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 De Gelderse woon-werkbalans 

resumé 

inleiding. 

 

Voor de ruimtelijk-economische inrichting van Gelderland is het van belang in-

zicht te hebben in de woon-werkdynamiek. In dit onderzoek zijn daartoe de 

trendmatige migratieontwikkelingen geanalyseerd van de bevolking (CBS) en de 

bedrijven (PWE-rapportage 2007). Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de 

positie van de Randstad omdat in de discussies over gebiedsontwikkeling de 

zogenaamde overloop uit de Randstad een wederkerend aandachtspunt is.  

binnenlandse.  

bevolkings-. 

migratie. 

Jaarlijks verhuist ongeveer 10% van de Gelderse bevolking naar een ander 

adres in Nederland. De meerderheid van deze binnenlandse verhuizingen vindt 

plaats binnen de eigen gemeente. Slechts een derde verhuist over de gemeen-

tegrenzen heen en zo’n 20% verhuist naar een andere provincie. Per saldo ko-

men er net iets meer mensen naar Gelderland dan er vertrekken. In de afgelo-

pen twintig jaar was de bijdrage van de binnenlandse migratie aan de Gelderse 

bevolkingsgroei dan ook marginaal (5% van de totale groei). Op regionaal ni-

veau neemt de betekenis significant toe en zijn de verschillen groot. De Stadsre-

gio kent een belangrijk vestigingsoverschot, de Noord-Veluwe kampt juist met 

een groot vertrekoverschot. In de Stedendriehoek wordt de lage natuurlijke aan-

was voor een groot deel gecompenseerd door een vestigingsoverschot. In de 

Achterhoek daarentegen worden de vergrijzingseffecten versterkt door een ver-

trekoverschot. In Rivierenland en de Vallei zijn de migratiesaldi van onderge-

schikt belang en staat de relatief snelle bevolkingsgroei geheel in het teken van 

een sterke natuurlijke aanwas.  

Met uitzondering van de Stadsregio geldt voor alle regio’s dat er een opwaartse 

invloed op de bevolkingsgroei wordt uitgeoefend door de migratiesaldi met de 

Randstad. Het sterkste doet zich dat gelden in de Stedendriehoek. In Rivieren-

land, de Vallei en op de Noord-Veluwe is de opwaartse invloed eveneens sub-

stantieel, maar hier wordt de instroom uit de Randstad in belangrijke mate ge-

neutraliseerd door een omvangrijk vertrekoverschot met Oost-Nederland. De 

Stadsregio heeft met de landsdelen Noord Oost en Zuid een vestigingsover-

schot, maar met de Randstad is het saldo negatief. Behalve voor de Stedendrie-

hoek – waar een kwart van de totale bevolkingsgroei het gevolg is van de bevol-

kingstoeloop uit de Randstad - geldt voor alle andere regio’s dat het saldo met 

de Randstad een belangrijk tegenwicht vormt voor de saldi met de rest van Ne-

derland. In zekere zin hebben de verhuisbewegingen van en naar de Randstad 

een egaliserende werking op de demografische ontwikkeling van de Gelderse 

regio’s. Bijna tweederde van de gemeenten ondervindt een zekere opwaartse in-

vloed op de bevolkingsgroei als gevolg van een positief migratiesaldo met de 

Randstad. maar slechts incidenteel is deze netto instroom uit het westen des 

lands een dominante factor voor de gemeentelijke bevolkingsgroei. 

binnenlandse.  

bedrijven-. 

migratie. 

Jaarlijks verhuist ca. 4% va de bedrijvenpopulatie naar een andere locatie bin-

nen Gelderland. Hiervan blijft driekwart binnen dezelfde gemeente, in de rest 

van de gevallen wordt de gemeentegrens overschreden. Bedrijven verhuizen 

overwegend over korte afstanden. Bijna driekwart van alle verhuisbewegingen 

vindt plaats binnen een afstand van 5 km. 95% van de bedrijfsverplaatsingen 

voltrekt zich binnen de eigen arbeidsmarktregio. Daarnaast zijn er ook verhuis-

bewegingen van- en naar de rest van Nederland. Van de huidige Gelderse 

werkgelegenheid heeft ca. 4% ooit in een andere provincie gezeten. In de Gel-

derse verbindingszone tussen de steden Utrecht en ’s Hertogenbosch wordt het 

locale bedrijvenbestand het sterkste bepaald door de import van buiten Gelder-

land: Neerijnen, Culemborg, Zaltbommel, Geldermalsen, Lingewaal en Maas-
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driel. De tweede (veel minder uitgesproken) concentratie ligt aan de noordoost 

kant van Rivierenland: Tiel, Buren en Neder-Betuwe. De derde regionale con-

centratie van inkomende bedrijvigheid is te vinden op De Vallei, gelegen op de 

grens van Gelderland en Utrecht: Scherpenzeel, Nijkerk, Ede en Barneveld. Het 

overgrote deel van de inkomende bedrijfsmigratie is afkomstig uit de Randstad. 

Ook voor de bedrijven die uit Gelderland vertrokken zijn ligt de bestemming vaak 

in het westen des lands. Bijna de helft van de verhuisde bedrijven is vertrokken 

naar de Randstad. In belangrijkheid volgen daarna de landsdelen Oost en Zuid.  

 

Per saldo heeft Gelderland een negatieve werkgelegenheidsbalans met de rest 

van Nederland. Naar landsdelen bezien is het saldo met het Noorden verwaar-

loosbaar. Gelderland raakt de meeste banen kwijt aan Oost-Nederland, op ruime 

afstand gevolg door Zuid-Nederland. Alleen met de Randstad is het saldo posi-

tief. Op jaarbasis bezien geldt in alle gevallen dat de geraamde migratiesaldi 

marginaal zijn. Ook het relatief grote positieve saldo met de Randstad bedraagt 

slechts een paar honderd banen per jaar. Afgezet tegen de totale omvang van 

de Gelderse werkgelegenheid (939.000 in 2007) en de jaarlijkse groei (gemid-

deld 16.000 per jaar in de periode 1988-2007) verdwijnt het netto effect van de 

bedrijfsmigratie in het niet. Slechts voor een viertal Gelderse gemeenten heeft 

de bedrijfsmigratie per saldo geleid tot een werkgelegenheidseffect van enige 

betekenis: Neerijnen, Culemborg, Geldermalsen en Scherpenzeel. Buiten deze 

vier zijn er nog een aantal gemeenten in Rivierenland en De Valei waar sprake is 

van een beperkte invloed. In alle gevallen zijn de migratiebewegingen sterk ge-

richt op het westelijke landsdeel en komt het positieve migratiesaldo voorname-

lijk op het conto van de Randstad 

pendel. De meeste mensen wonen in de regio waar ze werken. Omgekeerd hebben de 

bedrijven voornamelijk mensen in dienst uit de eigen regio. Het ruimtelijke pa-

troon van de pendel ligt in het verlengde van de migratiebewegingen: er is een 

grote oriëntatie op nabijgelegen regio’s. Dit kunnen Gelderse regio’s zijn maar 

ook regio’s in een buurprovincie. 

eindconclusie. Geconcludeerd kan worden dat er op Gelderse schaal geen ruimtelijke druk 

wordt uitgeoefend vanuit de Randstad, noch vanuit enig ander landsdeel. Met 

andere woorden de zogenaamde overloopproblematiek is in zijn algemeenheid 

niet manifest. Wel is het zo dat binnen het geheel van de verhuisbewegingen 

tussen de Gelderse regio’s en de rest van Nederland, de stromen van- en naar 

de Randstad dominant zijn. De omvang van de migratiesaldi - ook die met de 

Randstad - speelt in de totale ontwikkeling van de werkgelegenheid echter geen 

rol van betekenis en bij de bevolkingsontwikkeling vormt het saldo met de Rand-

stad vaak juist een tegenwicht voor de saldi met de andere regio´s. Alleen voor 

de Stedendriehoek is de netto instroom vanuit de Randstad een belangrijke de-

terminant van de regionale bevolkingsgroei. Voor een beperkt aantal gemeenten 

is de instroom van bevolking en bedrijven uit de Randstad wel substantieel. In 

veel gevallen gaat het daarbij om gemeenten die (vrijwel) grenzen aan de Rand-

stad. Een belangrijk deel van die verhuizingen kunnen dan ook verklaard worden 

uit het algemene beginsel dat huishoudens en bedrijven bij een verhuizing een 

uitgesproken voorkeur hebben voor een nieuwe locatie in de onmiddellijke nabij-

heid van de oude. Naast migratie is pendel een tweede vorm van geografische 

mobiliteit. Ook hier blijken de bewegingen zich voornamelijk af te spelen tussen 

aangrenzende regio’s. De woon-werkdynamiek is bij uitstek een regionaal feno-

meen met een strak begrensde actieradius. 
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 2. Inleiding, samenvatting en conclusies 
 
