
betreffende voorzieningen niet had. Als laatste moest men aangeven wat men van het 
algehele voorzieningenniveau vond. Uit de resultaten is gebleken dat heel veel mensen 
deze vragen over de verschillende voorzieningen verkeerd hebben opgevat. 
Waarschijnlijk hebben ze steeds het aantal voorzieningen in hun dorp beoordeeld. Het 
kwam namelijk  vaak voor dat men een oordeel had over voorzieningen die niet 
aanwezig waren in de woonplaats van de respondenten. Over het algemeen was het 
oordeel dan negatief. Omdat de resultaten van deze vragen niet betrouwbaar zijn wordt 
er verder gewerkt met één vraag, namelijk wat het algehele oordeel is van de 
voorzieningen in hun dorp.  

Bij de vraag over het algehele oordeel werd er gevraagd om een totaaloordeel te geven 
op een vijfpuntsschaal. De verdeling van de reacties is weergegeven in het histogram in 
figuur 6.3. Opvallend is dat een groot gedeelte van de respondenten tevreden is, maar 
ook dat een groot gedeelte ontevreden is. 37,5% van de respondenten is tevreden en 
6,5% is zeer tevreden, in totaal dus 44%. Van de ontevreden respondenten is 27,4% 
ontevreden en 6,5% zeer ontevreden, totaal dus 33,9%. 

 

 
Figuur 6.3: Histogram algeheel oordeel voorzieningen 
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6.2 Verband tussen de variabelen 
In deze paragraaf zijn de verbanden tussen de variabelen beschreven. In de eerste 
paragraaf is het verband tussen binding en voorzieningenniveau aan bod gekomen. 
Daarna is het verband tussen binding en verhuiswens beschreven. Als laatste is het 
verband tussen het voorzieningenniveau en de verhuiswens beschreven. 

6.2.1 Verband tussen binding en voorzieningenniveau 
In deze analyse zal gewerkt worden met de waarden die de respondenten scoren op de 
schaal voor binding, zoals deze in paragraaf 6.1 is beschreven. Voor het 
voorzieningenniveau zal eerst gekeken worden naar het beoordeelde 
voorzieningenniveau zoals beschreven is in paragraaf 6.1.3. Voor het verband tussen 
deze twee variabelen zal de Spearman Correlatie berekend worden. Er is hierbij een 
correlatie gevonden van 0,190 met significantie 0,002. Er is dus een significant licht 
positief verband tussen deze twee variabelen. Dit betekent dat wanneer iemand een 
betere beoordeling over het voorzieningenniveau geeft, dat dan zijn binding met het 
dorp over het algemeen groter is.  

Naast de beoordeling door de respondenten kan ook gekeken worden naar het 
daadwerkelijk aanwezige voorzieningenniveau. Hiervoor zal gekeken worden of er 
verschil is in binding tussen de dorpen met een verschillend voorzieningenniveau. 
Hiervoor worden de dorpen in twee groepen ingedeeld, namelijk in een groep met een 
laag voorzieningenniveau en een groep met een hoog voorzieningenniveau. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 4 hebben de dorpen Dreumel, Wamel, Beneden- en Boven-
Leeuwen een hoger voorzieningenniveau dan de overige dorpen. Deze dorpen worden 
daarom in de analyse als dorpen met een hoog voorzieningenniveau beschouwd. Het 
verschil tussen de categorieën wordt bepaald met een t-toets. Er wordt een t-waarde van 
-1,667 gevonden met een significantie van 0,097. Dit betekent dat er met een alfa van 
0,1 gezegd kan worden dat er een verschil zit tussen de verschillende bindingniveaus. In 
tabel 6.1 zijn de waarden voor de dorpen met een laag en een hoog 
voorzieningenniveau weergegeven. Hoewel er dus een verschil in binding is 
waargenomen tussen de dorpen met een hoog en laag voorzieningenniveau is het maar 
de vraag of het hogere bindingniveau daar ook mee te maken heeft. Te zien is dat het 
gemiddelde bindingniveau van de dorpen met een laag voorzieningenniveau hoger is. 
Dit is niet in overeenstemming met wat er gevonden werd wanneer er gekeken werd 
naar de beoordeling van het voorzieningenniveau. Waarschijnlijk heeft daarom het 
daadwerkelijk aanwezige voorzieningenniveau weinig of geen invloed op de binding die 
mensen ervaren met hun dorp en zijn er andere factoren die van invloed zijn op binding. 

Tabel 6.1: Verschil in binding 
 Aantal Gemiddelde
Hoog voorzieningenniveau 147 2,49
Laag voorzieningenniveau 129 2,59
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6.2.2 Verband tussen binding en verhuiswens 
De verhuiswens is gemeten door de respondenten te vragen in hoeverre men verwacht 
te verhuizen binnen twee jaar. De correlatie met binding is gemeten met de Spearman 
Correlatie. Voor het verband tussen binding en verhuiswens wordt een 
(spearman)correlatie van -0,324 gevonden, met significantie van 0,000. Er is dus een 
negatief verband tussen deze twee zaken, dus wanneer de binding groter zal worden, 
dan zal de verhuiswens afnemen. 

6.2.3 Verband tussen voorzieningenniveau en verhuiswens 
Later in dit rapport is onderzocht of er een verband is tussen het veranderen van het 
voorzieningenniveau en de verhuiswens. Om te kijken of er bij een gelijkblijvend 
voorzieningenniveau al een verband is met de verhuiswens, is de correlatie tussen het 
beoordeelde voorzieningenniveau en de verhuiswens onderzocht. Er blijkt geen 
significante correlatie tussen deze variabele te zijn. Dit is eveneens gedaan met de 
Spearman Correlatie (Correlatie: -0,077; significantie: 0,209). Dit betekent dus dat het 
voor de verhuiswens niet uit maakt wat het voorzieningenniveau in een dorp is. 

6.3 Invloed van huishoudenskenmerken 
Voor de in hoofdstuk 2 genoemde huishoudenskenmerken is onderzocht of deze van 
invloed zijn op de binding, de verhuiswens en het algeheel beoordeelde 
voorzieningenniveau in een dorp. Voor verhuiswens en voorzieningenniveau is per 
kenmerk een chi-kwadraattoets gedaan. Bij deze analyse wordt gekeken of de waarden 
in de cellen van de tabel afwijken van de waarden die voor die cellen te verwachten zijn 
op basis van de marginalen. Om een chi-kwadraattoets goed uit te kunnen voeren, 
moeten er per cel voldoende waarnemingen zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan 
zullen sommige variabelen anders ingedeeld moeten worden, zodat er toch voldoende 
waarnemingen per cel zijn. Per onderdeel is beschreven of dit al dan niet nodig was. De 
analyses met betrekking tot het voorzieningenniveau zijn beschreven in paragraaf 6.3.1 
en die voor de verhuiswens zijn beschreven in paragraaf 6.3.2. Voor binding is voor ieder 
kenmerk een ANOVA-analyse uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de gemiddelde 
waarden significant verschillen tussen de verschillende categorieën. Deze analyses zijn 
beschreven in paragraaf 6.3.3  

6.3.1 Invloed van huishoudenskenmerken op beoordeeld voorzieningenniveau 
Het beoordeelde voorzieningenniveau is in het onderzoek gemeten door daarnaar te 
vragen op een vijfpuntsschaal. Voor het onderzoeken van de invloed van 
huishoudenskenmerken op het beoordeelde voorzieningenniveau is dit omgeschaald 
naar een oordeel in drie categorieën, zodat er voor het berekenen van de chi-kwadraat 
waarde voldoende waardes per cel aanwezig zijn. Voor het voorzieningenniveau blijkt 
dat er alleen een significant verband gevonden wordt als het gaat om de woonplaats en 
om de leeftijd. Voor de woonplaats was dit te verwachten aangezien er in ieder dorp een 
ander voorzieningenniveau bestaat. Wanneer er dus niet uit komt dat het dorp van 
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invloed is op het beoordeelde voorzieningenniveau, dan zou dat opvallend geweest zijn. 
In tabel 6.2 is het oordeel over de voorzieningen uitgesplitst per dorp. In de dorpen met 
een hoger voorzieningenniveau is het oordeel over het algemeen beter dan in de 
dorpen met een lager voorzieningenniveau. Beneden-Leeuwen heeft de meeste 
inwoners die tevreden zijn over het voorzieningenniveau (78%), gevolgd door Dreumel 
(66,7%). Deze twee dorpen hebben ook verreweg het hoogste voorzieningenniveau. De 
meeste inwoners die ontevreden zijn over het voorzieningenniveau wonen in Altforst 
(65,0%) gevolgd door Alphen (58,5%). Dit zijn ook de dorpen met het laagste 
voorzieningenniveau. Er kan dus gesteld worden dat over het algemeen de inwoners in 
een dorp met een hoog voorzieningenniveau tevredener zijn dan inwoners in dorpen 
met een laag voorzieningenniveau.  

Tabel 6.2: Oordeel voorzieningen uitgesplitst per dorp 

Zoals gezegd is er ook een verschil tussen de verschillende leeftijdsgroepen in het 
beoordeelde voorzieningenniveau waargenomen. In tabel 6.3 is de verdeling van de 
beoordeling van de voorzieningen per leeftijdscategorie weergegeven. In verband met 
het aantal waarnemingen per cel is ook de variabele leeftijd opgedeeld in drie 
categorieën. Opvallend is dat jongere respondenten veel tevredener zijn over het 
voorzieningenniveau; 57% geeft aan tevreden te zijn, tegenover 38% en 41% in de 
andere leeftijdscategorieën. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de jongere 
respondenten vaker in een dorp wonen met een hoog voorzieningenniveau (bijlage 15). 
Een andere reden hiervoor zou kunnen zijn dat jongeren eerder tevreden zijn met een 
laag voorzieningenniveau, omdat ze vanuit vroeger niet anders gewend zijn. Het kan ook 
zijn dat jongeren mobieler zijn en het daarom geen probleem vinden om naar een ander 
dorp te moeten rijden. 

Tabel 6.3: Oordeel voorzieningen uitgesplitst per leeftijdscategorie 
 

 
 

 

 

De overige variabelen zijn niet van invloed op wat men van het voorzieningenniveau 
vindt.  

Oordeel 
voorzieningen 

Dorp 

Totaal 

Beneden-

Leeuwen 

Boven-

Leeuwen Altforst Appeltern

Maas-

bommel Alphen Dreumel Wamel 

Ontevreden 

Neutraal 

Tevreden 

4 (9,8%) 11 (33,3%) 13 (65%) 17 (47,2%) 7 (25%) 24 (58,5%) 8 (20,5%) 9 (31%) 93 (43,8%) 

5 (12,2%) 10 (30,3%) 4 (20%) 7 (19,4%) 9 (32,1%) 6 (14,6%) 5 (12,8%) 6 (20,7%) 52 (19,5%) 

32 (78%) 12 (36,4%) 3 (15%) 12 (33,3%) 12 (42,9%) 11 (26,8%) 26 (66,7%) 14 (48,3%) 122 (45,7%)

Totaal 41 (100%) 33 (100%) 20 (100%) 36 (100%) 28 (100%) 41 (100%) 39 (100%) 29 (100%) 267 (100%) 

Oordeel 
voorzieningen 

Leeftijd 
Totaal <45 46-65 >65 

Ontevreden 
Neutraal 
Tevreden 

19 (26%) 48 (45%) 17 (29%) 84 (35%)
12  (16%) 17 (16%) 17 (29%) 46 (19%)
42 (57%) 41 (38%) 24 (41%) 107 (45%)

Totaal 73 (100%) 106 (100%) 58 (100%) 237 (100%)
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6.3.2 Invloed van huishoudenskenmerken op de verhuiswens 
De verhuiswens is in de enquête gemeten door op een vijfpuntsschaal te vragen in 
hoeverre men een verhuiswens had voor de komende twee jaar. Voor het onderzoeken 
van de invloed van huishoudenskenmerken op de verhuiswens is de verhuiswens 
ingedeeld in drie niveaus, omdat er voor de chi-kwadraattoets anders in sommige cellen 
te weinig waarden zullen zijn. Het eerste niveau bestaat uit de respondenten die zeker of 
misschien wel willen verhuizen. Het middelste niveau bevat de respondenten die nog niet 
weten of ze wel of niet willen verhuizen. Het laatste niveau bevat de respondenten die 
zeker wel of misschien wel willen verhuizen. De verhuiswens blijkt in deze steekproef niet 
afhankelijk te zijn van de onderzochte huishoudenskenmerken. In tabel 6.9 zijn de 
resultaten van de toetsen weergegeven. 

6.3.3 Invloed van huishoudenskenmerken op binding 
Voor het onderzoeken van de invloed van huishoudenskenmerken op binding is er voor 
alle kenmerken een one-way-ANOVA toets uitgevoerd. Met deze toets wordt er gekeken 
of er verschillen bestaan tussen gemiddelden van de verschillende groepen. De 
resultaten van deze toetsen zullen in deze paragraaf besproken worden wanneer er een 
significante invloed gevonden is. Binding blijkt in dit onderzoek afhankelijk te zijn van de 
volgende huishoudenskenmerken: leeftijd, opleiding, arbeidssituatie, de woonduur in het 
dorp, het inkomen en het dorp waarin men woont. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 werd 
in de literatuur ook een verband beschreven tussen de afstand tot de plaats waarin men 
werkt en binding. Opvallend is dat in dit onderzoek geen significant verband is 
gevonden. Dit zou kunnen komen, doordat tegenwoordig reizen steeds makkelijker 
wordt. Het onderzoek dat een significant verband vond tussen reistijd en binding stamt 
uit de jaren ’60/’70 (Groot, 1968; Groot, 1972), waarin de mobiliteit niet zo groot was als 
deze nu is. Daarnaast is het feit of men een huur- of koopwoning bewoont niet van 
invloed. Ook de gezinssamenstelling en het geslacht zijn niet van invloed op de binding. 

Leeftijd 

Voor het onderzoeken van het verband van leeftijd op de binding is de leeftijd van de 
respondenten ingedeeld in dezelfde vijf klassen als eerder gedaan werd bij het 
onderzoeken van de representativiteit. Deze klassen zijn ook terug te vinden in tabel 6.4 

Tabel 6.4 Gemiddelde waarde voor binding per leeftijdscategorie 

Leeftijd Aantal Gemiddelde Standaard Deviatie
<25 6 1,9048 ,91150
26-45 67 2,5714 ,43926
46-65 112 2,5417 ,52168
66-80 52 2,6520 ,41067
>80 6 2,7540 ,30627
Totaal 243 2,5630 ,49566
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Er is een significant verschil tussen de verschillende leeftijdsgroepen gevonden (F=3,481; 
sign.=0,009). Dit betekent dat de leeftijd van invloed is op de binding met het dorp. De 
oudere respondenten (vanaf 66 jaar) hebben een hogere binding. De jongste groep 
respondenten heeft duidelijk de laagste binding. Dit was te verwachten op basis van de 
gevonden literatuur (Aalvanger & De Boer, 2013; Groot, 1972; Marissing, 2005). 

Opleiding 

Het opleidingsniveau van de respondent blijkt van invloed te zijn op de binding. Het 
resultaat van de F-toets is 5,561 met significantie 0,004. Dit betekent dat er een verschil in 
binding is gevonden tussen de verschillende opleidingsniveaus. In tabel 6.5 is te zien dat 
mensen met een lager opleidingsniveau gemiddeld een hoger bindingsniveau hebben. 
Tussen de mensen met een midden en hoge opleiding is nauwelijks verschil in binding 
gevonden. 

