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Veel thuis, maar ook veel op pad
• Onze samenleving wordt ook wel een ‘netwerksamenleving’
genoemd, omdat het dagelijks leven van de Nederlander zich
verspreid over tal van plaatsen afspeelt. Desondanks bevindt de
Nederlander – de ‘gemiddelde’ persoon tussen twintig en 72 jaar
– zich het grootste deel van de dag in de eigen woning. Bijna de
helft van zijn tijd besteedt de Nederlander in of om huis, aan
persoonlijke verzorging – waaronder slaap. Ook van de aan
activiteiten bestede tijd – huishouden, zorg voor kinderen of
uitrusten – wordt een groot deel thuis doorgebracht.
• De overige tijd – 28% van de dag en 55% van de ‘actieve tijd’ –
wordt buiten de deur besteed aan werk, scholing, sociale
contacten, ontspanning én aan verplaatsing. Reizen doet de
Nederlander vooral voor zijn vrije tijdsactiviteiten. Rond een
kwart van de reistijd wordt besteed ten behoeve van werk en
ook een kwart aan boodschappen doen.
• Het dagelijks leven van de Nederlander ‘buitenshuis’ – werk,
sociale contacten, boodschappen doen en deelname aan het
verkeer – beperkt zich bepaald niet tot de gemeente waar hij
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woont. Meer dan de helft van de werkzame beroepsbevolking werkt
in een andere gemeente dan de woongemeente. Meer dan veertig
procent van de bestedingen aan mode en luxeartikelen of
vrijetijdsbesteding komt terecht in winkels buiten de woongemeente
en bijna veertig procent van de verhuizingen vindt plaats van of naar
een andere gemeente. Zelfs voor dagelijkse artikelen maakt de
‘koopkrachtafvloeiing’ een kwart van de totale bestedingen uit.
• De Nederlander bevindt zich aan de ene kant dus een groot deel van
de dag in zijn eigen huis, maar is aan de andere kant vaak op pad.
Een groot deel van deze activiteiten vindt in een andere dan de
woongemeente plaats. Het ‘daily urban system’ van de Nederlander
is dus groter dan zijn woongemeente. Er is wel degelijk sprake van
een ‘netwerksamenleving’.
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Sterke wederzijdse oriëntatie op de woningmarkt
• De eigen woning is dan wel een vast punt in het dagelijks leven
van de Nederlander, maar is dat doorgaans niet als de hele
levenscyclus in beschouwing wordt genomen. Jaarlijks verhuist
tien procent van de bevolking – 1,6 miljoen mensen – naar een
andere woning. Van deze verhuizingen vindt meer dan zestig
procent – ruim een miljoen verhuizingen – plaats binnen een
gemeente. De oude en de nieuwe woning bevinden zicht dus in
dezelfde gemeente. Bij ruim zeshonderd duizend verhuizingen
wordt wel een gemeentegrens overschreden.
• In Parkstad vonden in de periode 2000 t/m 2009 jaarlijks
gemiddeld ruim twintig duizend verhuizingen plaats. Behalve in
Onderbanken maken in alle gemeenten in de regio verhuizingen
binnen de regio meer dan vijftig procent van het totaal aantal
inkomende of uitgaande verhuizingen uit. Bij verhuizing van of
naar andere gemeenten is – behalve bij de verhuizingen naar
Voerendaal – de oriëntatie op Parkstad sterker dan de oriëntatie
op gemeenten buiten Parkstad.
• Oftewel, de ‘wederzijdse oriëntatie’ in Parkstad is sterk. Slechts
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18% van de mensen die een woning verlaten, vertrekt naar een
gemeente buiten Parkstad en slechts 17% van de mensen die een
woning in Parkstad betrekken, is afkomstig van buiten de streek.
• Binnen Parkstad doet zich een verschil voor tussen de oostelijke,
stedelijke en noordwestelijke, landelijke gemeenten. De
binnengemeentelijke oriëntatie is in de grote, stedelijke gemeenten
in Parkstad sterker dan in de kleinere, landelijke gemeenten in het
noordwesten van de regio. In deze noordwestelijke, landelijke
gemeenten is de externe oriëntatie – op de andere gemeenten in het
Heuvelland, Sittard-Geleen en Maastricht – sterker dan in de
stedelijke kern van Parkstad.