 
Inleiding 

 

Eeuwenlang waren wonen en werken ruimtelijk gezien nauw met elkaar 

verbonden: mensen woonden in de nabijheid van hun werk. Tegenwoor-

dig is dit patroon anders en wordt er veel gependeld. Een verspreidende 

verstedelijking en dagelijkse files met woon-werkverkeer zijn hiervan het 

gevolg. Inzicht in de dynamiek tussen wonen en werken is dan ook onont-

beerlijk voor een goed economisch- en ruimtelijk beleid. Hoe gemeenten 

daar in de praktijk mee omgaan, blijkt sterk uiteen te lopen. Sommige in-

vesteren in woningbouw, vanuit de gedachte dat de bedrijvigheid dan wel 

zal volgen. Andere investeren juist in bedrijventerreinen en bedrijfshuis-

vesting vanuit de gedachte dat de bevolking op de aldus ontstane werkge-

legenheid zal afkomen. Maar bevolkingsgroei is niet de enige reden waar-

om bedrijvigheid zich in een gemeente vestigt. Andere, misschien wel be-

langrijkere, redenen zijn bijvoorbeeld grondprijzen, beschikbare uitbrei-

dingsruimte, de mogelijkheid van schaalvoordelen (de aanwezigheid van 

al gevestigde bedrijven in de eigen sector en in andere, toeleverende sec-

toren), de nabijheid van snelweglocaties en de samenstelling van het lo-

kale arbeidspotentieel. Ook zijn er andere redenen dan werkgelegen-

heidsconcentratie waarom bevolkingsgroepen ergens zouden willen wo-

nen: de kwaliteit van de woonomgeving, de betaalbaarheid en toeganke-

lijkheid van geschikte woningen en de aanwezigheid van goede scho-

lingsmogelijkheden. Woon-werkdynamiek is een simultaan vraagstuk: de 

groei van de woon- en werkfuncties en van de daarmee samenhangende 

mobiliteit moeten tegelijkertijd worden bezien
1
. 

 

De problematiek rondom de woon-werkdynamiek in Gelderland is zeer ac-

tueel. Uit de Gelderse toekomstscenario's
2
 is gebleken dat de bevolkings-

groei de komende decennia afneemt of zelfs negatief wordt. De werkgele-

genheidsgroei stagneert en de vraag naar bedrijventerreinen daalt structu-

reel. In de discussies van de Provincie Gelderland met de regio’s en de 

gemeenten over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in het kader van 

de ontwerp Structuurvisie Bedrijventerreinen en de Regioverkenningen 

komt met enige regelmaat het fenomeen ‘overloop uit de Randstad’ ter ta-

fel. Veelal wordt betoogd dat er een omvangrijke migratie van bevolking 

en bedrijvigheid uit de Randstad op de regio of gemeente afkomt. Uit de 

PWE-rapportage 2007
3
 kwam echter naar voren dat het met de bedrijfmi-

gratie zo’n vaart niet loopt terwijl uit een eerste demografische analyse 

bleek dat de invloed van de binnenlandse migratie op de Gelderse bevol-  
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 kingsontwikkeling beperkt is. Gezien de tegenstrijdige berichten op dit 

punt en de importantie voor de ruimtelijk-economische inrichting van Gel-

derland is het van belang om een gestructureerd inzicht in de materie te 

verkrijgen. In het onderhavige onderzoek is derhalve een poging gedaan 

de bestaande analyses te integreren, de hiaten op te vullen en een sa-

menhangende conclusie te formuleren over de invloed van de overloop uit 

de Randstad op de Gelderse woon-werkdynamiek. 

 

 
 
 
 
bevolkingsgroei . 

Gelderland. 
 

Samenvatting 
 
 
Bevolking 
 
In Gelderland bedroeg de gemiddelde bevolkingsgroei in de afgelopen 

twee decennia bijna 10.000 personen per jaar, waarvan driekwart het ge-

volg was van de natuurlijke aanwas en één kwart als gevolg van een posi-

tief migratiesaldo.  

binnenlandse . 

migratie Gelderland. 

Gemiddeld over de periode 1988-2008 bedroeg het totale migratiesaldo in 

Gelderland +2.500 personen per jaar. Dit vestigingsoverschot was opge-

bouwd uit een positief buitenlands migratiesaldo van 2.000 personen en 

een positief binnenlands migratiesaldo van 500 personen. Op een gemid-

delde bevolkingsgroei van bijna 10.000 personen per jaar is de bijdrage 

van de binnenlandse migratie dus marginaal. Geconcludeerd kan worden 

dat er op Gelderse schaal geen bevolkingsdruk wordt uitgeoefend vanuit 

de Randstad, noch vanuit enig ander landsdeel.  

binnenlandse . 

migratie regionaal. 

 

Het aandeel van de binnenlandse migratie in de totale Gelderse bevol-

kingsgroei is zeer gering. Op regionaal niveau neemt de betekenis echter 

significant toe. Weliswaar is ook regionaal gezien de natuurlijke aanwas 

nog veruit de belangrijkste determinant van de bevolkingsgroei maar 

daarnaast bepaald de omvang van het binnenlandse migratiesaldo ge-

middeld genomen ongeveer een kwart van de totale regionale bevol-

kingsgroei (positief of negatief). Daarbij zijn de regionale verschillen groot. 

De Stadsregio kent een belangrijk vestigingsoverschot, de Noord-Veluwe 

kampt met een groot vertrekoverschot en in Rivierenland en de Vallei . 

zijn de saldi van ondergeschikt belang.  

regionale betekenis. 

van de Randstad,. 

gemiddeld beeld. 

2000-2008. 

Met uitzondering van de Stadsregio geldt voor alle regio’s dat er een op-

waartse invloed op de bevolkingsgroei wordt uitgeoefend als gevolg van 

het migratiesaldo met de Randstad. Het sterkste doet zich dat gelden in 

de Stedendriehoek. In Rivierenland, de Vallei en op de Noord-Veluwe is 

de opwaartse invloed eveneens substantieel, maar hier wordt de instroom 

uit de Randstad in belangrijke mate gecompenseerd door een omvangrijk 

vertrekoverschot met Oost-Nederland. Rivierenland verliest daarnaast nog 

relatief veel inwoners aan Zuid-Nederland en de Noord-Veluwe aan het 

Noorden des lands. De Achterhoek heeft met Oost- en Zuid-Nederland 

een vertrekoverschot maar het effect daarvan wordt weer voor de helft ge-

neutraliseerd door een vestigingsoverschot met de Randstad. De Stads-

regio heeft met de landsdelen Noord- Oost en Zuid een vestigingsover-

schot, maar met de Randstad is het saldo negatief. Als enige Gelderse 

regio vertrekken er meer personen naar de Randstad dan dat er vanuit de 

Randstad naar Arnhem/Nijmegen verhuizen. Zuid- en Oost-Nederland zijn 
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voor deze regio de belangrijkste herkomstgebieden. Behalve voor de Ste-

dendriehoek – waar de saldi met de overige landsdelen minimaal zijn - 

geldt voor alle regio’s dat het saldo met de Randstad een belangrijk te-

genwicht vormt voor de saldi met de rest van Nederland. In zekere zin 

hebben de verhuisbewegingen van en naar de Randstad een egaliseren-

de werking op de demografische ontwikkeling van de Gelderse WGR-

regio’s. 

recente regionale... 

ontwikkelingen... 

De Stedendriehoek en vooral Rivierenland kenden in het verleden per 

saldo een omvangrijke bevolkingstoeloop vanuit de Randstad. Deze netto 

instroom is de afgelopen jaren trendmatig gedaald en het  saldo is intus-

sen tot het nulpunt genaderd. Bij de overige vier Gelderse regio’s zijn de 

jaarlijkse fluctuaties van het saldo met de Randstad tamelijk constant en is 

er geen duidelijke trendmatige ontwikkeling te onderkennen. 

binnenlandse.  

migratie. 

gemeenten.. 