Tabel 6.5: Gemiddelde waarde voor binding per inkomenscategorie 

Inkomen Aantal Gemiddelde Standaard deviatie 
Laag 71 2,7250 ,40640
Midden 83 2,4974 ,53994
Hoog 89 2,4949 ,49261
Totaal 243 2,5630 ,49566

 
Arbeidssituatie 

Onder arbeidssituatie wordt verstaan de arbeidssituatie waarin het gezin zich gezamenlijk 
bevindt. Zoals eerder vermeld gaat het hier om drie groepen, namelijk een groep 
tweeverdieners, een groep eenverdieners en een groep met mensen zonder baan. Er is 
een verschil gevonden in binding tussen deze groepen (F=5,909; sign.=0,003). In tabel 
6.6 is weergegeven wat de gemiddelde waardes per groep zijn. Duidelijk te zien is dat de 
binding onder mensen zonder baan het hoogst is. In gezinnen waar beide partners 
werken is de gemiddelde binding het laagst. Dit zou kunnen komen doordat men minder 
thuis is en daardoor minder tijd in het dorp doorbrengt, waardoor de binding met het 
dorp minder sterk aanwezig is. 

Tabel 6.6 Gemiddelde waarde voor binding per situatie 

Arbeidssituatie Aantal Gemiddelde Standaard deviatie
Eenverdieners 87 2,5632 ,49280
Tweeverdieners 64 2,4025 ,52603
Gepensioneerden/werklozen 92 2,6744 ,44900
Totaal 243 2,5630 ,49566
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Woonduur in dorp 

Hoe lang men in het dorp woont, blijkt ook van invloed te zijn op de binding. Er is een F-
waarde van 5,973 met significantie 0,000 gevonden. In tabel 6.7 is te zien dat des te 
langer men in een dorp woont, des te hoger de gemiddelde binding met het dorp wordt. 
Waarschijnlijk zal dit komen doordat mensen die langer in een dorp wonen meer in het 
dorp aanwezig geweest zijn (net als mensen zonder baan) en daardoor meer sociale 
contacten krijgen en alle zaken in het dorp beter leren kennen. Ook kan het zijn dat 
mensen die zich niet aan een dorp gebonden voelen al weer snel verhuizen naar een 
dorp waar ze zich wel mee verbonden voelen. Na 30 jaar in een dorp gewoond te 
hebben neemt de binding nauwelijks meer toe. 

Tabel 6.7 Gemiddelde waarden voor binding per klasse voor woonduur 

Woonduur in het dorp Aantal Gemiddelde Standaard deviatie 
<10 jaar 61 2,2896 ,52448 
10-19 jaar 53 2,4151 ,53934 
20-29 jaar 29 2,5583 ,46149 
30-39 jaar 29 2,6585 ,36043 
40-49 jaar 39 2,6996 ,45677 
50-59 jaar 18 2,7566 ,49538 
>60 jaar 48 2,6915 ,38548 
Totaal 277 2,5381 ,49754 
 

Dorp 

Het kenmerk dorp waar men woont, is niet significant met een alfa van 0,05. Met een alfa 
van 0,10 is dit kenmerk echter wel significant. Voor het verschil per dorp wordt een F-
waarde van 1,841 gevonden met significantie 0,080, er is dus nog 8% kans dat er geen 
verschil blijkt te zijn. In tabel 6.8 is de verdeling van de gemiddelde waardes voor binding 
per dorp weergegeven. Het lijkt er op dat de inwoners van kleinere Maasdorpen (Alphen, 
Appeltern, Altforst en Maasbommel) een grote binding met hun dorp hebben. Daarbij is 
wel het lage niveau in Maasbommel opvallend. Dit is dan weer wel in overeenstemming 
met de bevinding tijdens de dataverzameling dat de mensen in Maasbommel veelal 
geen nut zagen in een onderzoek. Er wordt daarom een t-toets uitgevoerd om te 
bepalen of er verschil is tussen de Maas- en de Waaldorpen. De t-waarde hiervan is 
3,484 met een significantie van 0,063. Met een alfa van 0,10 is er dus te zeggen dat er 
een verschil is tussen de Maas- en de Waaldorpen. Wanneer de dorpen Altforst, Alphen 
en Appeltern (de dorpen met de hoogste binding) met de rest wordt vergeleken door 
middel van een t-toets is wel een significant verschil te zien met een alfa van 0,05. Er 
wordt een t-waarde gevonden van -2,579 met een significantie van 0,011. Daarnaast is 
gekeken of inwoners van de dorpen Boven-Leeuwen en Maasbommel (de dorpen met 
de laagste binding) een significant lagere binding hebben. Dit blijkt ook het geval te zijn. 
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De t-waarde van deze toets is -2,72 met een significantie van 0,007. Er kan dus 
geconcludeerd worden dat de inwoners van de dorpen Altforst, Alphen en Appeltern een 
significant hogere binding ervaren dan de inwoners van de andere dorpen. In Boven-
Leeuwen en Maasbommel ervaren de inwoners een significant lagere binding dan in de 
overige dorpen. 

Tabel 6.8 Gemiddelde waarden voor binding per dorp 

Dorp Aantal Gemiddelde Standaard deviatie
Beneden-Leeuwen 44 2,4838 ,48994
Boven-Leeuwen 35 2,3823 ,61575
Altforst 22 2,7641 ,46250
Appeltern 37 2,6010 ,43141
Maasbommel 28 2,4031 ,48553
Alphen 42 2,6224 ,48143
Dreumel 39 2,5336 ,38129
Wamel 29 2,5862 ,57328
Totaal 276 2,5397 ,49772

In onderstaande tabel 6.9 zijn de resultaten van alle uitgevoerde toetsen weergegeven. In 
groen zijn de verbanden weergegeven die significant zijn met 95% betrouwbaarheid. In 
geel zijn de verbanden weergegeven die significant zijn met 90% betrouwbaarheid. 

Tabel 6.9: Resultaten van de uitgevoerde analyses 

  Binding Sign. Verhuiswens Sign. 
Beoordeling 
voorzieningenniveau Sign. 

Leeftijd F=2,809 0,012 X²=10,555  0,228 X²=12,865 0,012
Geslacht t=0,018 0,876 X²=4,641 0,098 X²=0,047 0,977
Opleiding F=9,810 0,000 X²=7,888 0,640 X²=5,102 0,277
Reistijd F=0,939 0,394 X²=4,307 0,366 X²=3,961 0,411
Arbeidssituatie F=3,062 0,029 X²=8,655 0,194 X²=9,873 0,130
Gezinssamenstelling F=1,405 0,247 X²=3,674 0,452 X²=4,678 0,322
Woonduur F=5,973 0,000 X²=1,763 0,779 X²=2,763 0,598
Inkomen F=1,139 0,334 X²=9,089 0,169 X²=5,013 0,542
Dorp Maas/Waal F=3,484 0,063 X²=0,853 0,653 X²=25,408 0,000
Huur/Koop F=0,541 0,463 X²=1,067 0,586 X²=0,478 0,788

6.4 Regressie binding 
Voor binding is een regressieanalyse (methode enter) uitgevoerd. Deze methode is 
gekozen zodat voor alle onderzochte kenmerken een coëfficiënt wordt berekend, ook 
voor de niet significante kenmerken. Dit is gedaan met de kenmerken die ook 
onderzocht zijn in paragraaf 6.3. Bij een regressieanalyse moeten de variabelen op een 
interval- of rationiveau zijn ingevoerd. Voor de kenmerken leeftijd, reistijd en woonduur 
in het dorp is dat het geval. Wanneer dit niet het geval is, moeten de kenmerken 
dummyvariabelen (0/1) zijn. De kenmerken die uit twee niveaus bestaan kunnen al 
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gezien worden als dummyvariabelen. De andere kenmerken met meerdere niveaus 
moeten omgezet worden naar dummyvariabelen. Dit is gedaan bij opleiding, 
arbeidssituatie, gezinssamenstelling en inkomen. In bijlage 16 is de waarop de 
dummyvariabelen gecodeerd zijn beschreven. Omdat het bij het begrip binding om een 
persoonlijk ervaren binding gaat, zal er hier geanalyseerd worden met de reistijd en het 
opleidingsniveau van de respondent zelf en niet met het hoogste niveau van het 
huishouden.  
 
 

Tabel 6.10: Resultaten Regressieanalyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de regressieanalyse (tabel 6.10) blijkt dat de variatie in het begrip binding maar voor 
21,8% bepaald wordt door de in de analyse meegenomen variabelen (Adjusted R 
Square=0,218). Er zijn dus nog andere kenmerken die van invloed zijn op binding of de 
ervaren binding is niet te verklaren en is dus toevallig aanwezig.  
De variabelen die significant van invloed zijn op het begrip binding zijn: reistijd, 
woonduur in dorp, het type dorp waarin men woont en de arbeidssituatie.  

 B Sig. 
 
 

(Constant) 2,247 ,000 

OpleidingMidden -,073 ,568 

OpleidingLaag -,042 ,832 

Eenverdieners -,317 ,076 * 

Eenpersoonshuishoudens ,039 ,845 

Huishoudens met kinderen -,153 ,190 

InkomenLaag -,191 ,390 

InkomenOnderModaal -,079 ,661 

InkomenBovenModaal -,060 ,681 

Reistijd -,006 ,026 ** 

   

Leeftijd ,001 ,822 

Woonduur ,011 ,006 ** 

Type dorp ,149 ,098* 

*=significant met 90% betrouwbaarheid 
**=significant met 95% betrouwbaarheid 
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Voor de reistijd geldt dat als de reistijd langer wordt, de binding kleiner wordt. Dit is 
vreemd, aangezien er in andere literatuur juist werd gevonden dat de een langere reistijd 
een hogere binding geeft (De Groot, 1968). Men zou verwachten dat als men aan een 
dorp gebonden is men minder snel verhuist als men een lange reistijd naar het werk 
heeft. Misschien kan dit verklaard worden dat iemand met een lange reistijd minder tijd in 
het dorp doorbrengt en daardoor minder aan dat dorp gebonden raakt. 
 
Voor de woonduur in het dorp is gevonden dat hoe langer men in een dorp woont, hoe 
groter de binding met dat dorp wordt. Dit is te verwachten, omdat men steeds meer een 
band met het dorp waarin men woont opbouwt en met de inwoners van dat dorp, 
doordat men meer van het dorp gaat leren kennen. Eenzelfde bevinding is gevonden bij 
de univariate analyse. Dit is in overeenstemming met bevindingen uit eerder onderzoek 
(De Groot, 1972). 
 
Voor het type dorp geldt dat men wanneer men in de dorpen aan de Maas meer 
gebonden is. Dit is ook te verwachten, omdat er in de dorpen langs de Maas minder 
voorzieningen aanwezig zijn. Wanneer men dus in die dorpen zou willen blijven wonen 
zou dit kunnen komen doordat men meer aan hun dorp gebonden is. Ook hier is bij de 
univariate analyse eenzelfde conclusie getrokken. 
 
Voor de arbeidssituatie geldt dat wanneer men uit een gezin komt dat één inkomen 
heeft, men minder gebonden aan het dorp is dan wanneer men uit een gezin komt 
zonder inkomen uit werk. Dit kan verklaard worden doordat de gezinnen zonder 
inkomen uit werk veelal bestaan uit gepensioneerden of werklozen. Deze mensen zijn 
vaker in het dorp aanwezig dan de mensen die werken. Daardoor kunnen zij beter een 
band met het dorp opbouwen. Ook dit komt overeen met de conclusies uit de univariate 
analyses.  
 
Bij de univariate analyse kwam verder naar voren dat leeftijd van invloed was op de 
binding. In de regressieanalyse is dat niet terug gekomen. Dit zou kunnen komen, 
doordat er een overlap is tussen de leeftijd van iemand en de woonduur in het dorp. Bij 
de univariate analyse wordt er dan dus geconcludeerd dat leeftijd van invloed is, maar dit 
zou dan dus veroorzaakt worden door het feit dat iemand die ouder is, langer in een 
dorp gewoond kan hebben en dus langer de tijd heeft gehad om een band met dat dorp 
op te bouwen. 
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6.5 Stated Choice Analyse 
Zoals in hoofdstuk 3 besproken, wordt er een gedeelte van de gegevens geanalyseerd 
met behulp van het multinomiale logitmodel. In deze paragraaf worden daarvan de 
resultaten beschreven. Eerst worden de resultaten voor de kleine dorpen weergegeven. 
In paragraaf 6.5.2 worden daarna de resultaten voor de grote dorpen beschreven. 

6.5.1 Kleine dorpen 
Uit de analyse van de keuzes die de respondenten uit de kleine dorpen maakten is 
gebleken dat alle voorzieningen die voorgelegd zijn van invloed zijn op de voorkeur voor 
een variant. In tabel 6.11 zijn de resultaten te zien en is ook de grootte van het effect van 
iedere voorziening af te lezen. De coëfficiënt geeft bij iedere voorziening weer hoe 
belangrijk die voorziening is in het bepalen van de voorkeur voor een 
voorzieningenpakket. Hoe hoger de coëfficiënt hoe belangrijker de voorziening is. Het 
blijkt dat een basisschool in een klein dorp verreweg de grootste invloed heeft op de 
keuze voor een bepaalde variant. Een (buurt)supermarkt heeft daarna de grootste 
invloed, waarna een OV-verbinding en een huisarts volgen. Een voetbalvereniging heeft 
de kleinste invloed. Verder valt te zien dat wanneer in een dorp geen basisschool en 
geen supermarkt aanwezig zijn, dat een dergelijk dorp dan al niet snel meer de voorkeur 
zal krijgen. Een supermarkt en een OV-verbinding zouden het ontbreken van een 
basisschool kunnen compenseren.  

Tabel 6.11: Resultaten analyse kleine dorpen 
Voorziening Coëfficiënt Significantie 
Basisschool 1.53845***       .0000 
Supermarkt .94779***       .0000 
OV-verbinding .85552***       .0000 
Huisarts .63696***       .0000 
Voetbalvereniging .30702***       .0062       

Verhuiswens 
Met de gevonden resultaten is nog weinig te zeggen over een eventuele verhuiswens. 
Aangenomen zou kunnen worden dat mensen eerder verhuizen als er geen basisschool 
en supermarkt in een dorp aanwezig zijn, dan dat er geen OV-verbinding, huisarts én 
voetbalvereniging aanwezig zijn. Op een soortgelijke manier kan er gesteld worden dat 
dus de basisschool de meeste invloed heeft op het verhuisgedrag van mensen en een 
voetbalvereniging de minste invloed, maar om echt conclusies met betrekking tot de 
verhuiswens te kunnen geven is er een regressieanalyse voor de verhuiswens gedaan. De 
verhuiswens is gemeten in een vijfpuntschaal van 0 (ik wil zeker niet verhuizen) tot 4 (ik 
wil zeker wel verhuizen). In de uitgevoerde regressieanalyse zijn alle voorgelegde 
voorzieningen opgenomen. Voor de uitgevoerde regressieanalyse geldt dat er een 
adjusted R Square gevonden is van 0,017. Dit is erg laag. Uit de analyse blijkt verder dat 
er een significant negatief verband is tussen de aanwezigheid van een basisschool, 
huisarts en voetbalvereniging. Dit betekent dat de basisschool, huisarts en 
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voetbalvereniging in kleine dorpen van invloed zijn op de verhuiswens en wel zo dat 
wanneer deze voorzieningen niet aanwezig zijn in een dorp, dat dan de verhuiswens 
toeneemt. Hierbij heeft de school de grootste invloed, waarna de voetbalvereniging en 
de huisarts volgen. De resultaten uit deze analyse verschillen van de analyse met 
betrekking tot voorkeuren. Uit de regressieanalyse blijkt dat de OV-verbinding en 
supermarkt niet van invloed zijn om te verhuizen, terwijl ze wel belangrijk zijn in het 
bepalen van een voorkeur. Dit zou kunnen komen doordat, hoewel mensen in kleine 
dorpen het beter zouden vinden als de supermarkt of OV-verbinding zich in het eigen 
dorp zou bevinden, ze voor een supermarkt of OV-verbinding toch bereid zijn om naar 
een ander dorp te rijden. Het resultaat van de regressie is te vinden in tabel 6.12. 