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Woningmarkt Groot-Parkstad
• Jaarlijks verandert dus een op de tien Nederlanders van adres,
doorgaans korte afstand. Meer dan zestig procent van de
verhuizingen in ons land vindt plaats binnen een gemeente. De
andere verhuizingen – die een gemeentegrens overschrijden –
kunnen dienen voor het bepalen van bovengemeentelijke
woningmarktregio’s. In zo’n woningmarktregio nemen grote
gemeenten doorgaans een belangrijke positie in. Door hun
omvang zijn zij immers goed voor een groot aantal
binnengemeentelijke verhuizingen. Ook zien zij jaarlijks veel
inwoners komen en gaan. Een woningmarktgebied kan dus
worden bepaald op basis van het aandeel van de verschillende
gemeenten in de verhuizingen in ons land en de richting van de
uitgaande verhuizingen per gemeente. Het aandeel van een
gemeente in de Nederlandse verhuizingen geeft het belang van
die gemeente op de woningmarkt aan. De richting van de
verhuizingen van en naar die gemeente geeft de oriëntatie weer.
Een gemeente wordt toegekend aan de kern waarop zij het
sterkst is georiënteerd.
• Op grond van het aandeel in de verhuizingen is Amsterdam de
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belangrijkste woningmarktkern in Nederland. Meer dan 6% van de
verhuizingen in ons land is op Amsterdam georiënteerd. Na
Amsterdam volgen Rotterdam (4,8%), Den Haag (4,1%), Utrecht
(2,8%) en Groningen (2%). Daarnaast is Almere (1,4%) een
opmerkelijk groot woningmarktcentrum. Het aantal
woningmarktgebieden dat op basis van verhuizingen kan worden
onderkend, is afhankelijk van de eisen die aan de omvang van de
kern worden gesteld. Als een kern minstens 0,45% van de
verhuizingen in ons land voor zijn rekening moet nemen, telt
Nederland 40 woningmarktgebieden. Gemiddeld 76% van de
verhuizingen vindt binnen deze woningmarktgebieden plaats,
waarmee de homogeniteit in deze gebieden 25 procent hoger is dan
op het niveau van de 430 gemeenten (61%).
• Zuid-Limburg kent bij dit criterium drie woningmarkten, die zijn
georiënteerd op Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Maastricht is
goed voor 0,98% van de verhuizingen in Nederland, Heerlen voor
0,68% en Sittard-Geleen voor 0,57%. Heerlen is de grootste kern in
Parkstad en daarom het centrum van het woningmarktgebied. Dit
omvat niet alleen de zeven gemeenten van de regio Parkstad
Limburg, maar ook Nuth en Vaals. Het woningmarktgebied van
Heerlen is in oppervlakte kleiner, maar qua inwonertal groter dan de
woningmarktgebieden van Maastricht en Sittard-Geleen, dat ook een
deel van Midden-Limburg omvat:
Heerlen
Maastricht
Sittard-Geleen

23.600 ha
36.500 ha
31.100 ha

oppervlakte
271.000
220.000
211.000

inwonertal
83%
73%
73%

homogeniteit

• Als minder strenge criteria worden gehanteerd voor de omvang van
de woningmarktkernen (0,25% van verhuizingen) verschijnt in
Parkstad Limburg Kerkrade – met bijna 50.000 inwoners ook een
forse kern – als aparte woningmarkt. Het woningmarktgebied van
Heerlen is bij dit criterium navenant kleiner. Als het criterium voor
de omvang van een woningmarktkern nog losser wordt (0,15%),
komen ook Brunssum en Landgraaf naar voren als kern. Op dit
niveau telt ons land echter ruim 150 woningmarktregio’s. Een
woningmarktregio omvat dan gemiddeld slechts drie gemeenten en
de gemiddelde homogeniteit is slechts 67 procent, weinig meer dan
de gemiddelde homogeniteit van de Nederlandse gemeenten.
• Het op bovenstaande wijze bepaalde functionele woningmarktgebied
van Heerlen – inclusief Nuth en Vaals – is iets minder homogeen dan
het woningmarktgebied van de regio Parkstad Limburg. Van de
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gemeenten in de functionele regio heeft Nuth de sterkste externe
oriëntatie. Vaals is zelfs nog wat sterker op de Heerlense
woningmarktregio georiënteerd dan de andere landelijke gemeenten.
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Werkfunctie of woonfunctie?
• Parkstad telde in 2009 bijna 99.000 banen. In 1997 waren dat
er 88.000. De werkgelegenheid in Parkstad is daarmee in de
periode 1997-2009 veel minder sterk gegroeid (+12%) dan
landelijk het geval was (+22%). De werkzame beroepsbevolking
nam in deze periode met minder dan een procent toe tot ruim
98.000 personen. Landelijk bedroeg de groei van de werkzame
beroepsbevolking vijftien procent. Zowel aan de vraagkant als
aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt is de ontwikkeling in
Parkstad dus minder sterk geweest dan landelijk het geval was.