Binnen Gelderland kende gemiddeld over de periode 2000/2008 de helft 

van de Gelderse gemeenten een positief binnenlands migratiesaldo. De 

ruimtelijke spreiding verloopt in lijn met het Gelderse bundelingsbeleid. De 

hoogste concentratie van gemeenten met een positief saldo is te vinden in 

de Stadsregio. Daarnaast zijn er in alle andere regio’s een aantal ge-

meenten met een positief saldo. Daarbij gaat het vrijwel steeds om ge-

meenten met een (boven) regionale functie. De gemeentelijke migratie-

saldi met de Randstad zijn slechts incidenteel een (belangrijke) determi-

nant is van de locale bevolkingsgroei. Een (substantiële) positieve bijdra-

ge aan de bevolkingsgroei wordt per saldo alleen geleverd aan: 
 

-  Culemborg, Geldermalsen, West Maas en Waal (Rivierenland) 

-  Lochem (Achterhoek) 

-  Nijkerk, Ede, Barneveld (De Vallei) 

-  Renkum, Overbetuwe, Druten, Rozendaal, Rheden (Stadsregio) 
 

 Van de gemeenten grenzend aan of in de nabijheid van de Randstad zal 

een belangrijk deel van de verhuizingen van en naar de Randstad ver-

klaard kunnen worden uit het algemene beginsel dat bij intergemeentelijke 

verhuizingen de buurgemeenten een dominante bestemming zijn. Deze 

bewegingen kunnen dus niet gerekend worden tot de zogenaamde over-

loopproblematiek. 

 

 Bedrijven 

bedrijfsmigratie. 

binnen Gelderland. 

Gemiddeld verhuist jaarlijks 4% van de bedrijvenpopulatie naar een ande-

re locatie binnen Gelderland. In de periode 2002-2007 werden binnen 

Gelderland ca. 24.000 verhuizingen geregistreerd. Hiervan bleef driekwart 

binnen dezelfde gemeente, in de rest van de gevallen werd de gemeente-

grens overschreden.  

verhuisafstand . 

binnen Gelderland. 

Bedrijven verhuizen overwegend over korte afstanden. Bijna driekwart van 

alle verhuisbewegingen vindt plaats binnen een afstand van 5 km. Meer 

dan 90% van de bedrijfsverplaatsingen vindt plaats binnen de eigen ar-

beidsmarktregio.  

dynamiek.  Bedrijven die verhuisd zijn hebben gemiddeld genomen een snellere 

werkgelegenheidsgroei doorgemaakt dan bedrijven die niet verhuisd zijn. 

Daarnaast geldt dat bedrijven die de gemeentegrens overschreden nog 
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wat harder groeiden. Omdat het aantal bedrijven dat naar een andere 

gemeente is vertrokken betrekkelijk gering is zijn de uiteindelijk locale 

werkgelegenheidseffecten hiervan niet zo groot. 

bedrijfsmigratie. 

naar Gelderland. 

Van de huidige Gelderse bedrijvenpopulatie heeft ca. 4% ooit in een an-

dere provincie gezeten. Het overgrote deel van de inkomende bedrijfsmi-

gratie is afkomstig uit de Randstad. De invloed van deze migratie is in re-

latie tot de totale bedrijvenpopulatie echter beperkt. Van de 939.000 Gel-

derse banen (stand 2007) zijn er ooit 23.000 ingestroomd vanuit de Rand-

stad (2%). 

bedrijfsmigratie  

uit Gelderland 
Alleen al in de afgelopen 10 jaar zijn er bijna 30.000 Gelderse banen ver-

huisd naar andere provincies. Ook bij deze bewegingen zijn de relaties 

met de Randstad dominant. Bijna de helft van de verhuisde bedrijven is 

vertrokken naar de Randstad. In belangrijkheid volgen daarna de landsde-

len Oost en Zuid. Het Noorden sluit de rij. 

Gelders. 

migratiesaldo. 

Om een sluitende migratiebalans op het gebied van de bedrijfsverhuizin-

gen te kunnen maken was het nodig om naast het statistische PWE-

materiaal nog aanvullende ramingen te maken. Op basis van deze tenta-

tieve berekeningen kan worden geconcludeerd dat Gelderland een nega-

tieve werkgelegenheidsbalans heeft met de rest van Nederland. Naar 

landsdelen bezien is het saldo met het Noorden verwaarloosbaar. Gelder-

land raakt de meeste banen kwijt aan Oost Nederland, op ruime afstand 

gevolg door Zuid-Nederland. Alleen met de Randstad is het saldo positief. 

Op jaarbasis bezien geldt in alle gevallen dat de geraamde migratiesaldi 

marginaal zijn. Ook het relatief grote positieve saldo met de Randstad be-

draagt omgerekend per jaar slechts een paar honderd banen. Afgezet te-

gen de totale omvang van de Gelderse werkgelegenheid (939.000 in 

2007) en de jaarlijkse groei (gemiddeld 16.000 per jaar in de periode 

1988-2007) verdwijnt het netto effect van de bedrijfsmigratie in het niet.  
 

Uit deze ramingen kan worden afgeleid dat er geen ruimtelijke druk op 

Gelderland wordt uitgeoefend als gevolg van het fenomeen bedrijfsmigra-

tie. Eerder is sprake van het omgekeerde. Nader toespitst op de balans 

met de Randstad blijkt dat ook vanuit dat gebied geen – of geen substan-

tiële – druk wordt uitgeoefend. Dit leidt tot de conclusie dat de overloop-

problematiek in Gelderland niet manifest is, althans niet op provincie-

schaal.  

bedrijfsmigratie. 

binnen Gelderland. 

per gemeenten. 

Op gemeentelijk niveau is de intra-provincialeverhuisdynamiek groot. Ge-

middeld over de periode 2002-2007 is voor 15% van de werkgelegenheid 

de werklocatie binnen Gelderland gewijzigd. In driekwart van de gevallen 

betrof het een verplaatsing binnen de eigen gemeente. In aantal kleiner 

maar - ruimtelijk-economisch gezien – belangwekkender is de groep be-

drijven die bij de verhuizing de gemeentegrens overschrijdt. Voor heel 

Gelderland gaat het in de periode 2002-2007 om ruim 6.200 bedrijven en 

ca. 26.000 arbeidsplaatsen. In absolute termen komen dit soort verhuis-

bewegingen het meeste voor bij de drie grote steden Arnhem, Apeldoorn 

en Nijmegen waar bijna 1/3 deel van de Gelderse werkgelegenheid ge-

vestigd is. Daarnaast kennen ook de aangrenzende gemeenten met een 

zekere opvang of overloopfunctie een hoge dynamiek (Duiven, Linge-

waard, Rheden, Wychen, Overbetuwe). Als derde belangrijke categorie 
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komen de gemeenten naar voren met een regionale functie, zoals Ede, 

Tiel, Doetinchem en Harderwijk. 

bedrijfsmigratie. 

naar Gelderland. 

per gemeente. 

Het locale en regionale belang van de inter-provinciale verhuizingen kan 

worden afgemeten aan het aandeel van buiten de provincie ingestroomde 

banen in de totale werkgelegenheid. Rivierenland en De Vallei bezitten 

met respectievelijk 11% en 8% de grootste fractie. De Achterhoek en de 

Stadsregio scoren met 1% en 2% laag, maar ook de Noord-Veluwe en de 

Stedendriehoek zitten met 3% onder het Gelderse gemiddelde van 4%. 
 

In de Gelderse verbindingszone tussen de steden Utrecht en ’s Hertogen-

bosch wordt het locale bedrijvenbestand het sterkste bepaald door de im-

port van buiten Gelderland: Neerijnen, Culemborg, Zaltbommel, Gelder-

malsen, Lingewaal en Maasdriel. De tweede (veel minder uitgesproken) 

concentratie ligt aan de noordoost kant van Rivierenland: Tiel, Buren en 

Neder-Betuwe. De derde regionale concentratie van inkomende bedrijvig-

heid is te vinden op De Vallei, gelegen op de grens van Gelderland en 

Utrecht: Scherpenzeel, Nijkerk, Ede en Barneveld.  
 