Tabel 6.12: Resultaat regressie verhuiswens 

 B Significantie
 (Constant) 1,105 ,000***

Basisschool -,243 ,000***
OV-verbinding -,078 ,183
Huisarts -,132 ,023**
Supermarkt -,077 ,189
Voetbalvereniging -,179 ,002***

**=significant met 95% betrouwbaarheid 
***=significant met 99% betrouwbaarheid 

Invloed van huishoudenskenmerken op voorkeur 
De invloed van de eerdergenoemde huishoudenskenmerken is ook in de stated choice 
analyse onderzocht. Om de invloed van deze huishoudenskenmerken te onderzoeken is 
het nodig deze te coderen. Alle huishoudenskenmerken worden ingedeeld in twee of 
drie groepen. Wanneer een kenmerk bestaat uit twee groepen, dan wordt de ene groep 
gecodeerd als -1 en de andere als 1. Indien geen antwoord is gegeven heeft dit kenmerk 
de waarde 0. Bij variabelen met drie niveaus zijn de niveaus ook gecodeerd als -1, 0 en 1, 
maar hierbij krijgen niet alleen de missing values de waarde 0, maar ook het 
middenniveau. In bijlage 18 is de gebruikte codering te vinden. 

Uit de analyses blijkt dat de kenmerken opleiding, arbeidssituatie en reistijd niet van 
invloed zijn de keuze. Voor de overige kenmerken geldt wel dat er verschillen zijn 
gevonden. De verschillen die significant zijn met een alfa van 5% worden hier besproken. 
In bijlage 19 zijn alle resultaten weergegeven van het onderzoek naar de invloed van 
huishoudenskenmerken.  

Leeftijd 

Allereerst is leeftijd van invloed op de keuze. Het nut van een basisschool wordt sterk 
beïnvloed door de leeftijd. Er wordt een coëfficiënt gevonden van -0,75750. Dit betekent 
dat de coëfficiënt voor respondenten met een leeftijd jonger dan 45 jaar, verandert van 
1,53845 naar 2,29595. Dit gebeurt vanwege het feit dat deze categorie gecodeerd was 
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met -1. Omdat een negatieve waarde vermenigvuldigd wordt met een andere negatieve 
waarde moeten deze zodoende bij elkaar opgeteld worden. Voor de ouderen gaat er 
een zelfde waarde van het oorspronkelijke deelnut af, omdat de oudere categorie 
gecodeerd was met +1. Dit betekent dat de coëfficiënt voor ouderen gewijzigd moet 
worden in 0,78095. Hoe ouder men dus wordt, hoe minder belangrijk de school is in het 
bepalen van de keuze voor een voorzieningenset. Dit was te verwachten, omdat jongere 
mensen mogelijk kinderen hebben die naar school moeten.  

Geslacht 
Het geslacht van een respondent is ook van invloed op de gemaakte keuze. Het nut van 
de voorzieningen school en huisarts is afhankelijk van het geslacht. Mannen vinden een 
huisarts belangrijker dan vrouwen (-0,31150). Vrouwen vinden een basisschool 
belangrijker dan mannen, dit zou kunnen komen doordat vrouwen vaker voor de 
kinderen zorgen en dus meer met de basisschool te maken hebben. 

 
Inkomen 
Het inkomen van iemand is van invloed op het nut van de school, de openbaar 
vervoersvoorziening en de supermarkt. Mensen met een laag inkomen hechten meer 
belang aan deze drie voorzieningen dan mensen met een hoger inkomen. Een verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn dat deze mensen minder vaak over een auto bezitten of de 
benzine te duur vinden en daarom de voorzieningen in de buurt willen hebben. 

Huishoudenssituatie 
Met betrekking tot de huishoudenssituatie is gevonden dat alleenstaanden een 
basisschool, supermarkt en voetbalvereniging graag in de buurt hebben. Met betrekking 
tot een voetbalvereniging zijn de verschillen met de huishoudens met meerdere 
personen erg groot. De coëfficiënt voor een voetbalvereniging is voor 
eenpersoonshuishoudens 0,906 terwijl deze voor de huishoudens met kinderen 0,053 
bedraagt. Voor eenpersoonshuishoudens is een voetbalvereniging dus veel meer van 
belang dan voor huishoudens met kinderen. Dit verschil in nut zou er op kunnen wijzen 
dat alleenstaanden meer behoefte hebben aan sport of andere mogelijkheden om in 
contact te komen met anderen. 

6.5.2 Grote dorpen 
Voor de analyse van de gemaakte keuzes door respondenten uit de grote dorpen 
moeten er van alle voorzieningenniveaus dummyvariabelen worden gemaakt. De manier 
waarop dit is gedaan is te vinden in bijlage 17. Uit de manier van het opstellen van 
dummyvariabelen volgt dat er steeds een waarde wordt gevonden die geldt ten opzichte 
van het middenniveau. Wanneer dus bijvoorbeeld bij school (Niet aanwezig) een waarde 
van -.74900 gevonden wordt, dan betekent dit dat er ten opzichte van dat de 
basisschool verminderd in het dorp aanwezig zou zijn het nut afneemt met -.74900. Uit 
de analyses voor de keuzes die respondenten moesten maken wanneer ze uit één van de 



90 
 

grotere dorpen kwamen blijkt dat de basisschool en de zorgvoorzieningen de 
belangrijkste voorzieningen zijn in het bepalen van hun voorkeur voor een situatie. Dat 
de basisschool van grote invloed is komt overeen met de gevonden resultaten bij kleine 
dorpen. De zorgvoorzieningen zijn in grotere dorpen belangrijker. Ook liggen de 
voorzieningen veel dichter bij elkaar ten opzichte van bij de kleine dorpen qua bijdrage 
aan het nut. Voor kinderopvang blijkt dat het niet uitmaakt of er veel of weinig 
mogelijkheden in de opvang zijn, zolang er maar een mogelijkheid blijft. In tabel 6.13 zijn 
de resultaten van de analyse van de grotere dorpen weergegeven.  

 Tabel 6.13: Resultaten analyse grote dorpen 
Voorziening Coëfficiënt Significantie 
School (Niet aanwezig) -.74900***       .0000 
School (Wel aanwezig) .69203***       .0000 
Sociale voorziening (Niet 
aanwezig) 

-.47595***       .0000 

Sociale voorziening (Wel 
aanwezig) 

.50815***       .0000 

Huisarts en tandarts (niet 
aanwezig) 

-1.02789***       .0000    

Huisarts en tandarts 
(beiden aanwezig) 

.41942***       .0000       

Aantal supermarkten .45849***       .0000 
Kinderopvang (niet 
aanwezig) 

-.26258***       .0074      

Kinderopvang (Wel 
aanwezig) 

-.11455          .2385     

 

Regressie verhuiswens 
Ook bij de grote dorpen is er een regressieanalyse gedaan met betrekking tot de 
verhuiswens. In dit geval is er een adjusted R Squared van 0,088 gevonden. Ook dit is 
een lage waarde. Dit is hoger dan bij de kleine dorpen, wat inhoudt dat de voorgelegde 
voorzieningen bij de grote dorpen meer op de verhuiswens van invloed zijn dan de bij 
de kleine dorpen voorgelegde voorzieningen. Uit de regressieanalyse blijkt dat alleen van 
de kinderopvang gezegd kan worden dat deze niet van invloed is op de verhuiswens. De 
basisschool is het meest van invloed, waarna de zorgvoorzieningen volgen. Voor de 
basisschool, sociale voorziening, zorgvoorziening en supermarkt kan gezegd worden dat 
voor de aanwezigheid van deze voorzieningen een negatieve correlatie gevonden wordt 
met de verhuiswens. Dat betekent dat wanneer deze voorzieningen niet aanwezig zijn in 
grote dorpen, dat dan de verhuiswens toeneemt. In tabel 6.14 is het resultaat van de 
regressieanalyse te zien. In vergelijking met de kleine dorpen zijn er dus meer 
voorzieningen van invloed op de verhuiswens. Dit kan komen doordat mensen in kleine 
dorpen bewust voor de kleine dorpen gekozen hebben en daarmee een lager 
voorzieningenniveau dan in grote dorpen accepteren. In grote dorpen zeggen inwoners 
dus sneller te gaan verhuizen als er een voorziening verdwijnt.  
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Tabel 6.14: resultaat regressie verhuiswens 

 B Significantie
 (Constant) 1,802 ,000***

School (Niet aanwezig) ,224 ,000***
School (Wel aanwezig) -,331 ,000***
Sociale voorziening (Niet aanwezig) ,154 ,006***
Sociale voorziening (Wel aanwezig) -,237 ,000***
Arts en tandarts (Beiden niet aanwezig) ,293 ,000***
Arts en tandarts (Beiden aanwezig) -,179 ,001***
Aantal supermarkten -,227 ,000***
Kinderopvang (Niet aanwezig) ,073 ,182
Kinderopvang (Wel aanwezig) ,035 ,529

***=significant met 99% betrouwbaarheid 
 

Huishoudenskenmerken 
Ook voor de grote dorpen is er onderzocht wat de invloed van huishoudenskenmerken 
op de deelnutten van de verschillende voorzieningen is. De volledige resultaten van de 
analyses met betrekking tot de invloed van huishoudenskenmerken zijn te vinden in 
bijlage 20. 

Arbeidssituatie 

Voor de arbeidssituatie is er in tegenstelling tot bij de kleine dorpen wel een invloed op 
de keuze waargenomen. Tweeverdieners vinden het belangrijker dat er een school in het 
dorp is dan de niet tweeverdieners, dit zou kunnen komen doordat tweeverdieners 
minder tijd hebben om hun kind(eren) naar school te brengen. 

Geslacht 

Ook in de grote dorpen vinden vrouwen het belangrijker dat de school niet verdwijnt uit 
het dorp dan de mannen. In dit geval is er op het gebied van zorg geen verschil tussen 
de mannen en vrouwen waargenomen. 

Leeftijd 

Net als bij de kleine dorpen is bij de grote dorpen leeftijd ook van grote invloed op het 
belang dat men hecht aan een basisschool in het dorp. De verschillen in nut tussen 
jongeren en ouderen zijn hier ook erg groot. De coëfficiënt voor het niet aanwezig zijn 
van een school komt voor de jongeren uit op -1,30943. Voor ouderen is deze coëfficiënt 
0,025 wat betekent dat ouderen het helemaal niet erg vinden om geen school in het 
dorp te hebben. 
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Opleiding 

Voor de opleiding van de respondenten geldt dat deze ook van invloed is op de 
gemaakte keuzes. Respondenten met een hogere opleiding hechten in de grote dorpen 
meer belang aan een school in hun dorp dan mensen met een lagere opleiding. Dit zou 
kunnen komen doordat mensen met een hogere opleiding het belangrijk vinden dat hun 
kinderen ook onderwijs krijgen. 

6.5.3 Goodness of fit 
Met de goodness of fit (Rho2) wordt berekend of het opgestelde model passend is. Dit 

wordt gedaan met de volgende formule: Rho2=1,0 - . LL( ) staat daarbij voor de log 

likelihood van het model. Deze wordt berekend met de volgende formule: LL( ) 
=∑ 		 , ln	 ,

	 . Hierbij is P(i,j) de kans dat een respondent i zal kiezen voor 

alternatief j. G(i,j) is een waarde van 0 of 1; 1 als alternatief j gekozen is door respondent i 
en 0 als dat niet het geval is. LL(0) staat voor de log likelihood van het 0-model; dat is het 
model waarbij alle geschatte parameters gelijk zijn aan nul. Dan zouden dus geen van de 
variabelen van invloed zijn op de keuze. De goodness of fit zal maximaal 1 zijn, waarbij 
een hogere waarde betekent dat het model de keuzes beter voorspelt. Over het 
algemeen gaat men er vanuit dat het model goed tot zeer goed is bij waardes voor een 
goodness of fit van tussen de 0,2 en 0,4 (Louviere et al., 2000). 

Voor het model behorend bij de kleine dorpen is een goodness of fit gevonden van 
0,190 wat dus als redelijk betiteld mag worden. Voor de grote dorpen is de waarde van 
deze goodness of fit 0,219, wat goed is. 

6.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het statistisch gedeelte van het onderzoek 
beschreven. Door het analyseren van verbanden en verschillen tussen bepaalde 
huishoudens- en persoonstypen en –kenmerken zijn een aantal deelvragen inmiddels 
beantwoord. Met betrekking tot het verband tussen het voorzieningenniveau en de 
binding met een dorp kan gesteld worden dat er een (zwak) positieve correlatie is 
gevonden van 0,190. Dit betekent dus dat wanneer men het voorzieningenniveau beter 
beoordeeld, dat men dan over het algemeen meer binding met het dorp heeft. Hiermee 
is de deelvraag: “Wat is het verband tussen het voorzieningenniveau in het dorp van de 
bewoner en de binding met het dorp?” beantwoord. 

Het verband tussen binding en de huidige verhuiswens is ook onderzocht. Hierbij is een 
negatieve correlatie van -0,324 gevonden. Dit betekent dat men bij een grotere 
verhuiswens een lagere binding met het dorp heeft en wanneer men een lagere binding 
met het dorp ervaart een grotere verhuiswens heeft. Door deze conclusie is de 
deelvraag: “Wat is het verband tussen de binding met het dorp en de wens om te 
verhuizen?” eveneens beantwoord. 
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Ook het verband tussen het beoordeelde voorzieningenniveau en de wens om te 
verhuizen is geanalyseerd. Er is geen rechtstreeks verband gevonden tussen het huidige 
totale voorzieningenniveau en de reeds aanwezige verhuiswens. De voorzieningen die 
van invloed zijn op het bepalen van een voorkeur voor een dorp zijn wel bepaald. Voor 
kleine dorpen is de basisschool verreweg de belangrijkste voorziening, gevolgd door de 
supermarkt en OV-verbinding. In grote dorpen leveren zorgvoorzieningen en de 
basisschool de belangrijkste bijdrage aan het bepalen van het nut. Naast het bepalen van 
de voorkeuren is er een relatie gevonden tussen de aan-of afwezigheid van bepaalde 
voorzieningen in dorpen en de verhuiswens door middel van een regressieanalyse. De 
verklaarde variantie is echter zeer gering. Hiermee is de vraag “Wat is het verband tussen 
het voorzieningenniveau van een dorp en de wens van de inwoners om te verhuizen?” 
beantwoord. 

Naast het onderzoeken van de rechtstreekse verbanden is er onderzocht wat de invloed 
van huishoudenskenmerken zijn op de drie thema’s. Voor binding zijn er verschillen 
gevonden met betrekking tot de leeftijdscategorie; de opleiding; de arbeidssituatie; de 
woonduur en het dorp waarin men woont. Voor leeftijd geldt dat de binding onder 
ouderen hoger is dan onder jongeren. Voor opleiding kan gesteld worden dat lager 
opgeleiden een sterkere binding ervaren dan gemiddeld en hoog opgeleiden. De 
arbeidssituatie van een gezin heeft ook invloed op de binding. Er geldt dat hoe minder 
men werkt in een gezin, des te meer gebonden men is. De tweeverdieners hebben 
daarbij dus de laagste binding en de gepensioneerden en werklozen de hoogste binding. 
Als laatste is de woonduur van invloed. Hoe langer men in een dorp woont, hoe hoger 
de binding met dat dorp is. Daarmee is de deelvraag “Zijn er verschillen tussen 
verschillende huishoudens- en persoonstypen en -kenmerken met betrekking tot de 
binding met een dorp?” beantwoord. Er zijn geen verschillen gemeten tussen de 
verschillende huishoudens- en persoonstypen en –kenmerken wanneer het gaat om de 
verhuiswens. Dus de vraag “Zijn er verschillen tussen verschillende huishoudens- en 
persoonstypen en -kenmerken met betrekking tot de verhuiswens?” is daarmee ook 
beantwoord. Als laatste is er onderzocht of er verschillen zijn met betrekking tot het 
voorzieningenniveau. Hierbij hoort de volgende deelvraag: “Zijn er verschillen tussen 
verschillende huishoudens- en persoonstypen en -kenmerken met betrekking tot de 
beoordeling van het voorzieningenniveau?” Er zijn verschillen met betrekking tot het 
dorp waarin men woont en in welke leeftijdscategorie men ingedeeld wordt als het gaat 
om het voorzieningenniveau. Jongeren zijn over het algemeen tevredener dan ouderen 
wat betreft het voorzieningenniveau in hun dorp. Hiermee zijn alle deelvragen 
beantwoord. 
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7. Conclusies & aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek beschreven. Dit zal gebeuren 
aan de hand van het conceptuele model en de opgestelde hoofdvraag en deelvragen. 
Daarna volgen de discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Als laatste worden 
aanbevelingen voor beleid gegeven.  