• Het aantal banen in Parkstad is dus vrijwel even groot als het
aantal werkende personen. Daarmee is Parkstad als geheel dus
geen centrum van werkgelegenheid. De werkgelegenheidsfunctie
– het aantal banen ten opzichte van de omvang van de
werkzame beroepsbevolking – lag hier in 2009 onder het
landelijk gemiddelde. De regio vervult in ons land een
woonfunctie. Op Heerlen na hebben alle gemeenten in Parkstad
een geringe werkgelegenheidsfunctie. Heerlen is dus als enige
gemeente in Parkstad wel een centrum van werkgelegenheid.
Hier is het aantal banen bijna anderhalf maal zo groot als de
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werkzame beroepsbevolking.
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Werkgelegenheidscentrum Heerlen
• Heerlen vervult zijn rol als centrum van werkgelegenheid ten
opzichte van de andere gemeenten in Parkstad en ten opzichte
van Nuth en Gulpen-Wittem. Heerlen is goed voor een belangrijk
deel van de uitgaande pendel in:
47%
– Voerendaal
– Simpelveld
44%
– Landgraaf
34%
– Brunssum
29%
– Kerkrade
28%
– Gulpen-Wittem 26%
– Nuth
24%
– Onderbanken
23%
• De overige uitgaande pendel in deze gemeenten is sterk op de
andere Parkstad-gemeenten gericht.
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Sterke wederzijdse oriëntatie op de arbeidsmarkt
• De arbeidsmarkt in Parkstad heeft sterk autarkische trekken.
Zowel bij werkgevers als bij werknemers is de ‘wederzijdse
oriëntatie’ groot. Slechts 22 procent van de personen die in
Parkstad werken, is afkomstig van buiten de regio. De externe
oriëntatie van de werkzame beroepsbevolking is met 27 procent
wat groter. In dit verschil in externe oriëntatie tussen de
werkzame beroepsbevolking en het bedrijfsleven komt –
gegeven de ongeveer gelijke omvang van de werkgelegenheid
en de werkzame beroepsbevolking – de geringe
werkgelegenheidsfunctie van Parkstad tot uiting.
• Ook de sterke werkgelegenheidsfunctie van Heerlen wordt
weerspiegeld in de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Heerlen heeft
het laagste aandeel – 39 procent – van werkzame personen die
in de gemeente zelf wonen van alle Parkstadgemeenten. Het
bedrijfsleven in de stad is dus sterk afhankelijk van
arbeidskrachten in de rest van Parkstad. Aan de andere kant
heeft Heerlen veruit het hoogste aandeel – 57 procent – van de
in de woongemeente werkzame beroepsbevolking.
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• Bedrijfsleven en werkzame personen in de oostelijke, stedelijke
gemeenten in Parkstad zijn in het algemeen wat meer extern
georiënteerd dan noordwestelijke, landelijke gemeenten. Het
bedrijfsleven in Simpelveld en Heerlen en de werkzame
beroepsbevolking in Onderbanken en Voerendaal zijn het sterkst
extern georiënteerd.
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Arbeidsmarkt Groot-Parkstad
• Analoog aan het woningmarktgebied kan het
arbeidsmarktgebied van Parkstad worden bepaald op basis van
het aandeel van de verschillende gemeenten in de
werkgelegenheid in ons land en de richting van de uitgaande
pendel per gemeente. Het aandeel van een gemeente in de
Nederlandse werkgelegenheid geeft het belang van die
gemeente op de arbeidsmarkt aan. De richting van het woonwerkverkeer van en naar die gemeente geeft de oriëntatie weer.
Een gemeente wordt toegekend aan de kern waarop zij het
sterkst is georiënteerd.
• Op grond van dit aandeel is Amsterdam de belangrijkste
werkgelegenheidskern in ons land. Meer dan 7% van het
Nederlandse woon-werkverkeer is op Amsterdam georiënteerd.
Na Amsterdam volgen Rotterdam (5%), Den Haag (3,5%),
Utrecht (3%) en Eindhoven (2%). Daarnaast zijn de
Haarlemmermeer en Groningen (beide 1,8%) opmerkelijk grote
centra van werkgelegenheid. Het aantal arbeidsmarktgebieden
dat kan worden onderkend, is afhankelijk van de eisen die aan
de omvang van de kern worden gesteld. Als een kern minstens
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0,45% van de pendel in ons land voor zijn rekening moet nemen,
telt Nederland 44 arbeidsmarktgebieden. Gemiddeld 72% van de
pendel vindt binnen deze arbeidsmarktgebieden plaats, waarmee de
homogeniteit in deze gebieden anderhalf maal zo hoog is als de
homogeniteit op het niveau van de 430 gemeenten (48%).