Het overgrote deel van de bedrijven dat zich in Gelderland heeft gevestigd 

komt uit de provincie Utrecht. Ruim 40% van de inkomende werkgelegen-

heid komt daarvandaan. De belangrijkste herkomstprovincies zijn daarna 

Noord-Brabant (15%), Zuid-Holland (13%) en Overijssel (10%). Vooral de 

gemeenten Utrecht, Veenendaal en Amersfoort zijn verantwoordelijk voor 

de Utrechtse instroom. De verhuisafstand is over het algemeen kort. De 

belangrijkste stroom verhuisbewegingen loopt tussen gemeenten vlak 

over de provinciegrens.  

bedrijfsmigratie. 

uit Gelderland. 

per gemeente. 

Net als bij de inkomende migratie is ook bij de uitgaande migratie de dy-

namiek in de westelijke punt van Rivierenland veruit het hoogste. Hier 

heeft in 10 jaar tijd ongeveer 1 op de 13 bedrijven de provincie verlaten. 

Daarnaast bevindt zich aan de oostgrens met Overijssel een lint van ge-

meenten waar de uitstroom bovengemiddeld is. 
 

Viervijfde deel van de uitgaande bedrijfsmigratie is verhuisd naar een 

aangrenzende provincie. Daarbij zijn Utrecht, Overijssel en Noord-Brabant 

de belangrijkste bestemmingen. Op ruime afstand volgen Zuid-Holland en 

Flevoland. Er bestaat een grote interactie tussen de herkomst- en be-

stemmingsprovincies. De top vier van bestemmingsprovincies – waar 

tweederde deel van de vertrekkende bedrijven is neergestreken - is het-

zelfde als de top vier bij de herkomstprovincies. 
 

Verbijzonderd naar gemeenten zijn de oostelijk gelegen steden Deventer 

en Zwolle de belangrijkste bestemmingen. Aan de westkant van Gelder-

land zijn vooral de steden Utrecht, ’s Hertogenbosch, Amersfoort en Am-

sterdam favoriet. Het beginsel dat de verhuisafstand over het algemeen 

kort is tekent zich ook nu weer duidelijk af. Alleen voor Utrecht en Amster-

dam lijkt dat geen opgeld te doen. Kennelijk liggen hier meer specifieke 

verhuismotieven aan te grondslag.  

inter-povinciaal. 

migratiesaldo. 

per gemeente. 

Bezien over een lange periode heeft het overgrote deel van de Gelderse 

gemeenten een negatieve migratiebalans met de rest van Nederland. 

Over het algemeen blijven de verliezen echter beperkt en gaat het in tota-

liteit om een verlies van naar schatting 500 banen per jaar. Daar staat te-

genover dat de gemeenten met een positieve balans op jaarbasis een net-
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to instroom kenden van bijna 300 banen. Over geheel Gelderland bezien 

is de jaarbalans dus licht negatief en marginaal van omvang. Slechts voor 

een viertal Gelderse gemeenten heeft de bedrijfmigratie per saldo geleid 

tot een aandeel van enige betekenis in de totale werkgelegenheidspopula-

tie: Neerijnen, Culemborg, Geldermalsen en Scherpenzeel. Ook wanneer 

wordt gekeken wat de bijdrage van de bedrijfmigratie is geweest aan de 

totale werkgelegenheidsgroei dan komen deze vier gemeenten als enige 

uit de bus waar de bijdrage substantieel was. Buiten deze vier zijn er nog 

een aantal gemeenten in Rivierenland en De Valei waar sprake is van een 

beperkte invloed. In al deze gevallen zijn de migratiebewegingen sterk ge-

richt op het westelijke landsdeel en komt het positieve migratiesaldo voor-

namelijk op het conto van de Randstad  

landelijk onderzoek. Ongeveer tegelijk met het PWE-onderzoek naar de Gelderse bedrijfsmi-

gratie werd door het Ruimtelijk Planbureau een landelijk onderzoek uitge-

voerd naar de ruimtelijke dynamiek van het Nederlandse bedrijfsleven. De 

conclusie van beide onderzoeken sluiten naadloos op elkaar aan. Hieron-

der staan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen: 
 

In Nederland verhuist jaarlijks ongeveer 4 procent van de bedrijfspopula-

tie. Gemeenten concurreren met elkaar om deze werkgelegenheid naar 

zich toe te trekken. De huidige competitie tussen gemeenten bij de acqui-

sitie van bedrijven kan leiden tot onzorgvuldig ruimtegebruik, tot leeg-

stand, en tot hoge rentelasten bij gemeenten. Dit vraagstuk moet regio-

naal worden opgelost. 
 

Verhuizende bedrijven groeien aanmerkelijk sneller dan bedrijven die niet 

verhuizen. De meeste bedrijven verhuizen echter binnen de eigen regio of 

gemeente. De invloed van migratie op de gemeentelijke werkgelegenheid 

is daardoor over het algemeen gering. 
 

Er is per saldo geen trek vanuit centrale steden naar hun ommeland, en 

ook niet vanuit de Randstad naar de omliggende regio’s in Gelderland en 

Noord-Brabant. 
 

De bereikbaarheid met de auto, de economische omvang en een geringe 

afstand tot andere economische concentraties zijn belangrijke kenmerken 

die bepalen of een gemeente aantrekkelijk is als vestigingsplaats voor be-

drijven uit andere gemeenten. 

pendel. Voor alle regio’s geldt dat het overgrote deel van de regionale banen ver-

vult wordt door inwoners uit het eigen gebied, alleen de mate waarin loopt 

uiteen. Ook het ruimtelijke patroon van de uitgaande- en de inkomende 

pendel ligt in elkaars verlengde: er is een grote oriëntatie op nabijgelegen 

regio’s. Dit kunnen Gelderse regio’s zijn maar ook regio’s in een buurpro-

vincie. 

 

 Eindconclusie 

 Geconcludeerd kan worden dat er op Gelderse schaal geen ruimtelijke 

druk wordt uitgeoefend vanuit de Randstad, noch vanuit enig ander lands-

deel. Met andere woorden de zogenaamde overloopproblematiek is in zijn 

algemeenheid niet manifest. Wel is het zo dat binnen het geheel van de 
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verhuisbewegingen tussen de Gelderse regio’s en de rest van Nederland, 

de stromen van- en naar de Randstad dominant zijn. De omvang van de 

migratiesaldi - ook die met de Randstad - speelt in de totale ontwikkeling 

van de werkgelegenheid echter geen rol van betekenis en bij de bevol-

kingsontwikkeling vormt het saldo met de Randstad vaak juist een tegen-

wicht voor de saldi met de andere regio´s. Alleen voor de Stedendriehoek 

is de netto instroom vanuit de Randstad een belangrijke determinant van 

de regionale bevolkingsgroei. Voor een beperkt aantal gemeenten is de 

instroom van bevolking en bedrijven uit de Randstad wel substantieel. In 

veel gevallen gaat het daarbij om gemeenten die (vrijwel) grenzen aan de 

Randstad. Een belangrijk deel van die verhuizingen kunnen dan ook ver-

klaard worden uit het algemene beginsel dat huishoudens en bedrijven bij 

een verhuizing een uitgesproken voorkeur hebben voor een nieuwe loca-

tie in de onmiddellijke nabijheid van de oude. Naast migratie is pendel een 

tweede vorm van geografische mobiliteit. Ook hier blijken de bewegingen 

zich voornamelijk af te spelen tussen aangrenzende regio’s. De woon-

werkdynamiek is bij uitstek een regionaal fenomeen met een strak be-

grensde actieradius. 
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 2. Bevolking 

 

Bevolkingsgroei naar component 

 

Veranderingen in de bevolkingsomvang worden bepaald door het saldo 

van geboorte, sterfte en migratie. In Gelderland bedroeg de gemiddelde 

bevolkingsgroei in de afgelopen twee decennia bijna 10.000 personen per 

jaar, waarvan driekwart het gevolg was van de natuurlijke aanwas (het 

verschil tussen geboorte en sterfte) en één kwart als gevolg van een posi-

tief migratiesaldo (het verschil tussen vestiging en vertrek) .  

 

 
 De natuurlijke aanwas is sinds 2000 geleidelijk afgenomen van ongeveer 

8.000 tot ca. 5.500 in 2008. Deze trend is voornamelijk het gevolg van de 

vergrijzing waardoor het aantal geboorten is gedaald. In dezelfde periode 

is het migratiesaldo scherp omgebogen van + 6.400 naar – 3.000 in 2006 

(sindsdien is het saldo weer wat aangetrokken). De som van deze bewe-

gingen resulteerden in een sterke afname van de bevolkingsgroei. De ont-

wikkeling van het migratiesaldo was daarbij de dominante factor. 