7.1 Conclusies 
Dit onderzoek werd gedaan met als doel om inzicht te krijgen in de invloed die het 
verdwijnen van voorzieningen heeft op de wens van inwoners van kleine dorpskernen 
om hun dorp te verlaten en te verhuizen, naar bijvoorbeeld de grotere kernen met meer 
voorzieningen. Met deze kennis kan dan worden bepaald hoe er omgegaan moet 
worden met voorzieningen in (krimp)regio’s. Daarnaast kan men besluiten om, wanneer 
de mensen uit de dorpen verhuizen en er leegstand dreigt te ontstaan om geen 
nieuwbouw meer te ontwikkelen in de kleinste dorpen. Daarvoor is het van belang om te 
weten te komen welke voorzieningen van belang zijn bij de verhuiswens onder inwoners 
van kleine dorpen.  Om tot dit doel te komen is de volgende centrale hoofdvraag 
opgesteld “In hoeverre heeft het voorzieningenniveau in dorpen invloed op de wens van 
inwoners van die dorpen om te verhuizen, waarbij als case de dorpen in de gemeente 
West Maas en Waal onderzocht zullen worden en heeft de gebondenheid aan het dorp 
van de inwoner hier invloed op?” Deze vraag wordt beantwoord door de verschillende 
geformuleerde deelvragen te beantwoorden. 

Om tot het beantwoorden van de eerste deelvragen te komen is eerst een 
literatuuronderzoek uitgevoerd. Allereerst is gekeken of de eerste deelvraag ‘Wat wordt 
verstaan onder het voorzieningenniveau?’ beantwoord kon worden door middel van 
literatuuronderzoek. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er verschillende definities en 
manieren zijn om de begrippen die in dit onderzoek naar voren komen te benaderen. Bij 
het begrip voorzieningen wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van de definitie van 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (2012), namelijk: A. Scholen/ kinderopvang/ 
peuterspeelzaalwerk; B. Welzijn- en gezondheidsvoorzieningen; C. Sport- en 
recreatievoorzieningen; D. Sociaal en culturele voorzieningen; E. Winkels en horeca. 

Naast het definiëren van wat met voorzieningen bedoeld wordt is het nog van belang 
om te kijken wat dan het voorzieningenniveau is. Het voorzieningenniveau is in dit 
onderzoek gedefinieerd als het aantal voorzieningen dat een inwoner in zijn dorp ter 
beschikking heeft. Er wordt daarbij wel onderscheid gemaakt tussen algemene 
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voorzieningen en de basisvoorzieningen die in ieder dorp aanwezig zouden moeten zijn, 
namelijk een basisschool, een huisarts en een winkel voor eerste levensbehoeften.  
 
De tweede deelvraag “Wat wordt verstaan onder de binding met een woonplaats?” is 
ook onderzocht. Met betrekking tot het begrip binding is wel duidelijk dat het een 
veelomvattend begrip is. Er zijn verschillen te zien in de definiëring van dit begrip onder 
verschillende onderzoekers. Er zal daarom een brede onderbouwing moeten worden 
gebruikt voor dit begrip. Omdat het begrip horizontale cohesie vrijwel allesomvattend is 
wat betreft het begrip binding zal dit begrip als basis dienen voor het opstellen van de 
enquête. Hoewel de positie van de door anderen gedefinieerde begrippen ten opzichte 
van elkaar misschien niet exact duidelijk is, is wel degelijk duidelijk wat de begrippen 
inhouden. In dit onderzoek wordt binding gezien als het geheel van de passieve binding, 
de actieve binding en de mate waarin men actief is binnen de dorpsgemeenschap.  
 
Het derde grote onderwerp in dit onderzoek is verhuiswens. De derde deelvraag, “Wat 
wordt verstaan onder de verhuiswens?’”, gaat hierover. In dit onderzoek is onder 
verhuiswens verstaan: de wens om binnen twee jaar te verhuizen. Het gaat dus 
nadrukkelijk om een wil en niet om een daadwerkelijke verhuizing. Er kunnen allerlei 
redenen zijn waardoor iemand uiteindelijk toch niet verhuist terwijl dit wel de wens is. 

Naast het literatuuronderzoek is er onderzocht hoe het voorzieningenniveau momenteel 
in de dorpen in de gemeente is. De vierde deelvraag is hierop gericht: “Hoe is het feitelijk 
gesteld met de voorzieningen in de dorpen in de gemeente West Maas en Waal? Welke 
veranderingen zijn hierin te verwachten in de komende jaren?”  Er is een duidelijk verschil 
met betrekking tot het voorzieningenniveau waar te nemen in de verschillende dorpen. 
In de dorpen aan de Maas (Alphen, Appeltern, Altforst en Maasbommel) is een duidelijk 
lager voorzieningenniveau dan in de dorpen aan de Waal (Boven- en Beneden-Leeuwen, 
Dreumel en Wamel). Altforst beschikt over het minste aantal voorzieningen, namelijk 
alleen maar een basisschool en een (gedeelde) voetbalvereniging. Verwacht wordt verder 
dat in de kleine dorpen het aantal voorzieningen in zijn geheel zal afnemen en dat in 
Beneden-Leeuwen juist wat meer voorzieningen geconcentreerd zullen worden. 

De drie hoofdthema’s binding, voorzieningenniveau en verhuiswens zijn alle drie 
beschrijvend geanalyseerd op basis van de resultaten van de enquête. Als eerste is de 
deelvraag “Hoe wordt het voorzieningenniveau beoordeeld door de inwoners van de 
dorpen?” aan bod gekomen. Over het algemeen kan gezegd worden dat er in de 
gemeente verschillend gedacht wordt over het voorzieningenniveau. Dit was te 
verwachten, aangezien de voorzieningenniveaus in de verschillende dorpen erg 
verschillend zijn. Per dorp kan gezegd worden dat de inwoners van Altforst het vaakst 
ontevreden zijn, gevolgd door de inwoners van Alphen en Appeltern. In Altforst is maar 
15% van de respondenten tevreden met het voorzieningenniveau. Het tevredenst zijn de 
mensen in Beneden-Leeuwen (78%), gevolgd door de inwoners van Dreumel (67%). 
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Deze beoordelingen komen overeen met het daadwerkelijke voorzieningenniveau in de 
verschillende dorpen. Daarna werd er gekeken naar de binding. De deelvraag “In 
hoeverre zijn de inwoners gebonden aan hun dorp?” ging hierover. Als antwoord kan 
gegeven worden dat de binding van de respondenten is gemeten door hierover 
verschillende vragen te stellen. Gemiddeld over de gehele gemeente ervaren de 
inwoners een lichte binding met hun dorp (2,5 op een schaal van 0 tot en met 4, waarbij 
0 een lage binding en 4 een hoge binding betekent). Per dorp zijn er verschillen 
waargenomen. In de dorpen Altforst, Alphen en Appeltern is de binding significant hoger 
dan in de andere dorpen. In de dorpen Maasbommel en Boven-Leeuwen is de binding 
van de inwoners significant lager dan in de andere dorpen. Als laatste van de drie 
hoofdthema’s is daarna de verhuiswens beschreven. De bijbehorende deelvraag is: ”In 
hoeverre hebben de inwoners momenteel een verhuiswens?”. Verreweg de meeste 
inwoners van de gemeente West-Maas en Waal hebben geen verhuiswens. 46% weet 
zeker dat ze de komende twee jaar niet willen verhuizen. Nog eens 25% denkt daarnaast 
niet te willen verhuizen in de komende twee jaar. 6% van de inwoners in de gemeente wil 
zeker verhuizen en nog eens 7% denkt dat ze de komende twee jaar willen gaan 
verhuizen. Er is geen significant verschil in verhuiswens te zien tussen de verschillende 
dorpen.  

Na de beschrijvende analyses is er gekeken naar de verbanden tussen de verschillende 
thema’s. Hierover gingen weer drie deelvragen. De eerste was:”Wat is het verband tussen 
het voorzieningenniveau in het dorp van de bewoner en de binding met het dorp?” Het 
antwoord op deze deelvraag is dat er een zwak positief verband (correlatie: 0,190) 
gevonden is tussen de binding van de inwoners van een bepaald dorp en het 
beoordeelde voorzieningenniveau van dat dorp. Dit betekent dat wanneer men 
positiever over het voorzieningenniveau is, dat men dan over het algemeen een grotere 
binding met dat dorp ervaart. Het tweede onderzochte verband is dat tussen binding en 
verhuiswens. De deelvraag: ”Wat is het verband tussen de binding met het dorp en de 
wens om te verhuizen?” werd door deze analyse beantwoord. Er is een licht negatief 
verband (correlatie: -0,324) gevonden tussen de binding van de inwoners van een 
bepaald dorp en de verhuiswens onder die inwoners. Dit betekent dat wanneer men een 
verhuiswens heeft, dat men zich dan over het algemeen iets minder gebonden voelt met 
het dorp dan wanneer er geen verhuiswens is. Het laatste deelvraag over de drie thema’s 
is: “Wat is het verband tussen het voorzieningenniveau van een dorp en de wens van de 
inwoners om te verhuizen?” Er is hierbij geen rechtstreeks verband gevonden tussen het 
voorzieningenniveau in een bepaald dorp en de verhuiswens van de inwoners van dat 
dorp. Wel zijn de voorzieningen die van invloed zijn op het bepalen van een voorkeur 
voor een dorp bepaald. Voor kleine dorpen is de basisschool verreweg de belangrijkste 
voorziening, gevolgd door de supermarkt en OV-verbinding. 
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In grote dorpen leveren zorgvoorzieningen en de basisschool de belangrijkste bijdrage 
aan het bepalen van het nut. Naast het bepalen van de voorkeuren is er een relatie 
gevonden tussen de aan-of afwezigheid van bepaalde voorzieningen in dorpen en de 
verhuiswens door middel van een regressieanalyse. De verklaarde variantie is echter zeer 
gering. 

Na de verbanden onderzocht te hebben is er gekeken of er verschillen zijn met 
betrekking tot bepaalde huishoudens- en persoonstypen en –kenmerken. Allereerst is dit 
gedaan voor binding, waarbij de volgende deelvraag hoort: “Zijn er verschillen tussen 
verschillende huishoudens- en persoonstypen en -kenmerken met betrekking tot de 
binding met een dorp?” 
Voor binding zijn er verschillen gevonden met betrekking tot de leeftijdscategorie; de 
opleiding; de arbeidssituatie; de woonduur en het dorp waarin men woont. Voor leeftijd 
geldt dat de binding onder ouderen hoger is dan onder jongeren. Voor opleiding kan 
gesteld worden dat lager opgeleiden een sterkere binding ervaren dan gemiddeld en 
hoog opgeleiden. De arbeidssituatie van een gezin heeft ook invloed op de binding. Er 
geldt dat hoe minder men werkt in een gezin, des te meer gebonden men is. De 
tweeverdieners hebben daarbij dus de laagste binding en de gepensioneerden en 
werklozen de hoogste binding. Als laatste is de woonduur van invloed. Hoe langer men 
in een dorp woont, hoe hoger de binding met dat dorp is. De deelvraag: “Zijn er 
verschillen tussen verschillende huishoudens- en persoonstypen en -kenmerken met 
betrekking tot de verhuiswens?” is daarna beantwoord. Er zijn geen verschillen gemeten 
tussen de verschillende huishoudens- en persoonstypen en –kenmerken wanneer het 
gaat om de verhuiswens. Als laatste is er onderzocht of er verschillen zijn met betrekking 
tot het voorzieningenniveau. Hierbij hoort de volgende deelvraag: “Zijn er verschillen 
tussen verschillende huishoudens- en persoonstypen en -kenmerken met betrekking tot 
de beoordeling van het voorzieningenniveau?” Er zijn verschillen met betrekking tot het 
dorp waarin men woont en in welke leeftijdscategorie men ingedeeld wordt als het gaat 
om het voorzieningenniveau. Jongeren zijn over het algemeen tevredener dan ouderen 
wat betreft het voorzieningenniveau in hun dorp. De geanalyseerde verbanden en 
verschillen zijn nogmaals weergegeven in het conceptueel model in figuur 7.1. Voor de 
belangrijkste verbanden zijn de gevonden correlaties ingevoegd. 
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7.2 Discussie en aanbevelingen voor verder onderzoek 
In de loop van het onderzoek zijn er bepaalde keuzes gemaakt die een invloed kunnen 
hebben gehad op de resultaten. In verband met de beperkte tijd en een beperkt budget 
is er voor gekozen om een beperkte steekproef uit ieder dorp te benaderen. Het zou 
natuurlijk beter geweest zijn om een grotere steekproef te nemen. De steekproef is in dit 
onderzoek wel willekeurig gekozen, maar het blijkt toch zo te zijn dat de steekproef niet 
op alle punten representatief is. Door ondervertegenwoordiging van jongeren en 
ouderen kunnen de resultaten beïnvloed zijn door de reacties van de respondenten met 
een leeftijd uit de middenklassen. Verder was het niet mogelijk om voor alle kenmerken 
te bepalen of de steekproef representatief was. Met meer onderzoek naar de situatie in 
het onderzoeksgebied zou dat verholpen kunnen worden.  

De lengte van de vragenlijst is ook een verbeterpunt. Hoewel er van tevoren goed was 
aangegeven hoe lang de enquête gemiddeld duurde, zijn er toch reacties gekomen van 
mensen dat ze de enquête lang vonden. Ook bij het langs de deuren gaan vonden 
mensen het vaak te lang duren en moesten ze nog maar even kijken of ze er wel tijd 
voor konden vrijmaken. Het zou beter geweest zijn als bepaalde vragen niet gesteld 
waren geweest.  

  

Invloed van: 
Woonduur in dorp 
Opleidingsniveau 
Dorp waarin men woont 
Arbeidssituatie 

Verhuiswens  

Binding met 
woonplaats 

Voorzieningenniveau 
van woonplaats  

Figuur 7.1: Ingevuld conceptueel model 

0,190 -0,324 

Geen significant verband gevonden 

Invloed van: 
Dorp waarin men woont 
Leeftijd 
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Achteraf waren de vragen over de losse beoordeling van voorzieningen niet nodig, 
omdat men deze verkeerd had geïnterpreteerd en de analyses ook gedaan konden 
worden met de beoordeling over het totale voorzieningenoordeel. Ook enkele vragen 
over binding zijn niet gebruikt in de analyses. Dit had de enquête aanzienlijk korter 
kunnen maken. 

Een ander punt van aandacht is de gemaakte keuzes voor voorzieningen. Gaandeweg 
het onderzoek is er een keuze geweest om de invloed van vijf voorzieningen in de kleine 
dorpen en vijf (gedeeltelijk andere) voorzieningen in de grote dorpen te onderzoeken. 
Het is mogelijk dat er veel meer voorzieningen van invloed zijn op het verhuisgedrag van 
mensen. Verder kan het zijn dat sommige voorzieningen op bepaalde plaatsen meer van 
invloed zijn dan andere. In streken met een sterk christelijke bevolking zal de kerk erg van 
invloed zijn op het verhuisgedrag, terwijl dat in andere streken helemaal niet van invloed 
hoeft te zijn. Een punt van verder onderzoek zou dus kunnen zijn om het aantal 
voorzieningen uit te breiden en om te onderzoeken of de invloed van voorzieningen 
algemeen geldend is of dat deze streekafhankelijk is.  

Een verdere aanbeveling voor vervolgonderzoek is om andere factoren die van invloed 
zijn op binding mee te nemen. In dit onderzoek zijn alleen huishoudenskenmerken 
meegenomen, maar het blijkt dat deze maar voor ongeveer een kwart van invloed zijn 
op de ervaren binding. Door andere factoren, zoals wijkkenmerken of woningkenmerken, 
in een nieuw onderzoek mee te nemen kan onderzocht worden of de conclusies uit dit 
onderzoek dan nog steeds geldig zijn.  