• Zuid-Limburg kent bij dit criterium drie arbeidsmarktgebieden, die
zijn georiënteerd op Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen.
Maastricht is goed voor 0,88% van de pendel in Nederland, Heerlen
voor 0,72% en Sittard-Geleen voor 0,65%. Het arbeidsmarktgebied
van Heerlen omvat de zeven gemeenten van de regio Parkstad
Limburg en daarnaast Gulpen-Wittem, Nuth en Vaals. Hoewel een
aantal van deze gemeenten ‘slechts’ tussen 20% en 30% van zijn
uitgaande pendel naar Heerlen ziet gaan, neemt voor deze
gemeenten geen enkele andere Nederlandse gemeente een
belangrijker positie in als werkgelegenheidscentrum.
• Het arbeidsmarktgebied van Heerlen is zowel in oppervlakte als qua
werkgelegenheid groter dan de arbeidsmarktgebieden van Maastricht
en Sittard-Geleen:
Heerlen
Maastricht
Sittard-Geleen

30.900 ha
20.300 ha
25.300 ha

oppervlakte werkgelegenheid
homogeniteit
113.000
79%
92.000
75%
85.000
64%

• Als veel minder strenge criteria worden gehanteerd voor de omvang
van de arbeidsmarktkernen (0,19% van verhuizingen) verschijnt in
Parkstad Limburg Kerkrade – met ruim 17.000 banen – als aparte
woningmarkt. Het woningmarktgebied van Heerlen is bij dit criterium
navenant kleiner. Bij dit criterium telt ons land honderd
woningmarktregio’s, waarvan gemiddeld vier gemeenten deel
uitmaken. Als het criterium voor de omvang van een
woningmarktkern nog losser wordt (0,1%), komen ook Brunssum en
Landgraaf naar voren als kern. Op dit niveau telt ons land echter
bijna tweehonderd woningmarktregio’s. Een woningmarktregio
omvat dan gemiddeld slechts twee gemeenten en de gemiddelde
homogeniteit is slechts 59 procent, weinig meer dan de gemiddelde
homogeniteit van de Nederlandse gemeenten.
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De ene voorziening is de andere niet
• Ondanks de innovatie in de vervoerstechnologie en de opkomst
van de virtuele wereld maken de kosten voor het overbruggen
van de fysieke afstand tussen de producent of aanbieder van
een product of dienst en de afnemer – transportkosten – in veel
gevallen nog altijd een belangrijk deel uit van de totale kosten
van een product of dienst. Met name daar waar het door een
aanbieder benodigde aantal afnemers groot is – bij activiteiten
in de ‘consumentenmarkt’, zoals detailhandel, zorg, onderwijs en
cultuur –, is de locatie van de aanbieder ten opzichte van die
afnemers cruciaal. In het algemeen hangt de omvang van dit
aanbod op een locatie dan ook samen met de omvang van de
afzetmarkt die vanuit die locatie kan worden bediend. Stad en
land verschillen daarin aanzienlijk.
• Het aantal aanbieders van een product of dienst en de locatie
waarop een zij zijn gevestigd, worden bepaald door de hoogte
van de vaste kosten per eenheid product of dienst. De vaste
kosten per eenheid zijn hoog als om een product of dienst aan te
bieden een grote investering moet worden gedaan of als zo’n
product of dienst niet ‘dagelijks’ wordt afgenomen. Dat is
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bijvoorbeeld het geval bij voorzieningen zoals theater, ziekenhuis,
hoger onderwijs of winkels in niet-dagelijks benodigde goederen.
• Bij activiteiten met hoge vaste kosten per eenheid heeft een
aanbieder – teneinde zijn product of dienst tegen een betaalbare
prijs aan te kunnen bieden – meer afnemers nodig dan bij
activiteiten met lage vaste kosten. Voor deze producten en diensten
met hoge vaste kosten per eenheid kunnen in verhouding tot een
aantal afnemers dan ook minder aanbieders actief zijn dan voor
producten en diensten met consumenten lage vaste kosten per
eenheid. Van hun kant zijn afnemers – als gevolg van de door de
hoge kosten per eenheid relatief hoge prijs voor deze voorzieningen
– bereid om een forse afstand te overbruggen. De ‘kosten van
verkrijging’ zijn beperkt ten opzichte van de totale kosten van het
product.