 
Migratie kan worden onderscheiden in buitenlandse- en binnenlandse mi-

gratie. Onder de buitenlandse migratie vallen personen die zich in Neder-

land vestigen (immigratie) en inwoners die Nederland verlaten (emigratie). 

Binnenlandse migratie heeft betrekking op personen die binnen Nederland 

van de ene gemeente naar de andere gemeente verhuizen. De ‘overloop-

problematiek vanuit de Randstad’ maakt per definitie deel uit van het fe-

nomeen binnenlandse migratie. Buitenlandse migratie valt derhalve buiten 

het bestek van deze analyse en zal nog slechts zijdelings ter sprake ko-

men.  

 

Jaarlijks verhuist zo'n 10% van de Nederlandse bevolking binnen Neder-

land. Dit komt overeen met ruim 1,6 miljoen mensen. Hiervan verhuist 

60% binnen de eigen woonplaats, terwijl de rest naar een andere ge-

Bevolkingsgroei, natuurlijke aanwas en migratiesaldo

 in personen, Gelderland                                                    
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meente binnen Nederland verhuist
4
. De vertrek- en vestigingsstromen tus-

sen en binnen de regio's zijn zeer divers naar samenstelling, omvang en 

verhuismotief. Verhuismotieven worden doorgaans in vier hoofdgroepen 

onderscheiden. Het gaat dan om redenen die samenhangen met
5
: sa-

menstelling huishouden, woning/woonomgeving, werk en opleiding. Meer 

dan voorheen zijn woonfactoren tegenwoordig van betekenis voor migra-

tiestromen, niet alleen in kwantitatieve zin maar ook in kwalitatieve zin. 

Naast de beschikbaarheid van woningen zijn ook de aantrekkelijkheid van 

de woning zelf en van de woonomgeving daarbij belangrijker geworden
6
. 

 
Verhuismotieven variëren vooral naar leeftijd en huishoudingssamenstel-

ling. Jongeren verhuizen om op zichzelf te gaan wonen, om samen te 

gaan wonen of om te gaan studeren. Gezinnen verhuizen vooral voor 

meer woon(omgevings)kwaliteit. De meeste binnenlandse migranten ver-

huizen over een korte afstand, met demografische en woongerelateerde 

motieven als belangrijkste verhuisreden. Bij verhuizingen over lange af-

stand domineren werk- en studiemotieven. Voorts blijken er sterke ver-

banden te bestaan tussen verhuisafstand enerzijds en leeftijd en huis-

houdingssamenstelling anderzijds: de verhuisafstand wordt kleiner naar-

mate de leeftijd hoger wordt; verhuizingen boven de 50 kilometer worden 

voornamelijk ondernomen door alleenstaanden. Gezinnen verhuizen 

hoofdzakelijk over afstanden van 0 tot 20 kilometer. Zij hebben vaker loka-

le bindingen die een lange-afstandsverhuizing in de weg staan
7
.  

 

 
 Gemiddeld over de periode 1988-2008 bedroeg het migratiesaldo in Gel-

derland + 2.500 personen per jaar. Dit vestigingsoverschot is opgebouwd 

uit een positief buitenlands migratiesaldo van gemiddeld 2.000 personen 

en een positief binnenlands migratiesaldo van 500 personen. Zoals uit de 

grafiek valt al te lezen speelt de binnenlandse migratie door de jaren heen 

een ondergeschikte rol. Intussen kan geconcludeerd worden dat er op 

                                                      
4
 Nationale Altlas Volksgezondheid 2007, RIVM 2009 

5
 Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland. NIDI /CBS, 2004 

6
 Nationale Altlas Volksgezondheid 2004, RIVM 2008 

7
 Binnenlandse migratie: verhuismotieven en verhuisafstand, Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2005, CBS 

Binnenlands- en buitenlands migratiesaldo, in personen, Gld
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Gelderse schaal geen bevolkingsdruk wordt uitgeoefend vanuit de Rand-

stad, noch vanuit enig ander landsdeel. Op een gemiddelde bevolkings-

groei van bijna 10.000 personen per jaar is de bijdrage van de binnen-

landse migratie met een vestigingsoverschot van 500 marginaal (5%). In 

de tijd gezien is er geen eenduidige richting of trend te onderkennen. De-

ze conclusie geldt voor de provincie als geheel. Op een kleinere geografi-

sche schaal kan de balans echter anders uitpakken. In de volgende para-

graaf zal daarom nader worden ingegaan op de regionale verhoudingen.  

 

Ontwikkelingen per WGR-regio
8
  

 
De hoogste bevolkingsgroei is te vinden in de meest westelijk gelegen re-

gio’s: De Vallei en Rivierenland. Daarna volgen de twee meest verstede-

lijkte regio’s: de Stadsregio en de Stedendriehoek. Op de Noord-Veluwe 

en vooral in de Achterhoek is de bevolkingsgroei relatief laag. Het aandeel 

van de binnenlandse migratie in de totale Gelderse bevolkingsgroei is be-

perkt, op regionaal niveau neemt de betekenis echter sterk toe. De na-

tuurlijke aanwas is weliswaar ook in de regio’s de belangrijkste generator 

van de bevolkingsaanwas, maar het gewicht van de binnenlandse migra-

tie neemt belangrijk toe.  

 

Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei (periode groei 2000-2008, in %) naar component en de bij-

drage van de binnenlandse migratie aan de bevolkingsgroei (aandeel) 

 
bevolkings- 

groei 

natuurlijke 

aanwas 

buitenlands 

migratiesaldo 

binnenlands 

migratiesaldo 

aandeel 

binl.migr 

Stedendriehoek 3,5 2,1 0,6 0,9 24 

Achterhoek 1,4 2,1 -0,4 -0,3 -21 

Stadsregio 4,2 3,0 -0,1 1,3 32 

Rivierenland 5,2 5,4 0,0 -0,1 -3 

De Vallei 7,2 5,5 1,4 0,3   5 

Noord-Veluwe 2,7 4,0 0,7 -1,9 -71 

Gelderland 3,7 3,3 0,1 0,3    9 

Bron: Bevolkingsstatistiek 2009, CBS (natuurlijke aanwas incl. administratieve correcties) 

  

De invloed van de binnenlandse migratie op de demografische ontwikke-

lingen is zeer uiteenlopend. Voor Gelderland als geheel is het migratiesal-

do tussen 2000 en 2008 licht positief en qua omvang van ondergeschikt 

belang. Ook in de twee snelst groeiende regio’s oefent het binnenlandse 

migratiesaldo slechts een geringe invloed uit op de bevolkingsgroei. Deze 

wordt voornamelijk bepaald door de natuurlijke aanwas. In de twee stede-

lijke regio’s is in lijn met het bundelingsbeleid een omvangrijk vestigings-

overschot ontstaan. Hier heeft in de afgelopen periode de binnenlandse 

migratie een grote invloed gehad op de bevolkingsgroei. In de Achterhoek 

is dit – hoewel relatief gering van omvang - eveneens een factor van be-

lang. De toch al lage bevolkingsgroei als gevolg van de vergrijzing, wordt 

in dit gebied nog eens versterkt door een negatief migratiesaldo. De 

meeste invloed van de binnenlandse migratie ondervindt de Noord-

                                                                                                                                                 
8
 de regio’s in dit hoofdstuk zijn inclusief de niet-Gelderse gemeenten 
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Veluwe. Deze regio kampt met en dusdanig groot vertrekoverschot dat de 

demografische ontwikkeling hierdoor substantieel wordt beïnvloed 

 

Binnenlandsmigratiesaldo per WGR-regio, in personen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bron: Bevolkingsstatistiek CBS, correctie gemeentelijke herindeling BEO 
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 Niet alleen de migratie-omvang maar ook de ontwikkeling heeft een sterke 

regionale dimensie Zo vertoont het vertrekoverschot in de Stadsregio een 

opgaande trend, in Rivierenland daarentegen heeft zich juist een omslag 

voltrokken van positief naar negatief. In de periode 1988 en 2000 was er 

steeds een groot vestigingsoverschot, in de meer recente jaren is dat om-

geslagen naar een vertrekoverschot. In de Achterhoek zijn er afwisselend 

jaren met een vertrekoverschot en jaren met een vestigingsoverschot. 

Over de gehele periode bezien was er een bescheiden negatief saldo. In 

de Vallei zijn er eveneens positieve en negatieve jaren, de trend neigt 

echter neerwaarts. De Noord-Veluwe kent een structureel vertrekover-

schot maar mogelijk is hier een kentering gaande, sinds 2002 wordt het 

saldo steeds minder negatief.  