Qua onderzoeksmethode kan er een verbetering gemaakt worden op het gebied van de 
regressieanalyse met betrekking tot de verhuiswens. Er wordt nu van uit gegaan dat de 
verdeling van de verhuiswens een continue verdeling is, die normaal is verdeeld. In 
werkelijkheid is dit niet het geval, waardoor er eigenlijk gewerkt had moeten worden met 
een logistische regressie of een ordered regressie. In vervolgonderzoek zou het beter zijn 
om een van deze twee andere methodes van onderzoek te kiezen. 

7.3 Aanbevelingen voor beleid 
Naast aanbevelingen voor verder onderzoek worden er aanbevelingen gedaan voor 
beleidsmakers in gebieden met een dalend inwonersaantal. Uit het stated choice 
gedeelte van het onderzoek is gebleken dat een basisschool erg belangrijk is voor 
mensen in kleine dorpen. Gemeentes zouden in ieder geval één basisschool per dorp 
open moeten houden, ook al wordt het leerlingenaantal minder. 

Ook een (buurt)supermarkt is van belang voor de inwoners van kleine dorpen. Hoewel 
gemeenten en woningstichtingen hier niet direct iets aan kunnen doen, kan er wel 
geprobeerd worden om ondernemers te stimuleren om een buurtsupermarkt te 
exploiteren in de dorpen. Dit kan gedaan worden door eventuele regels/vergunningen 
soepel te houden. Een woningstichting zou ondernemers ook tegemoet kunnen komen. 
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Dit zou kunnen door tegen een gereduceerd tarief een pand te verhuren aan een 
ondernemer die een supermarkt zou willen beginnen of overnemen. Een andere optie is 
om in plaats van alleen een supermarkt een verswinkel, waarbij de nadruk ligt op 
versproducten, te stimuleren. Dit kan gezien worden als een bakkerij, slagerij, 
groentewinkel en supermarkt in één. In andere dorpen in Nederland zijn voorbeelden te 
vinden waar dit succesvol is gedaan. Eventueel zouden meerdere ondernemers hiervoor 
ieder een klein gedeelte van een pand kunnen huren. 
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Bijlagen 
Bijlage 1: Het meten van “sense of place” volgens Jorgenson en Stedman (2001) 
 
Place identity 

1. Everything about [  ] is a reflection of me. 
2. [  ] says very little about who I am. 
3. I feel that I can really be myself at  [  ] 
4. [  ] reflects the type of person I am. 

Place attachment  
5. I feel relaxed when I'm at  [  ]. 
6. I feel happiest when I'm at  [  ]. 
7. [  ]  is my favorite place to be. 
8. I really miss  [  ] when I'm away from it for too long. 

Place dependence  
9. [  ] is the best place for doing the things that I enjoy most. 
10. For doing the things that I enjoy most, no other place can compare to  [  ]. 
11. [  ] is not a good place to do the things I most like to do. 
12. As far as I am concerned, there are better places to be than at  [  ] 
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Bijlage 2: Dimensies van place attachment (Duyvendak, 2009)  
      
Place Identity  Ik voel mij thuis in deze buurt   
Sense of Place     
 Rootedness Hoeveel jaren woont u al op dit adres 
  Bent u eigenaar of huurder van de woning 
  Wilt u binnen twee jaar verhuizen 
 Bonding In welke mate voelt u zich actief betrokken bij wat er in uw buurt gebeurt 
  Ik heb veel contact met mijn directe buren 
  Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 
Place Affiliation     
 Self-related Ik ben gehecht aan deze buurt  
 Family-related Contact met familieleden.  
 Friend-related Contact met vrienden en goede kennissen 
 Community- related -    
 Organizationrelated Thuiswerken   
 Dwelling-related Bezit tweede of vakantiewoning, boot, caravan met vaste standplaats of 

volkstuin 
Locus of Pl. Identity     
 Dwelling-based  Belang van grootte, indeling en sfeer van woning en grootte van 

buitenruimte 
 Community-based:     
 1. Cleanliness 

and Safety 
Belang thuis voelen, geen bekladding, vernieling, rommel, hondenpoep, 
jongeren- en geluidsoverlast en verkeersveiligheid 

 2. Contacts Belang contact met directe buren en buurtbewoners, saamhorigheid in de 
buurt 

 3. Amenities Belang winkel- en openbaar vervoersvoorzieningen, jongeren- en 
speelvoorzieningen, basisschool, crèches 

Community Satisfaction      
 Tevredenheid met: woning    
  woonomgeving   
  bevolkingssamenstelling  
  openbaar groen   
  parkeermogelijkheden  
  winkels    
  openbaar vervoer haltes  
  voorzieningen voor jongeren.  
Social Participation tv kijken ( aantal uur per week)  
  sportactiviteiten ( aantal uur per week) 
  bezoek aan verenigingen ( < maandelijks) 
  bezoek van cafés ( < maandelijks) 
  bezoek van musea ( < maandelijks) 
  bezoek aan familie ( < wekelijks) 
  bezoek aan vrienden ( < wekelijks) 
Community Involvement In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om. 
  Ik voel mij medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid. 
  Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid. 
  Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. 
  Het is vervelend om in deze buurt te wonen. 
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Bijlage 3: SCI-1 

De vragen die bij SCI-1 gesteld worden zijn: 

Q1. I think my [block] is a good place for me to live.  
Q2. People on this [block] do not share the same values.  
Q3. My [neighbors] and I want the same things from the [block].  
Q4.  I can recognize most of the people who live on my [block].  
Q5.  I feel at home on this [block].  
Q6.  Very few of my [neighbors] know me.  
Q7.  I care about what my [neighbors] think of my actions.  
Q8.  I have no influence over what this [block] is like.  
Q9.  If there is a problem on this [block] people who live here can get it solved.  
Q10.  It is very important to me to live on this particular [block].  
Q11.  People on this [block] generally don't get along with each other.  
Q12.  I expect to live on this [block] for a long time.  
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Bijlage 4: De voorgelegde stellingen zijn bij de SCI-2 

Q1. I get important needs of mine met because I am part of this community.  
Q2. Community members and I value the same things.  
Q3. This community has been successful in getting the needs of its members met.  
Q4. Being a member of this community makes me feel good.  
Q5. When I have a problem, I can talk about it with members of this community.  
Q6. People in this community have similar needs, priorities, and goals.  
Q7. I can trust people in this community.  
Q8. I can recognize most of the members of this community.  
Q9. Most community members know me.  
Q10. This community has symbols and expressions of membership such as clothes, 

signs, art, architecture, logos, landmarks, and flags that people can recognize.  
Q11. I put a lot of time and effort into being part of this community.  
Q12. Being a member of this community is a part of my identity.  
Q13. Fitting into this community is important to me.  
Q14. This community can influence other communities.  
Q15. I care about what other community members think of me.  
Q16. I have influence over what this community is like.  
Q17. If there is a problem in this community, members can get it solved.  
Q18. This community has good leaders.  
Q19. It is very important to me to be a part of this community.  
Q20. I am with other community members a lot and enjoy being with them.  
Q21. I expect to be a part of this community for a long time.  
Q22. Members of this community have shared important events together, such as 

holidays, celebrations, or disasters.  
Q23. I feel hopeful about the future of this community.  
Q24. Members of this community care about each other.  
 
Binnen deze schalen zijn er vier subschalen, namelijk die van membership (SCI-1 Q 4, 5 
en 6; SCI-2: Q 1-6 ); Influence (SCI-1 7, 8 en 9; SCI-2: Q 7-12); reinforcement of needs 
(SCI-1 1, 2 en 3; SCI-2 Q 13-18) en shared emotional connection (SCI-1 Q 10, 11 en 12; 
SCI-2 Q 19-24). De index en de subschalen worden opgebouwd door de scores op te 
tellen. Deze subschalen zijn ook betrouwbaar met coëfficiënt alpha scores van .79 tot .86 
(Chavis, Lee & Acosta, 2008). 
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Bijlage 5: Dorpsonderzoek Nederwetten 2012 
 

Instructies voor het invullen van de vragenlijst 
De vragenlijst dient door de eerstjarige in het huishouden ingevuld te worden zonder overleg met anderen.  
De invuller dient 18 jaar of ouder te zijn.  
Tenzij anders aangegeven, kunt u per vraag slechts één antwoord aankruisen. 
Sla geen vragen over. Het is zeer belangrijk dat u alle vragen beantwoordt. 
Foute antwoorden bestaan niet, het gaat uitsluitend om uw mening. 

 
De eerste vragen gaan over de leefbaarheid van Nederwetten 
 
Kunt u voor elk van de onderstaande aspecten van Nederwetten aangeven hoe tevreden u daarover bent? 

 zeer 
tevreden 

tevreden 
niet te- 
vreden / niet 
ontevreden 

ontevreden 
zeer 
ontevreden 

Hoe het dorp er uit ziet      

Vrienden en familie in de buurt      

Rust en ruimte      

Het sociale leven in het dorp      

Het landschap in de omgeving      

De multifunctionele accommodatie      

Het openbaar vervoer      

De school      

De speelvoorzieningen voor kinderen      

Voorzieningen voor jongeren (bijv. hangplek, 
trapveldje)  

     

 
De volgende uitspraken gaan over Nederwetten. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hier mee eens bent.  

 zeer mee 
eens 

mee eens 
niet mee 
eens/niet 
mee oneens 

oneens 
zeer mee 
oneens 

Ik heb veel contact met mijn directe buren      

Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in het dorp 

     

Ik ben gehecht aan het dorp      

Ik voel me thuis in het dorp      

Ik woon in een gezellig dorp met veel 
saamhorigheid 

     

Ik heb voldoende sociale contacten met andere 
dorpsbewoners 

     

De mensen in het dorp kennen elkaar nauwelijks      

In het dorp gaat men op een prettige manier met 
elkaar om 

     

Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling van 
het dorp 

     

Sociale controle is sterk aanwezig in het dorp      

Ik voel me een echte Nederwettenaar      

Ik vind het fijn om hier te wonen, maar hoef niet zo 
nodig contact 
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De volgende vragen gaan over contacten met uw buren en dorpsgenoten 
 
Heeft u contact met buren in uw straat en zo ja hoe vaak? 
 Nooit 
 Een aantal keren per jaar 
 Een aantal keren per maand 
 Eens per week 
 Een aantal keren per week of vaker  
 
 
Welke van de volgende activiteiten heeft u in de afgelopen 12 maanden met uw buren ondernomen en hoe vaak? 

 zelden of 
nooit 

soms regelmatig vaak 

Goedendag zeggen     

Een praatje maken     

Bij elkaar een kopje koffie drinken     

Elkaar helpen met een klusje     

Samen leuke dingen doen     

Anders, namelijk     

 
 
Heeft u contact met andere dorpsbewoners en zo ja hoe vaak? 
 Nooit 
 Een aantal keren per jaar 
 Een aantal keren per maand 
 Eens per week 
 Een aantal keren per week of vaker  
 
 
Welke van de volgende activiteiten heeft u in de afgelopen 12 maanden met andere dorpsgenoten ondernomen en 
hoe vaak? 

 zelden of 
nooit 

soms regelmatig vaak 

Goedendag zeggen     

Een praatje maken     

Bij elkaar een kopje koffie drinken     

Elkaar helpen met een klusje     

Samen leuke dingen doen     

Anders, namelijk     

 
 
Heeft u de meeste sociale contacten (buiten werktijd) in het dorp of buiten het dorp? 
 In het dorp 
 Buiten het dorp 
 Evenveel in het dorp als buiten het dorp 
 
Nederwetten heeft veel verenigingen (sport, muziek, carnaval, KPJ etc.). Van hoeveel verenigingen in Nederwetten 
bent u lid? 
 1 
 2 
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 3-5 
 meer dan 5 
Van hoeveel van dergelijke verenigingen buiten Nederwetten bent u lid? 
 1 
 2 
 3-5 
 meer dan 5 
 
 
Bent u op de een of andere manier actief als vrijwilliger in het dorp? (bijv. functie in  vereniging, club, kerk, dorpsraad, 
school)? 
 Ja, ik besteed hier ca. …… uur per maand aan 
 Nee, maar dat zou ik wel willen op korte termijn 
 Nee, ik heb daar ook geen interesse in 
 
 
Beschikt u over een eigen vervoermiddel waarmee u in staat bent zich over grotere afstanden (> 10 km) te 
verplaatsen?  
 Ja 
 Nee 
 
De volgende vragen gaan over uw woonplezier en uw bereidheid hier aan bij te dragen 
 
Kunt u voor elk van de onderstaande aspecten/zaken aangeven hoe belangrijk u die vindt voor uw woonplezier in 
Nederwetten? 

 zeer 
belangrijk 

belangrijk 

niet 
belangrijk/ 
niet 
onbelangrijk 

onbelangrijk 
zeer 
onbelangrijk 

Hoe het dorp er uit ziet      

Vrienden en familie in de buurt      

Rust en ruimte      

Het sociale leven in het dorp      

Het landschap in de omgeving      

De multifunctionele accommodatie      

Het openbaar vervoer      

De school      

De speelvoorzieningen voor kinderen      

Voorzieningen voor jongeren (bijv. 
hangplek, trapveldje)  

     

 
 
Waar maakt u zich zorgen over als het gaat om het dorp? Noem de 3 belangrijkste. Als u zich geen zorgen maakt, hoeft u 
niets in te vullen. 
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Welke zaken kunnen verbeterd worden of moeten beter geregeld worden in het dorp? 
Noem de 3 belangrijkste. Als u geen verbeterpunten heeft, hoeft u niets in te vullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bent u bereid een actieve bijdrage te leveren aan nieuwe projecten met betrekking tot de leefbaarheid in 
Nederwetten? 
 Ja, sowieso 
 Ja, afhankelijk van het onderwerp 
 Nee, nu niet, misschien over een jaar 
 Nee, daar heb ik geen interesse in 
 
 
Tot slot nog enkele vragen over uzelf en over uw huishouden 
 
Bent u man of vrouw? 
 man 
 vrouw 
 
Kunt u aangeven in welk jaar u bent geboren? 
1 9     (vul hier het jaartal in) 
   
Welke situatie is op u van toepassing? 
 ik woon alleen 
 ik woon met partner en 1 of meer thuiswonende kinderen 
 ik woon met partner zonder thuiswonende kinderen 
 ik woon met 1 of meer kinderen, maar zonder partner 
 ik woon in bij ouder(s), verzorger(s)/bij broer(s) of zuster(s)/bij andere familie 
 ik woon in een woongroep/woongemeenschap 
 andere woonsituatie 
 
Sinds welk jaar woont u in Nederwetten? 
      (vul hier het jaartal in) 
 
 
Wat is uw hoogste voltooide opleiding? 
 Geen opleiding  
 Lager onderwijs  
 Lager Beroepsonderwijs (LBO, LTS, VBO, VMBO kader of beroepsgericht)  
 Middelbaar voortgezet onderwijs (VMBO T, MAVO)  
 Hoger Voortgezet Onderwijs (HAVO, HBS, VWO) 
 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO, MEAO)  
 Hoger beroepsonderwijs (HBO), Universiteit (WO)  
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Welke situatie is het meest op u van toepassing? 
 Ik ben werkzaam in loondienst of als zelfstandig ondernemer 
 Ik studeer/zit op school/volg stage 
 Ik doe het huishouden 
 Ik ben werkloos 
 Ik ben arbeidsongeschikt 
 Ik ben gepensioneerd 
  
 
Rekent u uw huishouden tot de groep met een modaal inkomen, een beneden modaal inkomen of een boven 
modaal inkomen? (het gaat om het netto inkomen; indien uw huishouden meerdere inkomens heeft dient u deze bij elkaar op 
te tellen) 
 Duidelijk beneden modaal 
 Ongeveer een modaal inkomen  
 Duidelijk boven modaal inkomen 
Heeft u nog opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze enquête? 
 Nee 
 Ja, namelijk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn de ingevulde vragenlijst vóór 7 september 2012 terug te sturen. U kunt gebruik maken van de 
bijgevoegde portvrije retourenveloppe. Het is niet nodig hier een postzegel op te plakken. 
 