• Steden zijn concentraties van afzetmogelijkheden en arbeidskrachten
en zijn daardoor geschikte locaties voor activiteiten met hoge vaste
kosten. Deze voorzieningen zijn dan ook in stedelijke centra
geconcentreerd en worden daarom ‘centrumvoorzieningen’ genoemd.
Deze stedelijke voorzieningen bedienen ook het om de stad gelegen
landelijk gebied, war de afzetmarkt ‘te dun’ is voor een eigen
voorziening. Steden tellen daardoor een groot aantal van deze
centrumvoorzieningen per inwoner.
• Voor producten en diensten die een minder grote investering vergen
of die dagelijks benodigd zijn, zoals voedsel, eerstelijnszorg en
basisonderwijs, zijn veel minder consumenten nodig. Afnemers
nemen deze producten of diensten bovendien vrijwel dagelijks af. De
‘kosten van verkrijging’ zijn daardoor hoog ten opzichte van de
aanschafprijs. Consumenten zijn daarom minder bereid tot het
overbruggen van grote afstanden. Deze dagelijkse voorzieningen zijn
daarom op dezelfde wijze als de bevolking over het land gespreid. Zij
zijn met andere woorden ‘bevolkingsvolgend’. Het aantal
voorzieningen per inwoner is in stad en land min of meer even groot.
• Voorzieningen die plaatsgebonden zijn of die – voor een deel – een
meer nationaal verzorgend karakter hebben, zoals musea,
attractieparken en restaurants, zijn relatief vaak in grootstedelijke
centra of juist in het landelijk gebied gevestigd. Deze voorzieningen
moeten het hebben van hun eigen ‘kwaliteit’ als trekker.
• Voorzieningen die iedereen nodig heeft – benzinestations – of
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waarvan het openbaar bestuur het nodig vindt dat iedere
Nederlander er toegang toe heeft en die uit collectieve middelen
worden betaald – basisonderwijs en sportaccommodaties – zijn
gelijkmatig over het land gespreid. Daardoor is voor dergelijke
‘budgetvoorzieningen’ het aanbod per inwoner in het landelijk gebied
veel groter dan in de steden. Als de voorziening niet wordt
gesubsidieerd, is de prijs per eenheid product of dienst in landelijk
gebied hoger dan in de stad.
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Vier centra
• De centrumvoorzieningen zijn geconcentreerd in met name de
vier stedelijke centra – Heerlen, Kerkrade, Hoensbroek en
Brunssum. Deze vier nemen bijna twee derde deel van het
aantal winkels in mode, luxe- en vrije tijdsartikelen voor hun
rekening. Heerlen-Centrum maakt twee derde deel uit van het
totaal voor de vier centra. Ook andere centrumvoorzieningen –
zoals theaters, bioscopen en ziekenhuizen – zijn geconcentreerd
in Heerlen.
• Op het gebied van dagelijkse voorzieningen, in en om huis en
leisure zijn de vier centra slechts goed voor een derde deel van
de voorzieningen in Parkstad. Anders dan de sterk verspreide
dagelijkse voorzieningen en leisure is het segment in en om huis
wel geconcentreerd, zij het niet alleen in de stedelijke centra,
maar ook in perifere detailhandelscentra. In Parkstad gaat het
daarbij vooral om de Woonboulevard en het Stadion. Deze twee
locaties zijn goed voor een vijfde deel van de winkels in en om
huis in Parkstad.
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Dagelijkse voorzieningen verspreid
• Ook in Parkstad komen dagelijkse voorzieningen – en leisure –
verspreid over de stad voor.
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Leisure ook verspreid
•
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Concentratie winkels mode en luxeartikelen
• Terwijl dagelijkse voorzieningen min of meer gelijkmatig
gespreid over het land voorkomen, bieden steden doorgaans dus
een omvangrijk en breed assortiment aan centrumvoorzieningen
op het gebied van detailhandel, cultuur, onderwijs, openbaar
bestuur en gezondheidszorg. De omvang van het aanbod hangt
enigszins samen met de omvang van de gemeente, maar
daarnaast zijn de mate van stedelijkheid (dichtheid), haar
positie ten opzichte van andere gemeenten en de kwaliteit van
het aanbod van belang.
• Winkels in mode en luxeartikelen en culturele voorzieningen zijn
doorgaans geconcentreerd in de centra van (grote) steden.
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Concentratie winkels in en om huis
• Andere centrumvoorzieningen komen niet (meer) of minder voor
in de stadscentra. Het gaat hierbij doorgaans om voorzieningen
die veel ruimte vergen, zoals ziekenhuizen en grootschalige
winkels in de sector ‘in en om huis’. In Parkstad zijn de
Woonboulevard en het stadion voorbeelden van dergelijke
concentraties buiten het stadscentrum.