 

Geconcludeerd kan worden dat op regionale schaal – anders dan voor de 

provincie in totaliteit - de binnenlandse migratiestromen in meer of minde-

re mate de demografische ontwikkeling bepalen. In het kader van deze 

studie is vervolgens de vraag interessant of er ook dominante herkomst-

gebieden (ic. de Randstad) kunnen worden onderscheiden en of daarbij 

een trend kan worden waargenomen. Daartoe is een analyse gemaakt 

van de binnenlandse migratiesaldi naar richting.  

 

Periodegroei van de bevolking 2000-2008 en de bevolkingsgroei als gevolg van het 
binnenlandse migratiesaldo, verdeeld naar de provincie van herkomst 

 Sdh Ach SR Riv Val NV Gld 

totale bevolkingsgroei 

- waarvan a.g.v. 

  binnenlandse migratie 

3,5 

 

0,8 

1,4 

 

-0,3 

4,3 

 

1,6 

5,2 

 

-0,2 

7,2 

 

0,3 

2,7 

 

-1,9 

3,7 

 

0,3 

waarvan a.g.v. het saldo met: 

- Noord-Nederland
1
 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,0 -0,6 -0,1 

- Oost-Nederland
2
 0,2 -0,3 0,9 -1,0 -0,7 -1,9 -0,3 

- Zuid-Nederland 
3
 -0,1 -0,3 1,0 -0,6 0,3 -0,1 0,2 

- Randstad
4
 0,8 0,3 -0,4 1,6 0,7 0,6 0,4 

 

1
 Fr, Gr, Dr;  

2
 Ov, Gl, Fl ; 

3
 NB, Li, Ze; 

4
 NH, ZH, Ut 

 
Bron: CBS, correctie gemeentelijke herindeling Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gel-
derland 

 
  

Naar richting bezien is het saldo met het westen des lands een factor van 

belang. Met uitzondering van de Stadsregio geldt voor alle regio’s dat er 

een opwaartse invloed op de bevolkingsgroei wordt uitgeoefend door de 

Randstad. Het sterkste doet zich dat gelden in de Stedendriehoek. Hier is 

bijna een kwart van de totale groei het gevolg van binnenlandse migratie 

en is dit effect vrijwel geheel toe te schrijven aan de Randstad.  
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In Rivierenland, de Vallei en op de Noord-Veluwe is de opwaartse invloed 

van de Randstad eveneens substantieel, maar hier wordt de instroom uit 

de Randstad in belangrijke mate gecompenseerd door een omvangrijk 

vertrekoverschot met Oost-Nederland. Rivierenland verliest daarnaast nog 

relatief veel inwoners aan Zuid-Nederland en de Noord-Veluwe aan het 

Noorden des lands.  

 

De Achterhoek heeft met Oost- en Zuid-Nederland een vertrekoverschot 

maar het effect daarvan wordt weer voor de helft geneutraliseerd door een 

vestigingsoverschot met de Randstad.  

 

De Stadsregio heeft met de landsdelen Noord- Oost en Zuid een vesti-

gingsoverschot, maar met de Randstad is het saldo negatief. Als enige 

Gelderse regio vertrekken er meer personen naar de Randstad dan dat er 

vanuit de Randstad naar Arnhem/Nijmegen verhuizen. Zuid- en Oost-

Nederland zijn voor deze regio de belangrijkste herkomstgebieden. 

 

Behalve voor de Stedendriehoek – waar de saldi met de overige landsde-

len minimaal zijn - geldt voor alle regio’s dat het saldo met de Randstad 

een belangrijk tegenwicht vormt voor de saldi met de rest van Nederland.  

In zekere zin hebben de verhuisbewegingen van en naar de Randstad 

een egaliserende werking op de demografische ontwikkeling van de Gel-

derse regio’s 

 

Migratiepatronen zijn in de tijd veelal grillig en onvoorspelbaar. Toch kan 

in het patroon met de Randstad een zekere constante dan wel trend wor-

den waargenomen (zie grafiek volgende pagina). De Stedendriehoek en 

vooral Rivierenland kenden in het verleden per saldo een omvangrijke be-

volkingstoeloop vanuit de Randstad. Deze netto instroom is de afgelopen 

jaren trendmatig gedaald en het saldo is intussen tot het nulpunt gena-

derd. In Rivierenland zijn er twee, elkaar versterkende oorzaken voor de-

ze ontwikkeling aan te wijzen: de instroom uit de Randstad is afgenomen 

en het vertrek naar de Randstad is toegenomen. In de Stedendriehoek is 

de ontwikkeling volledig toe te schrijven aan een trendmatige toename 

van de uitstroom naar de Randstad. De inkomende migratiestroom is 

sinds 2000 vrijwel constant gebleven. Bij de overige vier Gelderse regio’s 

zijn de jaarlijkse fluctuaties van het saldo met de Randstad tamelijk con-

stant en is er geen duidelijke trendmatige ontwikkeling te onderkennen. 
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         Binnenlandsmigratiesaldo van de Gelderse WGR-regio’s met de Randstad, 

          in personen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Bron: Bevolkingsstatistiek CBS, correctie gemeentelijke herindeling BEO 
 
  

 
 
 
 

Nader uitgesplitst naar provincies valt op dat de saldi met Flevoland en de 

drie noordelijke provincies over het algemeen marginaal of zelfs nihil zijn. 

Dit geldt niet voor de Noord-Veluwe, deze regio verliest een substantieel 

aantal inwoners aan het noorden en aan Flevoland.  
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Periodegroei van de bevolking 2000-2008 en de bevolkingsgroei als gevolg van het 
binnenlandse migratiesaldo, verdeeld naar de provincie van herkomst 

 Sdh
1
 Ach SR Riv Val NV Gld 

totale bevolkingsgroei 

waarvan a.g.v. 

-  binnenlandse migratie 

3,5 

 

0,8 

1,4 

 

-0,3 

4,3 

 

1,6 

5,2 

 

-0,2 

7,2 

 

0,3 

2,7 

 

-1,9 

3,7 

 

0,3 

waarvan a.g.v. het saldo met: 

    - Groningen 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 -0,3 0,0 

    - Friesland 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,2 0,0 

    - Drenthe  0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,0 

    - Overijssel -0,3 -0,7 0,3 -0,1 -0,1 -1,3 -0,3 

    - Flevoland 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 

    - Gelderland  0,3 0,4 0,6 -0,8 -0,6 -0,1 0,0 

    - Utrecht  0,0 0,0 -0,3 0,9 0,1 -0,1 0,0 

    - Noord-Holland 0,2 0,1 -0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 

    - Zuid-Holland 0,6 0,3 0,2 0,7 0,6 0,6 0,4 

    - Zeeland 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,0 

    - Noord-Brabant -0,1 -0,2 0,6 -0,4 0,1 0,0 0,1 

    - Limburg  0,0 0,0 0,3 -0,1 0,1 0,0 0,1 

Bron: CBS, correctie gemeentelijke herindeling Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gel-
derland 

 

 

                                                      
9
 Binnenlandse migratie, Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2005, CBS 

 Binnen de Randstad wordt de toon gezet door Zuid-Holland. Alle Gelderse 

regio’s hebben een positief migratiesaldo met deze provincie, zelfs de 

Stadsregio. De saldi met Noord-Holland en Utrecht zijn slechts incidenteel 

van (enige) betekenis: Utrecht voor Rivierenland land en in mindere mate 

Utrecht en Noord-Holland voor de Stadsregio.  