 
 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage 8: Gebruikte Nederlandse vertaling van SCI-1  
 
Q1. Ik vind dat dit dorp voor mij een goede plaats is om te wonen.  
Q2. Inwoners van dit dorp delen niet dezelfde waarden.  
Q3. Mijn buren en ik verwachten dezelfde dingen van dit dorp.  
Q4.  Ik kan de meeste inwoners van dit dorp herkennen.  
Q5.  Ik voel me thuis in dit dorp.  
Q6.  Erg weinig van mijn buren kennen mij.  
Q7.  Ik houd er rekening mee met wat mijn buren vinden van wat ik doe.  
Q8.  Ik heb geen invloed in hoe dit dorp er uit ziet.  
Q9.  Als er een probleem in dit dorp is, kunnen de inwoners dit opgelost krijgen.  
Q10.  Het is voor mij erg belangrijk dat ik specifiek in dit dorp woon.  
Q11.  Inwoners van dit dorp kunnen over het algemeen slecht met elkaar overweg.  
Q12.  Ik verwacht nog lang in dit dorp te blijven wonen.  
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Bijlage 9: Enquete (voor een klein dorp)  
 

 

U heeft deze enquête ontvangen omdat u in een dorp in de gemeente West Maas en Waal woont. De 
enquête dient ingevuld te worden door de hoofdbewoner of de (eventuele) partner van de 
hoofdbewoner. De enquête is anoniem, maar als u kans wilt maken op de 1 van de 10 VVV-bonnen 
t.w.v. € 15,- dan kunt u hieronder uw e-mailadres of telefoonnummer invullen, waarop wij u kunnen 
bereiken in geval u de winnaar bent. Uw e-mailadres of telefoonnummer zullen alleen gebruikt worden 
om u te informeren in het geval u een prijs gewonnen heeft. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vragenlijst begint op de volgende pagina 
 
 
 
 Ja, ik wil kans maken op 1 van de 10 VVV-bonnen t.w.v. € 15,- 

 

Naam: 

E-mailadres of tel. Nr.:  

Enquête over het verdwijnen van voorzieningen en verhuiswensen in de gemeente West Maas en Waal 

Indien u kans wilt maken op 1 van de 10 VVV-bonnen vult u dan hieronder uw gegevens in. 
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1. A. Bent u in de afgelopen twee jaar verhuisd? 

 Nee  Ga naar vraag 2 

 Ja 

B. Wat was uw vorige woonplaats?................................................................................................. 

C. Wat waren de belangrijkste redenen dat u verhuisd bent? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

2. A. Sinds welk jaar woont u in uw dorp? Sinds ………………    

B. Heeft u heel uw leven in dit dorp gewoond?  

 Ja   

 Nee 

3. A. Denkt u binnen twee jaar te gaan verhuizen? 

 Nee, ik wil zeker niet verhuizen    Ga naar vraag 4 

 Nee, ik denk dat ik niet wil verhuizen 

  Misschien wel, misschien niet 

 Ja, ik denk dat ik wel wil verhuizen 

 Ja, ik wil zeker verhuizen 

B. Waar denkt u naartoe te verhuizen? 

 Elders binnen mijn huidige dorp 

 Elders binnen de gemeente, namelijk (indien bekend) naar:………………………………………. 

 Elders binnen de gemeentes Druten, Wijchen of Beuningen 

  Elders binnen de gemeentes Maasdriel, Neerijnen,  Neder-Betuwe, Over-Betuwe,      

Heumen, Grave of Oss 

 Elders binnen de gemeentes ’s-Hertogenbosch, Tiel of Nijmegen 

 Elders binnen Nederland 

 Naar het buitenland  

 Ik weet het nog niet 

C. Wat zijn de belangrijkste redenen dat u zou willen verhuizen? 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allereerst enkele vragen over eventuele verhuisplannen 
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4. Hoe tevreden bent u over de onderstaande voorzieningen in uw dorp? Als er van een bepaalde 
voorziening meerdere in uw dorp aanwezig zijn, beoordeel dan het geheel van die voorzieningen 
 

5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen / uitspraken? 

  Helemaal  
mee oneens 

Mee 
oneens 

Niet eens/ 
niet oneens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Ik heb veel contact met mijn directe buren       
Ik voel mij medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in 
mijn dorp 

     

Ik ben gehecht aan mijn dorp       
Ik voel me thuis in het dorp       
Ik woon in een gezellig dorp met veel saamhorigheid       
Ik heb voldoende sociale contacten met andere 
dorpsbewoners 

     

In mijn dorp gaat men op een prettige manier met elkaar 
om 

     

Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in mijn 
dorp 

     

In mijn dorp is sociale controle sterk aanwezig       

  Zeer 
ontevreden

Ontevreden Neutraal/     
geen mening

Tevreden  Zeer 
tevreden

  Niet 
aanwezig in 

dorp 

Voorziening:           

Basisschool             
Peuterspeelzaal             
Kinderopvang             
Supermarkt          
Dagelijks vers (bakker, slager, 
groenteboer e.d.) 

             

Overige winkels             
Voetbalvereniging             
Sporthal          
Overige sportvoorzieningen             
Zorg (huisarts, apotheek, tandarts e.d.)             
Sociaal/cultureel (buurthuis, kulturhus, 
dorpshuis e.d.) 

             

Café          
Snackbar          
Restaurant          
Kerk          
Verzorgingstehuis          
Het algehele voorzieningenniveau in 
mijn dorp 

             

De volgende vragen gaan over het voorzieningenniveau in uw dorp 
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6. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen / uitspraken?  

  Helemaal  

mee oneens 

Mee 

oneens 

Niet eens/ 

niet oneens 

Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Ik vind dit dorp voor mij een goede plaats om te wonen      
De inwoners van dit dorp delen niet dezelfde waarden      
Mijn buren en ik verwachten dezelfde dingen van dit 

dorp 

     

Ik herken de meeste inwoners van dit dorp       
Ik voel me thuis in dit dorp       
Weinig buren kennen mij       
Ik vind het belangrijk wat mijn buren vinden van mijn 

daden 

     

Ik heb geen invloed op dit dorp       
Als er een probleem in dit dorp is, kunnen de inwoners 

dit opgelost krijgen 

     

Het is voor mij erg belangrijk dat ik in dit specifieke dorp 

woon 

     

Inwoners van dit dorp kunnen over het algemeen slecht 

met elkaar overweg 

     

Ik verwacht nog lang in dit dorp te blijven wonen      
 

7. Heeft u de meeste sociale contacten (buiten uw werk) in uw dorp of daarbuiten? 

 Meer in het dorp 
 (Ongeveer) evenveel in het dorp als daarbuiten 
 Meer buiten het dorp 

 
8. Heeft u (schoon)familie in uw dorp wonen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Nee 
 Ja, directe (schoon)familie (Ouders, kinderen, broers, zussen) 
 Ja, overige familie 

  



122 
 

 
 

9. Heeft u contact met uw buren en zo ja, hoe vaak? 

 Nooit 
 Niet meer dan enkele keren per jaar 
 Enkele keren per maand 
 1 keer per week 
 Vaker dan 1 keer per week 

 

10. Welke van de volgende activiteiten heeft u in de afgelopen 12 maanden met uw buren ondernomen 
en hoe vaak?  

 

11. Heeft u contact met overige dorpsbewoners en zo ja, hoe vaak? 

 Nooit 
 Niet meer dan enkele keren per jaar 
 Enkele keren per maand 
 1 keer per week 
 Vaker dan 1 keer per week 

 
12. Welke van de volgende activiteiten heeft u in de afgelopen 12 maanden met overige 

dorpsbewoners ondernomen en hoe vaak? 

 

  

    Zelden of nooit Soms Regelmatig  Vaak

A.  Goedendag zeggen      

B.  Een praatje maken      

C.  Bij elkaar een kopje koffie drinken     

D.  Elkaar helpen met een klusje      

E.  Samen leuke dingen doen      

F.  Anders, namelijk

…………...……………………………………….      

    Zelden of nooit Soms Regelmatig  Vaak

A.  Goedendag zeggen      

B.  Een praatje maken      

C.  Bij elkaar een kopje koffie drinken     

D.  Elkaar helpen met een klusje      

E.  Samen leuke dingen doen      

F.  Anders, namelijk

………………………………………………..……     



123 
 

13. Van hoeveel clubs en verenigingen in uw woonplaats bent u actief lid? (Bijv. zang, carnaval, 
kerkelijke vereniging, sport etc.) 

 0 
 1 
 2 
 3-5 
 meer dan 5 

 
14. Van hoeveel van dergelijke clubs en verenigingen buiten uw woonplaats bent u actief lid? 

 0 
 1 
 2 
 3-5 
 meer dan 5 
 

15. Bent u op de één of andere manier actief als vrijwilliger in uw woonplaats? (Bijv. functie in 
vereniging, club, kerk, dorpsraad, school etc.) 

 Ja, gemiddeld aantal uur per week:………………. 
 Nee, maar ik zou dit wel graag willen 
 Nee en ik heb daar ook geen behoefte aan 
 

16. Bent u op de één of andere manier actief als vrijwilliger buiten uw woonplaats? (Bijv. functie in 
vereniging, club, kerk, dorpsraad, school etc.) 

 Ja, gemiddeld aantal uur per week:………………. 
 Nee, maar ik zou dit wel graag willen 
 Nee en ik heb daar ook geen behoefte aan 
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17. U krijgt nu een aantal keren 2 situaties voorgelegd waarin u zich moet voorstellen dat er iets met de 
voorzieningen in uw dorp gaat veranderen. In iedere situatie worden er steeds 5 voorzieningen 
genoemd die aanwezig of afwezig kunnen zijn in uw dorp. Stelt u zich voor dat deze situatie zich in 
uw dorp zou voordoen. We willen graag steeds weten welke van de twee situaties uw voorkeur dan 
heeft. Alle overige voorzieningen die niet genoemd worden blijven zoals ze nu zijn. Ook willen we 
voor elke situatie graag weten of u dan binnen 2 jaar zou willen verhuizen. 
 
 

  
 

 

 Situatie 
1 

Situatie 
2 

Basisschool   

OV-verbinding   

Huisarts   

Buurtsupermarkt   

Voetbalvereniging   

   

Mijn voorkeur gaat uit naar:   
  

In deze situaties wil ik binnen 2 jaar:  

-Zeker niet verhuizen   

-Waarschijnlijk niet verhuizen   

-Misschien wel, misschien niet verhuizen   

-Waarschijnlijk wel verhuizen   

-Zeker wel verhuizen   
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 Situatie 
1 

Situatie 
2 

Basisschool   

OV-verbinding   

Huisarts   

Buurtsupermarkt   

Voetbalvereniging   

   

Mijn voorkeur gaat uit naar:   

  

In deze situaties wil ik binnen 2 jaar:  

-Zeker niet verhuizen   

-Waarschijnlijk niet verhuizen   

-Misschien wel, misschien niet verhuizen   

-Waarschijnlijk wel verhuizen   

-Zeker wel verhuizen   
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 Situatie 

1 
Situatie 

2 

Basisschool   

OV-verbinding   

Huisarts   

Buurtsupermarkt   

Voetbalvereniging   

   

Mijn voorkeur gaat uit naar:   

  

In deze situaties wil ik binnen 2 jaar:  

-Zeker niet verhuizen   

-Waarschijnlijk niet verhuizen   

-Misschien wel, misschien niet verhuizen   

-Waarschijnlijk wel verhuizen   

-Zeker wel verhuizen   
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 Situatie 
1 

Situatie 
2 

Basisschool   

OV-verbinding   

Huisarts   

Buurtsupermarkt   

Voetbalvereniging   

   

Mijn voorkeur gaat uit naar:   

  

In deze situaties wil ik binnen 2 jaar:  

-Zeker niet verhuizen   

-Waarschijnlijk niet verhuizen   

-Misschien wel, misschien niet verhuizen   

-Waarschijnlijk wel verhuizen   

-Zeker wel verhuizen   
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 Situatie 

1 
Situatie 

2 

Basisschool   

OV-verbinding   

Huisarts   

Buurtsupermarkt   

Voetbalvereniging   

   

Mijn voorkeur gaat uit naar:   

  

In deze situaties wil ik binnen 2 jaar:  

-Zeker niet verhuizen   

-Waarschijnlijk niet verhuizen   

-Misschien wel, misschien niet verhuizen   

-Waarschijnlijk wel verhuizen   

-Zeker wel verhuizen   
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 Situatie 

1 
Situatie 

2 

Basisschool   

OV-verbinding   

Huisarts   

Buurtsupermarkt   

Voetbalvereniging   

   

Mijn voorkeur gaat uit naar:   

  

In deze situaties wil ik binnen 2 jaar:  

-Zeker niet verhuizen   

-Waarschijnlijk niet verhuizen   

-Misschien wel, misschien niet verhuizen   

-Waarschijnlijk wel verhuizen   

-Zeker wel verhuizen   
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 Situatie 

1 
Situatie 

2 

Basisschool   

OV-verbinding   

Huisarts   

Buurtsupermarkt   

Voetbalvereniging   

   

Mijn voorkeur gaat uit naar:   

  

In deze situaties wil ik binnen 2 jaar:  

-Zeker niet verhuizen   

-Waarschijnlijk niet verhuizen   

-Misschien wel, misschien niet verhuizen   

-Waarschijnlijk wel verhuizen   

-Zeker wel verhuizen   
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 Situatie 

1 
Situatie 

2 

Basisschool   

OV-verbinding   

Huisarts   

Buurtsupermarkt   

Voetbalvereniging   

   

Mijn voorkeur gaat uit naar:   

  

In deze situaties wil ik binnen 2 jaar:  

-Zeker niet verhuizen   

-Waarschijnlijk niet verhuizen   

-Misschien wel, misschien niet verhuizen   

-Waarschijnlijk wel verhuizen   

-Zeker wel verhuizen   
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18. Wat is uw geslacht 

 Man 
 Vrouw 

 
19. In welk jaar bent u geboren?  ………………………… 

 
20. Bent u eigenaar of huurder van uw huidige woning? 

 Eigenaar 
 Huurder 
 

21. Wat is uw hoogst voltooide opleidingsniveau? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Welke situatie is het meest op u van toepassing? 
  Ik ben werkzaam in loondienst of als zelfstandig ondernemer voor …….. uur per week                     

waarvan ik ………uur per week thuis werk (telewerken, klanten thuis ontvangen of vergelijkbaar). 
   Ik studeer/zit op school/volg stage 
  Ik doe het huishouden 
  Ik ben werkloos 
  Ik ben arbeidsongeschikt 
  Ik ben gepensioneerd 

 
23. Kunt u aangeven waar u hoofdzakelijk werkt. 

  Ik heb een beroep dat ik thuis uitoefen.  
 Ik werk in mijn dorp 
  Ik werk in een ander dorp in de gemeente West Maas en Waal 
  Ik werk buiten de gemeente met een reistijd van ……………….. minuten (enkele reis) 
 

24. Hoe is uw huishouden samengesteld? 

 Basisschool / lagere school, lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, vmbo-b) of geen opleiding 
 Middelbaar voortgezet onderwijs (o.a MAVO, VMBO-k, VMBO-gl, VMBO-tl) 
 Middelbaar beroepsonderwijs (o.a MBO, MEAO, MTS) 
 Hoger voortgezet onderwijs (o.a. Havo, VWO) 
 Hoger beroepsonderwijs (o.a. HBO, HTS, HEAO) 
 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

 Ik woon alleen Ga naar vraag 28 
 Alleenstaand met …………. thuiswonend(e) kind(eren) 

(vul op de stippellijn het aantal kinderen in) Ga naar vraag 28 

 Echtpaar/samenwonend zonder thuiswonend(e) kind(eren) 
 Echtpaar/samenwonend met …………. thuiswonend(e) kind(eren) 

(vul op de stippellijn het aantal kinderen in) 

 Anders, namelijk……………… 

Dan volgen nu nog enkele algemene vragen
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25. Wat is het hoogst voltooide opleidingsniveau van uw partner? 