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Voorzieningencentrum Heerlen
• Heerlen vervult zijn rol als voorzieningencentrum niet alleen ten
opzichte van de andere gemeenten in Parkstad, maar ook ten
opzichte van Vaals, Nuth, Gulpen-Wittem, Schinnen en
Valkenburg. Daarmee is Heerlen – meer dan Maastricht en
Sittard-Geleen – het voorzieningencentrum voor het Heuvelland.
Heerlen is goed voor een belangrijk deel van de uitgaande
koopstromen in:
– Vaals
53%
– Simpelveld
52%
– Voerendaal
47%
– Nuth
47%
– Gulpen-Wittem 45%
– Landgraaf
44%
– Brunssum
35%
– Schinnen
28%
– Valkenburg
24%
– Onderbanken
23%
– Kerkrade
22%
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Voorzieningencentrum Kerkrade
• Kerkrade vervult alleen voor Simpelveld een bescheiden rol als
voorzieningencentrum. Kerkrade haalt qua centrumfunctie dus
bij lang na niet het niveau van Heerlen.
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Sterke wederzijdse oriëntatie in de detailhandel mode en
luxeartikelen
• Parkstad is bijna een autarkie voor wat betreft mode en
luxeartikelen. Zowel bij werkgevers als bij werknemers is de
‘wederzijdse oriëntatie’ groot. Slechts negentien procent van de
bestedingen die in winkels voor mode en luxeartikelen in
Parkstad worden gedaan, is afkomstig van klanten die buiten de
regio wonen. De externe oriëntatie van de inwoners van
Parkstad is nog kleiner. Slechts dertien procent van hun
bestedingen aan mode en luxeartikelen doen zijn buiten de
regio. De externe oriëntatie van de winkels is sterker dan de
externe oriËntatie van de consument. Parkstad als geheel is –
dankzij Heerlen – dus een voorzieningencentrum.
• De wederzijdse oriëntatie is sterk. Op Voerendaal (winkels) en
Heerlen (consumenten) na zijn voor alle gemeenten in Parkstad
de andere gemeenten in de regio belangrijker als winkelcentrum
en als afzetmarkt dan de gemeente zelf. De stedelijke
gemeenten in het oosten van de regio zijn het sterkst ‘intern
georiënteerd’. Winkels in Kerkrade – in extreme mate –,
Brunssum en Landgraaf – en in Voerendaal – zijn relatief sterk
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afhankelijk van inwoners uit de eigen gemeente. De inwoners van
deze stedelijke gemeenten – met een behoorlijk aanbod van
centrumvoorzieningen – zijn ook meer dan de inwoners van de
landelijke gemeenten in het noordwesten van de regio georiënteerd
op winkels in de eigen gemeente.
• De rol die Heerlen vervult als voorzieningencentrum komt tot uiting
in zowel de herkomst van de bestedingen in de Heerlense winkels als
in de oriëntatie van de bestedingen door de inwoners van Heerlen.
Heerlen trekt relatief sterk klanten van buiten Parkstad. Omgekeerd
doen Heerlenaren een relatief groot deel van hun bestedingen aan
mode en luxeartikelen in Heerlen zelf.
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Afzetmarkt Groot-Parkstad
• Het afzetmarktgebied voor mode en luxeartikelen van Parkstad
kan worden bepaald op basis van het aandeel van de
verschillende gemeenten in de bestedingen aan mode en
luxeartikelen in ons land en de oriëntatie van de bestedingen per
gemeente. Het aandeel van een gemeente in de Nederlandse
bestedingen geeft het belang van die gemeente in de afzetmarkt
aan. De richting van het bestedingen van en naar die gemeente
geeft de oriëntatie weer. Een gemeente wordt toegekend aan de
kern waarop zij het sterkst is georiënteerd.
• Elkaar uitsluitende verzorgingsgebieden worden hier bepaald op
basis van de omvang van de omvang van het winkelbestand van
de verschillende gemeenten en de richting van de uitgaande
koopstromen per gemeente. In Nederland is Amsterdam de
belangrijkste verzorgingskern. 5,6% van de koopstromen in ons
land zijn op Amsterdam georiënteerd. Na Amsterdam volgen
Rotterdam (3,8%), Den Haag (2,9%), Utrecht (2,1%),
Eindhoven (1,6%) en Groningen (1,2%). Als een kern minstens
0,45% van de winkelbestedingen in ons land voor zijn rekening
moet nemen, telt Nederland 48 winkelgebieden. Gemiddeld 76%
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van de winkelbestedingen vindt binnen deze winkelgebieden plaats,
waarmee de homogeniteit in deze gebieden een derde hoger is dan
de homogeniteit op het niveau van de 430 gemeenten (58%).