  
Gemeentelijke ontwikkelingen 
 
De meerderheid van de binnenlandse verhuizingen in Nederland vindt 

plaats binnen de eigen gemeente; slechts een derde deel verhuist over de 

gemeentegrenzen heen. Ongeveer één op de vier intergemeentelijke ver-

huizingen vindt plaats over een afstand tot 10 km en de overige verhuizin-

gen nemen in aantal geleidelijk af naarmate de afstand toeneemt. Verhui-

zingen over meer dan 100 kilometer, wat in Nederland toch al gauw neer-

komt op een verhuizing naar een ander landsdeel, komen weinig voor 

(11% van de intergemeentelijke verhuizingen)
9
. 
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Periodegroei 2000-2008 van de bevolking (in %) verdeeld naar component en gerangschikt 

naar de betekenis van het binnenlandse migratiesaldo 
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Overbetuwe 9,1 -0,8 6,6 14,9 Millingen a/d R -0,5 -2,9 2,9 -0,4 

Lingewaard 5,4 -0,2 5,5 10,7 Montferland -0,5 -1,3 2,4 0,5 

Ubbergen 5,0 -2,0 -1,7 1,2 Buren -0,9 0,0 3,6 2,7 

Culemborg 3,7 1,2 5,8 10,7 Maasdriel -1,1 0,8 3,8 3,5 

Lochem 3,7 0,5 -1,2 3,0 Oost Gelre -1,2 0,0 3,0 1,7 

Harderwijk 3,1 0,0 5,3 8,4 Rijnwaarden -1,3 -2,0 3,5 0,3 

Nijmegen 2,8 0,1 3,3 6,2 Epe -1,3 0,4 0,6 -0,3 

Druten 2,6 -0,5 5,9 8,0 Heerde -1,4 1,0 1,2 0,9 

Deventer (O) 2,5 2,8 4,5 9,8 Doesburg -1,4 -1,0 3,0 0,6 

Zutphen 2,4 1,1 3,0 6,4 Oude Ijsselstr. -1,4 -0,6 0,8 -1,2 

Winterswijk 2,3 -0,9 0,3 1,7 Neerijnen -1,5 -0,1 6,9 5,3 

Wageningen 2,0 7,3 0,6 9,8 Mook en M (L) -1,6 0,0 4,3 2,6 

Doetinchem 1,9 -1,0 3,4 4,3 Heumen -1,9 -0,8 5,3 2,6 

Geldermalsen 1,8 -0,4 6,1 7,5 Berkelland -1,9 0,4 2,6 1,1 

Tiel 1,8 -0,3 5,6 7,2 Lingewaal -1,9 -0,1 4,8 2,7 

Rozendaal 1,5 1,5 2,8 5,8 Aalten -2,1 -0,3 2,9 0,4 

Groesbeek 1,5 0,6 -2,9 -0,9 Putten -2,1 0,7 4,7 3,3 

Arnhem 1,4 0,5 3,3 5,3 Brummen -2,7 0,1 0,8 -1,8 

Nijkerk 1,2 -0,1 6,6 7,6 Hattem -3,0 0,7 2,9 0,6 

Renkum 1,1 0,6 -2,9 -1,2 Nunspeet -3,3 0,8 4,6 2,0 

Zevenaar 0,6 -0,8 2,1 1,9 Ermelo -3,3 1,5 0,2 -1,7 

West M en W 0,4 -0,4 1,5 1,5 Elburg -3,8 0,0 6,1 2,3 

Barneveld 0,3 0,6 8,1 9,0 Neder-Betuwe -4,0 -0,6 7,6 2,8 

Rheden 0,3 0,9 -2,9 -1,7 Beuningen -4,0 -1,0 4,7 -0,4 

Wijchen 0,1 -0,5 5,2 4,8 Duiven -4,6 -0,7 6,7 1,3 

Ede 0,1 0,4 5,4 5,9 Zaltbommel -4,7 -0,2 7,5 2,7 

Bronckhorst 0,0 0,5 1,1 1,6 Oldebroek -5,5 1,2 5,5 1,2 

Apeldoorn 0,0 -0,5 1,8 1,3 Scherpenzeel -5,7 0,2 6,1 0,7 

Voorst -0,2 0,2 0,1 0,1 Westervoort -10,0 -0,4 4,6 -5,8 

Bron: CBS, correctie gemeentelijke herindeling Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

 

  

Binnen Gelderland kende gemiddeld over de periode 2000/2008 de helft 

van de Gelderse gemeenten een positief binnenlands migratiesaldo. In de 

ruimtelijke spreiding zijn duidelijk de effecten van het Gelderse bunde-

lingsbeleid terug te vinden. De hoogste concentratie van gemeenten met 

een positief saldo is te vinden in de Stadsregio. Daarnaast zijn er in alle 

andere regio’s een aantal gemeenten met een positief saldo. Daarbij gaat 

het vrijwel steeds om gemeenten met een (boven) regionale functie.  
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Periodegroei 2000-2008 van de bevolking (in %) als gevolg van een positief binnenlands mi-

gratiesaldo verdeeld naar richting en gerangschikt naar de betekenis van de Randstad 

 

R
a
n
d
s
ta

d
4 

N
o
o
rd

-N
L

1 

O
o
s
t-N

L
2 

Z
u
id

-N
L

3 

 

R
a
n
d
s
ta

d
4 

N
o
o
rd

-N
L

1 

O
o
s
t-N

L
2 

Z
u
id

-N
L

3 

Culemborg 4,4 0,1 -0,8 0,0 Elburg 0,3 -1,0 -3,0 -0,2 

Buren 3,7 -0,3 -4,1 -0,3 Montferland 0,3 -0,1 -0,5 -0,1 

Lochem 3,4 -0,1 0,1 0,2 Winterswijk 0,3 0,4 2,2 -0,5 

Geldermalsen 3,1 -0,2 -1,0 0,0 Harderwijk 0,2 -0,3 3,0 0,2 

Neerijnen 3,1 -0,2 -4,4 -0,2 Lingewaard 0,2 -0,2 5,3 0,0 

Renkum 2,6 0,1 -2,3 0,6 Ubbergen 0,2 0,0 4,9 -0,2 

Nijkerk 2,5 -0,4 -1,0 0,0 Zaltbommel 0,2 -0,4 -2,4 -2,2 

Doesburg 1,9 -0,1 -3,1 -0,2 Oldebroek 0,1 -0,4 -5,3 0,1 

Bronckhorst 1,6 -0,2 -1,2 -0,1 Oude Ijsselstr 0,0 0,0 -1,5 0,0 

Ede 1,5 -0,2 -1,3 0,0 Wijchen 0,0 0,0 0,5 -0,4 

Overbetuwe 1,4 -0,1 7,6 0,2 Groesbeek 0,0 0,0 1,7 -0,3 

Nunspeet 1,4 -0,7 -3,7 -0,2 Rijnwaarden -0,1 -0,1 -0,9 -0,3 

Berkelland 1,4 -0,3 -2,8 -0,1 Hattem -0,2 -0,5 -2,5 0,2 

Putten 1,4 -0,4 -2,9 -0,2 Heerde -0,2 -0,7 -0,2 -0,1 

Brummen 1,3 -0,3 -3,8 0,0 Duiven -0,3 -0,1 -3,8 -0,6 

Epe 1,2 -0,4 -1,9 -0,3 Lingewaal -0,3 0,0 -1,2 -0,6 

Ermelo 1,2 -0,6 -3,7 -0,4 Heumen -0,3 -0,1 0,6 -2,4 

Zutphen 1,0 -0,3 1,8 -0,3 Aalten -0,3 0,2 -1,6 -0,4 

Apeldoorn 0,9 -0,1 -0,7 0,0 Arnhem -0,3 0,7 0,3 0,8 

West M en W 0,8 -0,1 0,0 -0,2 Oost Gelre -0,4 0,1 -0,8 -0,4 

Druten 0,8 -0,1 2,1 -0,2 Zevenaar -0,4 -0,2 1,5 -0,3 

Barneveld 0,8 -0,1 -0,6 0,3 Doetinchem -0,4 0,0 2,8 -0,5 

Rozendaal 0,8 -0,3 1,0 0,0 Deventer (O) -0,6 0,5 2,7 -0,1 

Neder-Betuwe 0,7 -0,5 -3,8 -0,4 Westervoort -0,6 -0,6 -8,4 -0,5 

Tiel 0,6 -0,4 1,9 -0,4 Mook en M (L) -0,8 -0,1 1,8 -2,5 

Voorst 0,6 -0,2 -0,5 -0,1 Beuningen -0,8 0,0 -2,1 -1,1 

Rheden 0,6 -0,2 0,2 -0,1 Scherpenzeel -2,1 -0,2 -3,3 -0,5 

Maasdriel 0,5 -0,2 0,4 -1,8 Nijmegen -2,7 0,5 1,1 4,1 

Millingen a/d R 0,5 0,3 -0,3 -0,9 Wageningen -3,0 1,1 2,0 1,8 
 

1
 Fr, Gr, Dr;  

2
 Ov, Gl, Fl ; 

3
 NB, Li, Ze; 

4
 NH, ZH, Ut 

 

Bron: CBS, correctie gemeentelijke herindeling Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

 Wanneer de binnenlandse migratie wordt uitgesplitst naar richting dan 

blijkt dat bijna tweederde van de gemeenten een opwaartse invloed op de 

bevolkingsgroei ondervindt als gevolg van een positief migratiesaldo met 

de Randstad. Gemeenten waar dit effect niet optreedt (saldo ≤ 0) zijn 

voornamelijk te vinden in de Stadsregio en in de Achterhoek.  