 
26. Welke situatie is het meest op uw partner van toepassing? 

   Hij/zij is werkzaam in loondienst of als zelfstandig ondernemer voor ……..uur per week waarvan 
hij/zij ………uur per week thuis werkt (telewerken, klanten thuis ontvangen of vergelijkbaar). 

   Hij/zij studeert/zit op school/volgt stage 
  Hij/zij doet het huishouden 
  Hij/zij is werkloos 
  Hij/zij is arbeidsongeschikt 
  Hij/zij is gepensioneerd 

 
27. Kunt u aangeven waar uw partner hoofdzakelijk werkt. 

  Hij/zij heeft een beroep dat thuis uitgeoefend wordt.  
 Hij/zij werkt in ons dorp 
  Hij/zij werkt in een ander dorp in de gemeente West Maas en Waal 
  Hij/zij werkt buiten de gemeente met een reistijd van ………….. minuten (enkele reis) 

 
28. Kunt u het aantal personen per leeftijdscategorie in uw huishouden invullen (inclusief uzelf)? 

 
……… 0-3 jaar  

……… 4-12 jaar  

……… 13-18 jaar  

……… 19-25 jaar  

……… ouder dan 26 jaar  

 

29. Over hoeveel auto’s (of motoren) beschikt uw huishouden? 
 0 
 1 
 2 
 3 
 meer dan drie 

   
30. Kunt u aangeven in welke categorie het gezamenlijk bruto-inkomen van uw huishouden valt? 

 

 
 
 

 Basisschool / lagere school, lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, vmbo-b) of geen opleiding 
 Middelbaar voortgezet onderwijs (o.a MAVO, VMBO-k, VMBO-gl, VMBO-tl) 
 Middelbaar beroepsonderwijs (o.a MBO, MEAO, MTS) 
 Hoger voortgezet onderwijs (o.a. Havo, VWO) 
 Hoger beroepsonderwijs (o.a. HBO, HTS, HEAO) 
 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

 Minder dan € 21.000 
 Vanaf € 21.000 tot € 34.000 
 Vanaf € 34.000 tot € 43.000 
 Meer dan € 43.000 
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Bijlage 10: Kaartje met internetlink 
 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. Dankzij u kan ik waardevol 
onderzoek doen. De in ons gesprek van vandaag genoemde enquête kunt u invullen 
door naar de volgende link te gaan: 

www.voorzieningenonderzoek.nl 
Graag wil ik u nogmaals vragen om de enquête voor 25 januari in te vullen. Ik wil 
u er graag nog aan herinneren dat er 10 Irischeques van € 15,- verloot worden 
onder de inzenders.  
 
Heeft u vragen over de enquête, dan kunt u mij bereiken op het onderstaande e-
mailadres. 
 
Met vriendelijke groet, 

Reinart Bragt 
Masterstudent Real Estate Management & Development 
r.a.p.bragt@student.tue.nl 
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Bijlage 11: Brief voor mensen die niet thuis waren 

Aan de bewoner(s) van dit adres 
 
Datum   
januari 2014   

Onderwerp 
Afstudeeronderzoek: Onderzoek naar verhuiswensen 
 
Beste bewoner van PLAATS, 
 
Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Reinart Bragt, masterstudent aan de TU Eindhoven. Ik doe 
momenteel een afstudeeronderzoek naar verhuiswensen voor mijn studie Vastgoed Beheer & 
Ontwikkeling. Ik voer dit onderzoek uit in samenwerking met woonstichting De Kernen.  
 
Belangrijke enquête  
Deze enquête is belangrijk. Het doel is namelijk meer informatie te krijgen over de relatie tussen 
verhuiswensen en voorzieningen in uw dorp.  Dit is de eerste keer in Nederland dat er op deze 
manier een onderzoek plaatsvindt naar de relatie tussen wonen en voorzieningen. Ik studeer op dit 
onderzoek af. U zou me enorm helpen hieraan mee te doen. Als u het leuk vindt, stuur ik u de 
resultaten van dit onderzoek na afloop toe.  
 
Doet u ook mee? 
Ik ben vandaag bij u aan de deur geweest om u te vragen mee te doen aan de enquête, maar er 
werd niet open gedaan. U als inwoner van PLAATS kunt ons waardevolle informatie geven door de 
bijbehorende enquête in te vullen. Dit kunt u doen door naar de volgende website te gaan: 
 

www.voorzieningenonderzoek.nl 
 
De enquête is anoniem en duurt ongeveer 20 minuten. Daar staat tegenover dat we onder de 
inzenders 10 Irischeques verloten van € 15. Wilt u de enquête zo snel mogelijk invullen? Het  liefst 
voor 25 januari.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Dankzij u kan ik dit waardevolle onderzoek doen. 

Met vriendelijke groet,  

Reinart Bragt 
Masterstudent Real Estate Management & Development 
r.a.p.bragt@student.tue.nl 
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Bijlage 12: Brief voor mensen waar niet aangebeld werd 

Aan de bewoner(s) van dit adres 
 
Datum   
januari 2014   

Onderwerp 
Afstudeeronderzoek: Onderzoek naar verhuiswensen 
 
Beste bewoner van PLAATS, 
 
Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Reinart Bragt, masterstudent aan de TU Eindhoven. Ik doe 
momenteel een afstudeeronderzoek naar verhuiswensen voor mijn studie Vastgoed Beheer & 
Ontwikkeling. Ik voer dit onderzoek uit in samenwerking met woonstichting De Kernen.  
 
Belangrijke enquête  
Deze enquête is belangrijk. Het doel is namelijk meer informatie te krijgen over de relatie tussen 
verhuiswensen en voorzieningen in uw dorp.  Dit is de eerste keer in Nederland dat er op deze 
manier een onderzoek plaatsvindt naar de relatie tussen wonen en voorzieningen. Ik studeer op dit 
onderzoek af. U zou me enorm helpen hieraan mee te doen. Als u het leuk vindt, stuur ik u de 
resultaten van dit onderzoek na afloop toe.  
 
Doet u ook mee? 
U als inwoner van PLAATS kunt ons waardevolle informatie geven door de bijbehorende enquête in 
te vullen. Vult u de enquête ook in? Dit kunt u doen door naar de volgende website te gaan: 

 
www.voorzieningenonderzoek.nl 

 
De enquête is anoniem en duurt ongeveer 20 minuten. Daar staat tegenover dat we onder de 
inzenders 10 Irischeques verloten van € 15. Wilt u de enquête zo snel mogelijk invullen? Het  liefst 
voor 25 januari.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Dankzij u kan ik dit waardevolle onderzoek doen. 

Met vriendelijke groet,  

Reinart Bragt 
Masterstudent Real Estate Management & Development 
r.a.p.bragt@student.tue.nl 
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Bijlage 13: Chi-kwadraat toetsen 

Leeftijd Observed Expected Observed-
Expected 

(O-E)² (O-E)²/E 

20 tot 25 jaar 6 14 -8 69 4,85
25 tot 45 jaar 67 78 -11 117 1,51
45 tot 65 jaar 112 99 13 157 1,58
65 tot 80 jaar 52 39 13 170 4,36
80 jaar of ouder 6 12 -6 41 3,31
    X2= 15,60
 

Huishoudenssamenstelling Observed Expected Observed-Expected (O-E)² (O-E)²/E 
1 persoons 38 36 2 5 0,13
Met kinderen 114 118 -4 18 0,15
Zonder kinderen 91 89 2 4 0,05

X2= 0,3
 

Geslacht Observed Expected Observed-Expected (O-E)² (O-E)²/E 
Man 109 121 -12 149 1,23
Vrouw 134 122 12 149 1,23

X2= 2,46
 

 

Koop/huurverhoudin
g 

Observe
d 

Expecte
d 

Observed-Expected (O-E)² (O-E)²/E 

Huur 67 46 21 434 9,40
Koop 176 197 -21 434 2,20

X2= 11,60
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Bijlage 14: Cronbach’s alpha als items uit schaal verwijderd zouden worden 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Contact 21,64 25,878 ,475 ,875 

verantwoordelijkheid 21,70 25,719 ,525 ,870 

gehechtheid 21,65 23,666 ,649 ,860 

gezelligheid 21,63 23,393 ,793 ,844 

contacten 21,49 24,598 ,701 ,854 

omgang 21,48 25,556 ,710 ,855 

bevolkingssamenstelling 21,62 26,265 ,570 ,866 

Socialecontrole 21,74 26,809 ,497 ,871 

thuisvoelendheid 21,35 25,388 ,669 ,858 

 
 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

goedeplaats 26,0900 25,950 ,707 ,714 

waarden 26,9792 33,229 -,127 ,797 

verwachting 26,6782 28,837 ,407 ,748 

herkenbaarheid 26,6644 27,036 ,459 ,740 

thuisvoelendheid 26,0657 26,562 ,661 ,721 

daden 27,3045 29,331 ,221 ,769 

problemen 26,8685 28,399 ,415 ,746 

belangrijkheid 26,9100 25,186 ,571 ,725 

toekomst 26,2180 24,997 ,617 ,718 

kennenmij 26,0830 28,271 ,358 ,752 

invloed 27,1246 29,311 ,244 ,766 

overweg 26,0519 29,674 ,335 ,754 
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Bijlage 15: Verschil in leeftijd tussn Maas- en Waaldorpen 

leeftijd3klassen * DorpMaasWaal Crosstabulation 

Count   

 

DorpMaasWaal 

Total Waal Maas 

leeftijd3klassen Jong 46 27 73

Midden 50 62 112

Oud 29 29 58

Total 125 118 243

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,034a 2 ,049 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 28,16. 
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Bijlage 16: Dummycodering bij regressie 
 

Huishoudenssamenstelling HHalleen HHmet 

Alleenstaanden 0 1 

Huishoudens met kinderen 1 0 

Huishoudens zonder kinderen 0 0 

 

Inkomen Inkomenlaag inkondermodaal Inkbovenmodaal 

Laag inkomen 1 0 0 

Modaal onder modaal 0 1 0 

Modaal inkomen 0 0 0 

Inkomen boven modaal 0 0 1 

 

Opleiding OplLaag OplMidden 

Laag 1 0 

Midden 0 1 

Hoog 0 0 

 

Arbeidssituatie ArbeidEen ArbeidTwee 

Eenverdieners 1 0 

Tweeverdieners 0 1 

Geen inkomen uit werk 0 0 
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Bijlage 17: Dummycodering bij NLogit 

Basisschool SchlNiet SchlWel 

Verdwijnt 1 0 

Verminderd aanwezig 0 0 

Aanwezig 0 1 

 

Sociale voorzieningen SocNiet SocWel 

Verdwijnt 1 0 

Verminderd aanwezig 0 0 

Aanwezig 0 1 

 

Zorgvoorzieningen ArtsNiet ArtsWel 

Geen zorgvoorzieningen 1 0 

Alleen huisarts 0 0 

Huisarts en tandarts aanwezig 0 1 

 

Kinderopvang OpvNiet OpvWel 

Verdwijnt 1 0 

Verminderd aanwezig 0 0 

Aanwezig 0 1 
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Bijlage 18: Codering voor stated choice analyse 

Arbeidssituatie Waarde 

Mensen zonder inkomen uit 
werk 

-1 

Eenverdieners 0 

Tweeverdieners 1 

 

Huishoudenssamenstelling Waarde 

Alleenstaand -1 

Paar zonder kinderen 0 

Huishouden met kinderen 1 

 

Reistijd Waarde 

Kort -1 

Midden 0 

Lang 1 

 

Arbeidssituatie Waarde 

Mensen zonder inkomen uit 
werk 

-1 

Eenverdieners 0 

Tweeverdieners 1 

 

Leeftijd Waarde 

Jong (<45 jaar) -1 

Midden (45-65 jaar) 0 

Oud (>65 jaar) 1 
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Inkomen Waarde 

Beneden modaal -1 

Ongeveer modaal 0 

Boven madaal 1 

 

Arbeidssituatie Waarde 

Mensen zonder inkomen uit 
werk 

-1 

Eenverdieners 0 

Tweeverdieners 1 

 

Opleiding Waarde 

Laag -1 

Midden 0 

Hoog 1 

 

Woonduur in dorp Waarde 

Kort -1 

Midden 0 

Lang 1 

 

Geslacht Waarde 

Man -1 

Vrouw 1 

 

Huurder of koper Waarde 

Koper -1 

Huurder 1 
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Bijlage 19 invloed van huishoudenskenmerken op keuzes door respondenten in kleine dorpen 

De I staat steeds voor de gemeten invloeden van de huishoudenskenmerken. In de eerste tabel betekent 
ISCHL bijvoorbeeld de invloed van leeftijd op de school.  

 
Leeftijd en kleine dorpen  
--------+-------------------------------------------------------------------- 

        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
  SCHOOL|    1.28491***      .16182     7.94  .0000      .96776   1.60207 
      OV|     .74720***      .14731     5.07  .0000      .45848   1.03592 
HUISARTS|     .48897***      .14542     3.36  .0008      .20396    .77398 
  SUPERM|     .80442***      .14808     5.43  .0000      .51420   1.09464 
 VOETBAL|     .19858         .14070     1.41  .1581     -.07720    .47435 
   ISCHL|    -.75750**       .30233    -2.51  .0122    -1.35005   -.16494 
     IOV|    -.29612         .24522    -1.21  .2272     -.77675    .18451 
   IARTS|    -.42362*        .24772    -1.71  .0873     -.90914    .06191 
    ISUP|    -.43482*        .25191    -1.73  .0843     -.92855    .05890 
IVOETBAL|    -.30595         .23736    -1.29  .1974     -.77116    .15926 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Geslacht en kleine dorpen 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
  SCHOOL|    1.56841***      .13992    11.21  .0000     1.29418   1.84264 
      OV|     .88207***      .11912     7.41  .0000      .64861   1.11553 
HUISARTS|     .63062***      .11875     5.31  .0000      .39787    .86337 
  SUPERM|     .96672***      .12122     7.98  .0000      .72914   1.20430 
 VOETBAL|     .30561***      .11454     2.67  .0076      .08113    .53010 
   ISCHL|     .30496**       .14196     2.15  .0317      .02673    .58320 
     IOV|     .09998         .12117      .83  .4093     -.13751    .33747 
   IARTS|    -.31150***      .12053    -2.58  .0098     -.54774   -.07526 
    ISUP|     .09678         .12242      .79  .4292     -.14316    .33673 
IVOETBAL|    -.00694         .11572     -.06  .9522     -.23374    .21986 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
----------------------------------------------------------------------------- 

Huurder en kleine dorpen 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
  SCHOOL|    1.38713***      .15377     9.02  .0000     1.08574   1.68852 
      OV|     .83231***      .14021     5.94  .0000      .55751   1.10711 
HUISARTS|     .50743***      .13796     3.68  .0002      .23704    .77782 
  SUPERM|     .90294***      .14510     6.22  .0000      .61855   1.18733 
 VOETBAL|     .33801**       .14095     2.40  .0165      .06175    .61426 
   ISCHL|    -.32620**       .15623    -2.09  .0368     -.63241   -.01999 
     IOV|    -.05955         .14276     -.42  .6766     -.33935    .22025 
   IARTS|    -.25770*        .14016    -1.84  .0660     -.53241    .01700 
    ISUP|    -.11609         .14671     -.79  .4288     -.40363    .17145 
IVOETBAL|     .03119         .14241      .22  .8267     -.24794    .31031 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
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Inkomen en kleine dorpen 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
  SCHOOL|    1.51939***      .13803    11.01  .0000     1.24886   1.78992 
      OV|     .84172***      .11755     7.16  .0000      .61132   1.07212 
HUISARTS|     .62479***      .11804     5.29  .0000      .39343    .85615 
  SUPERM|     .94720***      .11859     7.99  .0000      .71477   1.17963 
 VOETBAL|     .29842***      .11342     2.63  .0085      .07612    .52071 
   ISCHL|    -.36969**       .16635    -2.22  .0263     -.69573   -.04364 
     IOV|    -.29671**       .14767    -2.01  .0445     -.58614   -.00729 
   IARTS|    -.23328         .14490    -1.61  .1074     -.51728    .05073 
    ISUP|    -.25251*        .14543    -1.74  .0825     -.53754    .03251 
IVOETBAL|    -.22723         .13957    -1.63  .1035     -.50077    .04632 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
 