• Zuid-Limburg kent bij dit criterium drie marktgebieden voor mode en
luxeartikelen, die zijn georiënteerd op Maastricht, Heerlen en SittardGeleen. Maastricht is goed voor 0,68% van de verhuizingen in
Nederland, Heerlen voor 0,54% en Sittard-Geleen voor 0,67%. Het
arbeidsmarktgebied van Heerlen omvat de zeven gemeenten van de
regio Parkstad Limburg en daarnaast Gulpen-Wittem, Nuth en Vaals.
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Sterke wederzijdse oriëntatie in de detailhandel dagelijkse
artikelen
• De consument koopt dagelijks benodigde artikelen het liefst ‘om
de hoek’. De oriëntatie op de eigen gemeente is doorgaans dan
ook veel sterker dan voor niet-dagelijkse artikelen. In Parkstad
is dat vooral in de kleine, landelijke gemeenten het geval. Hier
bevinden zich wel winkels in dagelijkse artikelen, maar veel
minder in niet-dagelijkse artikelen. In de grote gemeenten is de
binding aan de eigen gemeente echter kleiner dan voor nietdagelijkse artikelen. Consumenten kopen niet alleen ‘om de
hoek’, maar ook ‘onderweg’ hun voedsel. De inwoners van de
meeste gemeenten in Parkstad doen hun inkopen ‘onderweg’
vooral in andere gemeenten in Parkstad. Voor inwoners van
Voerendaal en Onderbanken is dat echter vaker buiten Parkstad
dan in een andere Parkstad-gemeente. Voor Parkstad als geheel
is de koopkrachtbinding voor dagelijkse en niet-dagelijkse
artikelen dan ook hetzelfde.
• Aan de andere kant is de toevloeiing naar Parkstad voor
dagelijkse artikelen wel kleiner dan voor niet-dagelijkse
artikelen. Winkels die voorzien in eerste levensbehoeften
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realiseren 93 procent van hun omzet in Parkstad zelf. In de grote,
stedelijke gemeenten zijn de winkels in dagelijkse behoeften veel
meer afhankelijk van de ‘eigen’ inwoners dan in de kleinere
gemeenten. Dat is het gevolg van de grote omvang van de
thuismarkt. In de kleinere, landelijke gemeenten in het noordwesten
van de regio zijn winkels in dagelijkse artikelen meer afhankelijk van
klanten buiten de gemeente. In Voerendaal en Simpelveld komt die
klant relatief vaak van buiten de regio Parkstad.
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Sterke regionale oriëntatie Hogeschool Zuyd
• Instellingen voor hoger onderwijs hebben doorgaans een sterke
regionale verzorgingsfunctie. Dat is mogelijk doordat het
onderwijsaanbod van de verschillende instellingen – op enkele
specifieke opleidingen na en afgezien van kwaliteitsverschillen –
sterk overlappend is. Voor HBO-instellingen is de regionale
oriëntatie sterker dan voor universiteiten.
• Ook Hogeschool Zuyd in Heerlen kent zo’n sterke regionale
oriëntatie. Meer dan negentig procent van de instroom van
studenten van de hogeschool is afkomstig uit Zuid-Nederland,
zeventig procent uit Zuid-Limburg en nog altijd dertig procent
uit Parkstad Limburg. Ter vergelijking: ‘slechts’ 38 procent van
de instroom van de universiteit in Maastricht komt uit ZuidLimburg en 55 procent uit Zuid-Nederland.
• Omgekeerd doet meer dan zeventig procent van de middelbare
scholieren in Parkstad die een HBO-studie gaan volgen dat in
Heerlen. Deze regionale oriëntatie is het sterkst in Brunssum en
Kerkrade. Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal hebben geen
middelbare school binnen hun grenzen en komen daardoor niet
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in de grafiek voor.
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Marktgebieden betaald voetbal
• De Nederlander besteedt een belangrijk deel van zijn tijd aan
vrije tijdsactiviteiten. Een groot deel van de vrije tijd wordt
binnenshuis besteed aan ‘ontspanning’ en mediagebruik.
Daarnaast vormen actieve en passieve sport- en
cultuurbeoefening een belangrijke tijdsbesteding.
• Topsport heeft een belangrijke functie als ‘passieve’
vrijetijdsbesteding. Dat geldt bij uitstek voor betaald voetbal,
dat bovendien in sterke mate afstraalt op zijn omgeving.
(Top)sportverenigingen zijn vaak sterk met een plaats of regio
verbonden. Er zijn dan ook veel ondernemers en lokale
overheden die eer scheppen in een (eigen) voetbalteam. Clubs
hebben hun eigen, elkaar vaak uitsluitende ‘marktgebieden’.
Alleen Ajax, Feijenoord en PSV kennen een aanhang die over
een groot deel van het land gespreid woont. In Zuid-Limburg is
Roda JC marktleider. Naast Parkstad behoort een groot deel van
het Heuvelland tot het marktgebied van deze club. Het
marktgebied van Roda JC telt 307.000 inwoners. MVV en
Fortuna zijn alleen lokaal van belang, met marktgebieden van
respectievelijk 150.000 en 120.000 inwoners.
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• Naast verenigingen die al decennia lang in het betaalde voetbal
actief zijn, trad in de afgelopen twintig jaar bovendien een flink
aantal nieuwe clubs toe gedurende een door ondernemers
gestimuleerde hausse. Deze heeft vooral in Noord-Brabant tot een
sterke uitbreiding van het aantal clubs geleid. De door internationale
concurrentie sterk opgedreven spelerskosten en de financiële lasten
die samenhangen met de accommodaties hebben tal van clubs – ook
in Limburg – in financiële problemen gebracht. Lokale overheden en
ondernemingen blijven tot nog toe in groten getale achter de
verenigingen staan. Faillissement en fusie zijn nauwelijks aan de
orde.
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Klein aanbod basisonderwijs . . .
• Inwoners van Parkstad hechten eraan dat een aantal basis- en
centrumvoorzieningen in de eigen gemeente is gevestigd:
supermarkt, huisarts, basisschool en in mindere mate tandarts,
voortgezet onderwijs, fysiotherapeut, ziekenhuis, snackbar,
sporthal en zwembad. De aanwezigheid van deze voorzieningen
kan worden gemeten a.d.h.v. het aantal per inwoner of per
hectare (dichtheid). Dit aanbod van voorzieningen per inwoner
of per hectare kan op twee manieren worden opgevat. Een groot
aanbod duidt aan de ene kant op een hoog niveau van
leefbaarheid, maar aan de andere kant op inefficiëntie en op
dreiging van sluiting van de voorziening.
• In Parkstad is het aanbod van huisartsen, gezondheidscentra en
winkels in dagelijks aanbod per 10.000 inwoners relatief groot.
Voor deze voorzieningen is in het afgelopen decennium sprake
geweest van een afname van het aanbod per inwoner, dus van
schaalvergroting. Het aanbod van basisonderwijs per 10.000
leerlingen is relatief klein, maar dit aanbod is in de afgelopen
jaren door de afname van het aantal leerlingen relatief
toegenomen.
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• Gezien het aanbod van voorzieningen ten opzichte van de
bevolkingsomvang lijkt in Voerendaal het aanbod van winkels in
dagelijks aanbod kwetsbaar, in Onderbanken het aanbod van
basisonderwijs en in Nuth en Landgraaf het aanbod van
basisgezondheidszorg.
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. . . fors aanbod basisgezondheidszorg
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You don’t know what you’ve got ‘till it’s gone
• De inwoners van Parkstad geven aan dat zij
eerstelijnsgezondheidszorg, basisonderwijs en winkels in
dagelijks benodigde artikelen graag in hun eigen gemeente
aanwezig zien.
• De mate waarin inwoners een supermarkt in hun eigen
gemeente van belang achten, hangt in behoorlijke mate negatief
samen met de omvang van het aanbod van winkels in dagelijks
aanbod in een gemeente (r = -0,31). Of te wel, naarmate het
aanbod per inwoner kleiner is, wordt er meer belang aan
gehecht. Voor basisscholen en huisartsen is er nauwelijks
samenhang tussen aanbod per inwoner en het aan lokale
aanwezigheid toegekend belang. Met de voorzieningendichtheid
is de samenhang bijna volledig, zowel voor supermarkten (r - 0,92), als voor basisonderwijs (r= -0,95) en huisartsen (r = 0,88). Of te wel, hoe groter de afstand tot de voorziening – hoe
minder voorzieningen per hectare –, hoe groter het belang dat
eraan wordt toegekend.
• Voor typische centrumvoorzieningen – voortgezet onderwijs,
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ziekenhuis, theater – is de samenhang juist andersom. Naarmate het
aanbod per inwoner of hectare groter is, is ook het belang dat aan
lokaal aanbod wordt toegekend groter.
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