Huishoudenssituatie en kleine dorpen 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
  SCHOOL|    1.82724***      .18116    10.09  .0000     1.47217   2.18232 
      OV|     .92109***      .13993     6.58  .0000      .64683   1.19535 
HUISARTS|     .75554***      .14209     5.32  .0000      .47704   1.03403 
  SUPERM|    1.19866***      .14672     8.17  .0000      .91109   1.48622 
 VOETBAL|     .47647***      .13772     3.46  .0005      .20654    .74639 
   ISCHL|    -.61982***      .22554    -2.75  .0060    -1.06187   -.17776 
     IOV|    -.14660         .18233     -.80  .4214     -.50397    .21077 
   IARTS|    -.20915         .18592    -1.12  .2606     -.57354    .15525 
    ISUP|    -.66778***      .19150    -3.49  .0005    -1.04312   -.29243 
IVOETBAL|    -.42985**       .17946    -2.40  .0166     -.78159   -.07811 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
 
Reistijd naar werk en kleine dorpen  
--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
  SCHOOL|    1.56231***      .13739    11.37  .0000     1.29302   1.83160 
      OV|     .85734***      .11697     7.33  .0000      .62809   1.08659 
HUISARTS|     .64113***      .11748     5.46  .0000      .41088    .87139 
  SUPERM|     .95098***      .11908     7.99  .0000      .71758   1.18438 
 VOETBAL|     .32151***      .11289     2.85  .0044      .10025    .54276 
   ISCHL|     .11192         .22607      .50  .6205     -.33116    .55500 
     IOV|     .29944         .19057     1.57  .1161     -.07406    .67295 
   IARTS|     .17083         .20052      .85  .3942     -.22218    .56384 
    ISUP|     .11400         .19077      .60  .5501     -.25991    .48790 
IVOETBAL|    -.18124         .18029    -1.01  .3148     -.53459    .17212 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Arbeidssituatie en kleine dorpen 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
  SCHOOL|    1.52441***      .13679    11.14  .0000     1.25632   1.79250 
      OV|     .87296***      .11717     7.45  .0000      .64332   1.10260 
HUISARTS|     .65240***      .11736     5.56  .0000      .42237    .88242 
  SUPERM|     .96246***      .11933     8.07  .0000      .72858   1.19634 
 VOETBAL|     .29452***      .11308     2.60  .0092      .07290    .51615 
   ISCHL|     .24346         .16151     1.51  .1317     -.07309    .56001 
     IOV|     .02876         .14099      .20  .8383     -.24757    .30510 
   IARTS|    -.13585         .13719     -.99  .3221     -.40475    .13304 
    ISUP|    -.10959         .14206     -.77  .4404     -.38802    .16883 
IVOETBAL|    -.02783         .13453     -.21  .8361     -.29152    .23585 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
 
Opleiding en kleine dorpen 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
  SCHOOL|    1.54638***      .13823    11.19  .0000     1.27546   1.81730 
      OV|     .87259***      .11934     7.31  .0000      .63868   1.10651 
HUISARTS|     .62839***      .11798     5.33  .0000      .39716    .85963 
  SUPERM|     .96286***      .12196     7.90  .0000      .72383   1.20189 
 VOETBAL|     .33355***      .11571     2.88  .0039      .10676    .56033 
   ISCHL|     .11615         .17961      .65  .5178     -.23588    .46819 
     IOV|     .00624         .15571      .04  .9680     -.29894    .31142 
   IARTS|     .22367         .15837     1.41  .1579     -.08674    .53408 
    ISUP|    -.05377         .16412     -.33  .7432     -.37543    .26789 
IVOETBAL|    -.05868         .15177     -.39  .6990     -.35614    .23878 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
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Bijlage 20 invloed van huishoudenskenmerken op keuzes in grote dorpen 

De I staat steeds voor de gemeten invloeden van de huishoudenskenmerken. In de eerste tabel betekent 
ISCHLNT bijvoorbeeld de invloed van leeftijd op SCHLNIET.  

Arbeidssituatie en grote dorpen 

--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
SCHLNIET|    -.73942***      .10650    -6.94  .0000     -.94816   -.53068 
 SCHLWEL|     .69062***      .10653     6.48  .0000      .48182    .89942 
 SOCNIET|    -.56168***      .10014    -5.61  .0000     -.75795   -.36542 
  SOCWEL|     .51946***      .10080     5.15  .0000      .32189    .71702 
ARTSNIET|   -1.05879***      .10401   -10.18  .0000    -1.26266   -.85493 
 ARTSEEN|     .41588***      .09901     4.20  .0000      .22183    .60993 
 AANTSUP|     .47362***      .05471     8.66  .0000      .36640    .58084 
 OPVNIET|    -.27373***      .09895    -2.77  .0057     -.46768   -.07978 
  OPVWEL|    -.11171         .09788    -1.14  .2537     -.30355    .08013 
 ISCHLNT|    -.28832**       .11354    -2.54  .0111     -.51085   -.06579 
  ISOCNT|    -.02348         .10922     -.21  .8298     -.23754    .19058 
 IARTSNT|     .17683         .11318     1.56  .1182     -.04500    .39867 
IAANTSUP|    -.11020*        .06388    -1.73  .0845     -.23541    .01500 
  IOPVNT|     .11618         .10308     1.13  .2597     -.08586    .31821 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
 

Geslacht en grote dorpen 

--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
SCHLNIET|    -.69653***      .10711    -6.50  .0000     -.90647   -.48660 
 SCHLWEL|     .71427***      .10643     6.71  .0000      .50568    .92287 
 SOCNIET|    -.55444***      .10093    -5.49  .0000     -.75226   -.35663 
  SOCWEL|     .51442***      .10084     5.10  .0000      .31677    .71206 
ARTSNIET|   -1.03019***      .10501    -9.81  .0000    -1.23601   -.82438 
 ARTSEEN|     .43130***      .09892     4.36  .0000      .23742    .62519 
 AANTSUP|     .46364***      .05467     8.48  .0000      .35649    .57079 
 OPVNIET|    -.23379**       .09949    -2.35  .0188     -.42878   -.03879 
  OPVWEL|    -.09555         .09777     -.98  .3284     -.28718    .09608 
 ISCHLNT|    -.31801***      .09695    -3.28  .0010     -.50802   -.12799 
  ISOCNT|    -.05626         .09059     -.62  .5346     -.23381    .12129 
 IARTSNT|    -.00646         .09489     -.07  .9458     -.19245    .17953 
IAANTSUP|     .03529         .05332      .66  .5081     -.06922    .13980 
  IOPVNT|    -.13530         .08629    -1.57  .1169     -.30443    .03384 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Huishoudenssituatie en grote dorpen 

--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
SCHLNIET|    -.74915***      .11311    -6.62  .0000     -.97084   -.52745 
 SCHLWEL|     .68942***      .10591     6.51  .0000      .48185    .89700 
 SOCNIET|    -.52678***      .10577    -4.98  .0000     -.73410   -.31947 
  SOCWEL|     .51388***      .10050     5.11  .0000      .31691    .71085 
ARTSNIET|    -.96778***      .10768    -8.99  .0000    -1.17882   -.75673 
 ARTSEEN|     .41017***      .09861     4.16  .0000      .21690    .60345 
 AANTSUP|     .46600***      .06002     7.76  .0000      .34836    .58364 
 OPVNIET|    -.26711**       .10547    -2.53  .0113     -.47384   -.06039 
  OPVWEL|    -.11399         .09750    -1.17  .2424     -.30509    .07711 
 ISCHLNT|     .00630         .12906      .05  .9611     -.24666    .25926 
  ISOCNT|    -.05454         .12111     -.45  .6524     -.29191    .18282 
 IARTSNT|    -.23356*        .12613    -1.85  .0641     -.48077    .01365 
IAANTSUP|    -.02654         .07479     -.35  .7226     -.17312    .12003 
  IOPVNT|    -.01460         .11697     -.12  .9007     -.24385    .21465 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Huurder en grote dorpen 

--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
SCHLNIET|    -.67993***      .11706    -5.81  .0000     -.90936   -.45050 
 SCHLWEL|     .69210***      .10681     6.48  .0000      .48275    .90145 
 SOCNIET|    -.57714***      .10914    -5.29  .0000     -.79105   -.36322 
  SOCWEL|     .51137***      .10080     5.07  .0000      .31380    .70895 
ARTSNIET|   -1.17344***      .11477   -10.22  .0000    -1.39839   -.94850 
 ARTSEEN|     .41164***      .09907     4.16  .0000      .21747    .60581 
 AANTSUP|     .52276***      .06116     8.55  .0000      .40289    .64264 
 OPVNIET|    -.32121***      .10614    -3.03  .0025     -.52923   -.11319 
  OPVWEL|    -.12123         .09814    -1.24  .2168     -.31359    .07113 
 ISCHLNT|     .15322         .10668     1.44  .1510     -.05588    .36231 
  ISOCNT|    -.06833         .10041     -.68  .4962     -.26513    .12847 
 IARTSNT|    -.30441***      .10581    -2.88  .0040     -.51180   -.09703 
IAANTSUP|     .14209**       .06011     2.36  .0181      .02427    .25990 
  IOPVNT|    -.13912         .09444    -1.47  .1407     -.32423    .04598 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
  



149 
 

Inkomen en grote dorpen 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
SCHLNIET|    -.75671***      .10626    -7.12  .0000     -.96498   -.54844 
 SCHLWEL|     .68284***      .10622     6.43  .0000      .47464    .89103 
 SOCNIET|    -.55476***      .09978    -5.56  .0000     -.75033   -.35919 
  SOCWEL|     .51322***      .10043     5.11  .0000      .31638    .71007 
ARTSNIET|   -1.03467***      .10303   -10.04  .0000    -1.23661   -.83274 
 ARTSEEN|     .41788***      .09882     4.23  .0000      .22420    .61155 
 AANTSUP|     .46136***      .05410     8.53  .0000      .35532    .56740 
 OPVNIET|    -.26519***      .09828    -2.70  .0070     -.45781   -.07258 
  OPVWEL|    -.10974         .09757    -1.12  .2607     -.30096    .08149 
 ISCHLNT|    -.08772         .10908     -.80  .4213     -.30151    .12607 
  ISOCNT|    -.04026         .10329     -.39  .6967     -.24271    .16218 
 IARTSNT|     .12327         .10516     1.17  .2411     -.08284    .32938 
IAANTSUP|    -.08876         .06009    -1.48  .1397     -.20654    .02902 
  IOPVNT|     .01512         .09648      .16  .8755     -.17398    .20422 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
 

Leeftijd en grote dorpen 

--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
SCHLNIET|    -.64201***      .10858    -5.91  .0000     -.85481   -.42920 
 SCHLWEL|     .68554***      .10696     6.41  .0000      .47591    .89517 
 SOCNIET|    -.59526***      .10473    -5.68  .0000     -.80052   -.38999 
  SOCWEL|     .53130***      .10198     5.21  .0000      .33141    .73118 
ARTSNIET|   -1.07873***      .10730   -10.05  .0000    -1.28902   -.86843 
 ARTSEEN|     .43253***      .09964     4.34  .0000      .23723    .62782 
 AANTSUP|     .51062***      .05783     8.83  .0000      .39726    .62397 
 OPVNIET|    -.24069**       .10201    -2.36  .0183     -.44063   -.04075 
  OPVWEL|    -.10506         .09874    -1.06  .2873     -.29859    .08847 
 ISCHLNT|     .66742***      .13398     4.98  .0000      .40483    .93001 
  ISOCNT|    -.09363         .12959     -.72  .4700     -.34762    .16037 
 IARTSNT|    -.16873         .13059    -1.29  .1963     -.42467    .08722 
IAANTSUP|     .14096*        .07775     1.81  .0698     -.01142    .29334 
  IOPVNT|     .12207         .12200     1.00  .3170     -.11705    .36118 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Opleiding en grote dorpen 

--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
SCHLNIET|    -.69287***      .10784    -6.43  .0000     -.90423   -.48151 
 SCHLWEL|     .70835***      .10709     6.61  .0000      .49846    .91824 
 SOCNIET|    -.51557***      .10258    -5.03  .0000     -.71661   -.31452 
  SOCWEL|     .53507***      .10195     5.25  .0000      .33525    .73488 
ARTSNIET|   -1.08126***      .10587   -10.21  .0000    -1.28877   -.87376 
 ARTSEEN|     .41296***      .09915     4.17  .0000      .21863    .60729 
 AANTSUP|     .49562***      .05633     8.80  .0000      .38521    .60602 
 OPVNIET|    -.24150**       .10139    -2.38  .0172     -.44023   -.04277 
  OPVWEL|    -.08427         .09912     -.85  .3952     -.27855    .11001 
 ISCHLNT|    -.48827***      .11892    -4.11  .0000     -.72135   -.25519 
  ISOCNT|    -.20793*        .11146    -1.87  .0621     -.42638    .01052 
 IARTSNT|     .20099*        .11279     1.78  .0747     -.02007    .42205 
IAANTSUP|    -.10162         .06588    -1.54  .1230     -.23075    .02751 
  IOPVNT|    -.07315         .10690     -.68  .4938     -.28268    .13638 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Reistijd en grote dorpen 

--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
SCHLNIET|    -.73269***      .10717    -6.84  .0000     -.94275   -.52263 
 SCHLWEL|     .68012***      .10602     6.41  .0000      .47232    .88792 
 SOCNIET|    -.58539***      .10192    -5.74  .0000     -.78515   -.38563 
  SOCWEL|     .49383***      .10067     4.91  .0000      .29653    .69113 
ARTSNIET|   -1.05006***      .10444   -10.05  .0000    -1.25475   -.84536 
 ARTSEEN|     .39911***      .09891     4.04  .0001      .20525    .59298 
 AANTSUP|     .46973***      .05481     8.57  .0000      .36231    .57715 
 OPVNIET|    -.24401**       .09969    -2.45  .0144     -.43940   -.04862 
  OPVWEL|    -.11207         .09759    -1.15  .2508     -.30335    .07920 
 ISCHLNT|    -.28689*        .15556    -1.84  .0652     -.59178    .01801 
  ISOCNT|     .23136         .14324     1.62  .1063     -.04938    .51210 
 IARTSNT|     .10903         .14278      .76  .4451     -.17081    .38888 
IAANTSUP|    -.08351         .08473     -.99  .3243     -.24959    .08256 
  IOPVNT|    -.23728*        .13718    -1.73  .0837     -.50616    .03159 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Woonduur en grote dorpen 

--------+-------------------------------------------------------------------- 
        |                  Standard            Prob.      95% Confidence 
   OBSCH|  Coefficient       Error       z    |z|>Z*         Interval 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
SCHLNIET|    -.76168***      .10651    -7.15  .0000     -.97044   -.55291 
 SCHLWEL|     .68725***      .10598     6.48  .0000      .47953    .89498 
 SOCNIET|    -.55478***      .10013    -5.54  .0000     -.75102   -.35853 
  SOCWEL|     .50583***      .10052     5.03  .0000      .30881    .70285 
ARTSNIET|   -1.02659***      .10304    -9.96  .0000    -1.22854   -.82464 
 ARTSEEN|     .42264***      .09857     4.29  .0000      .22945    .61583 
 AANTSUP|     .46049***      .05435     8.47  .0000      .35397    .56700 
 OPVNIET|    -.26569***      .09870    -2.69  .0071     -.45914   -.07223 
  OPVWEL|    -.11342         .09755    -1.16  .2450     -.30461    .07778 
 ISCHLNT|     .17124*        .10184     1.68  .0927     -.02836    .37083 
  ISOCNT|    -.18628*        .09548    -1.95  .0511     -.37342    .00086 
 IARTSNT|     .06149         .09842      .62  .5321     -.13141    .25440 
IAANTSUP|     .00125         .05604      .02  .9823     -.10860    .11109 
  IOPVNT|    -.02288         .09114     -.25  .8018     -.20150    .15574 
--------+-------------------------------------------------------------------- 
Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
----------------------------------------------------------------------------- 
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