 Om te kunnen beoordelen of de zojuist gesignaleerde opwaartse invloed 

moet worden gekwalificeerd als ‘bevolkingsdruk uit de Randstad’ is van al-

le gemeenten met een positief binnenlands migratiesaldo in kaart ge-

bracht hoeveel daarvan is toe te schrijven aan de Randstad. Gemeenten 
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Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei 2000/2008 als gevolg van het binnenlands migratie-

saldo met de Randstad van alle gemeenten met een positief binnenlands migratiesaldo en 

de totale bevolkingsgroei, in % en in personen 
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Culemborg 0,5 1,1 121 296 Rheden 0,1 -0,2 28 -84 

Lochem 0,4 0,3 122 108 Winterswijk 0,0 0,2 8 54 

Geldermalsen 0,3 0,8 85 205 Harderwijk 0,0 0,9 11 370 

Renkum 0,3 -0,1 93 -43 Lingewaard 0,0 1,1 11 483 

Nijkerk 0,3 0,8 102 307 Ubbergen 0,0 0,1 2 13 

Ede 0,2 0,6 167 663 Wijchen 0,0 0,5 -1 204 

Overbetuwe 0,2 1,6 63 651 Groesbeek 0,0 -0,1 -1 -19 

Zutphen 0,1 0,7 48 315 Arnhem 0,0 0,6 -47 807 

West M en W 0,1 0,2 17 30 Zevenaar 0,0 0,2 -13 65 

Druten 0,1 0,9 15 150 Doetinchem 0,0 0,5 -25 256 

Rozendaal 0,1 0,6 1 9 Deventer -0,1 1,0 -58 971 

Barneveld 0,1 1,0 42 480 Nijmegen -0,3 0,7 -457 1053 

Tiel 0,1 0,8 27 308 Wageningen -0,3 1,0 -113 364 

Bron: CBS, correctie gemeentelijke herindeling Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

waar de netto instroom vanuit de Randstad wordt gecompenseerd door de 

saldi met de andere landsdelen – m.a.w. waar het totale binnenlandse mi-

gratiesaldo 0 of negatief is - blijven dus buiten beschouwing. Stel een ge-

meente ontvangt jaarlijks per saldo 100 inwoners uit de Randstad maar er 

vertrekken jaarlijks per saldo ook 100 of meer inwoners uit de gemeente 

naar Noord- Oost of Zuid-Nederland, dan kan er de facto niet van een be-

volkingsdruk uit de Randstad worden gesproken maar dan is er sprake 

van een compenserend of egaliserend effect. 

 

 Uit deze analyse blijkt dat het saldo met de Randstad slechts incidenteel 

een (belangrijke) determinant is van de locale bevolkingsgroei. Een (sub-

stantiële) positieve bijdrage aan de bevolkingsgroei wordt per saldo alleen 

geleverd aan: 

 

-  Culemborg, Geldermalsen, West Maas en Waal (Rivierenland) 

-  Lochem (Achterhoek) 

-  Nijkerk, Ede, Barneveld (De Vallei) 

-  Renkum, Overbetuwe, Druten, Rozendaal, Rheden (Stadsregio) 
 

 

Van de gemeenten grenzend aan of in de nabijheid van de Randstad zal 

een belangrijk deel van de verhuizingen van en naar de Randstad ver-

klaard kunnen worden uit het algemene beginsel dat bij intergemeentelijke 

verhuizingen de buurgemeenten een dominante bestemming zijn. Deze 

bewegingen kunnen dus niet gerekend worden tot de zogenaamde over-

loopproblematiek.  
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Voor Nijmegen en Wageningen is de balans negatief en drukt het saldo 

met de Randstad juist de bevolkingsgroei. Dit heeft vermoedelijk te maken 

met de bijzondere omstandigheid dat het hier twee universiteitssteden be-

treft. Aangenomen mag worden dat het saldo wordt gedomineerd door de 

uittocht van afgestudeerde studenten die in het westen des lands een 

baan hebben gevonden. Voor alle andere gemeenten is de invloed van de 

Randstad op de bevolkingsgroei betrekkelijk marginaal of zelf nihil. 
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10

 Deze alinea is opgesteld op basis van van het hoofdstuk ‘Wat beweegt bedrijven’ uit de publicatie Woon-

werk dynamiek in Nederlandse gemeenten’, Ruimtelijk Planbureau, Den Haag, 2008 
11

 Deze paragraaf is opgesteld op basis van van het hoofdstuk ‘Verhuizingen’ uit de publicatie ‘Provinciale 

Werkgelegenheidsenquête, uitkomsten onderzoek 2007’, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 3. Bedrijven 
 
 
Inleiding bedrijfsmigratie

10
 

 

Wat bedrijven beweegt om zich ergens te vestigen hangt af van veel fac-

toren. Naast bereikbaarheid en de beschikbaarheid van arbeid zijn voor 

een aantal sectoren agglomeratievoordelen van groot belang. Veel bedrij-

ven geven aan dat netwerken van leveranciers en afnemers mede bepa-

lend zijn voor hun locatiekeuze. Daarnaast speelt de beschikbaarheid van 

uitbreidingsruimte een rol. Uitbreidingen moeten bij voorkeur binnen de 

gemeente geaccommodeerd kunnen worden. Verhuizingen vinden vaak 

plaats binnen de lokale arbeidsmarkt waarbij de bedrijven zich laten leiden 

door de kwaliteit van de woonomgeving. 

Ruimtegebrek en bereikbaarheid zijn de belangrijkste redenen (pushfacto-

ren) waarom bedrijven zich verplaatsen. Zolang zich hierop geen grote 

knelpunten voordoen, zien bedrijven veelal geen reden om te verhuizen. 

De levensloop van een bedrijf (van oprichting tot groei en daarna wellicht 

herstructurering) is van invloed op de bedrijfsverplaatsingen. Jonge, kleine 

en snel groeiende bedrijven zien zich eerder geconfronteerd met het pro-

bleem dat zij te weinig ruimte hebben voor uitbreiding. De ontwikkeling 

van oudere en grotere bedrijven is vaak stabieler. Nadat de keuze om te 

verhuizen is gemaakt, zijn het de representativiteit van het nieuwe pand 

en de nieuwe locatie en de bereikbaarheid die bepalend zijn voor de ves-

tigingskeuze van het bedrijf (pullfactoren). Door de tijd is er een trendma-

tige verschuiving tussen de push- en pullmotieven waar te nemen. Uit 

vergelijkend onderzoek is gebleken dat representativiteit als pullfactor 

steeds belangrijker is geworden. 

 

Gelderse situatie 

 

Intra-provinciale verhuizingen
11

 (verhuizingen van Gelderse bedrijven naar 

een andere locatie in Gelderland) 

 

Het aantal verhuizingen binnen Gelderland is in relatie tot de totale bedrij-

venpopulatie aanzienlijk. In de gehele periode 2002-2007 werden binnen 

Gelderland 23.900 verhuizingen geregistreerd. Hiervan waren er 17.700 

binnen dezelfde gemeente, in 6.200 gevallen werd de gemeentegrens 

overschreden. Ter vergelijking; in de periode 2002-2007 bedroeg het aan-

tal starters ongeveer 40.000. In totaal is 21% van de bedrijvenpopulatie 

verhuisd naar een andere locatie binnen Gelderland. Dit komt neer op een 

jaarlijkse intra-provinciale verhuisquote van ruim 4%. 
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Intra-provinciale verhuizingen in Gelderland, periode totaal 2002-2007 

 Vestigingen Banen 

Totale populatie  

- 2002 

- 2007 

 

109.100 

120.700 

 

906.300 

938.900 

Totaal verhuisd binnen Gelderland in de perio-

de 2002-2007 

    waarvan: 

   - verhuisd binnen de eigen gemeente   

   - verhuisd naar andere Gelderse gemeente 

23.900 

 

 

17.700 

6.200 

140.700
1 

 

 

114.200
1
 

26.500
1
 

Bron: PWE-rapportage 2007, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

1
 aantal banen na verhuizing 

 
 

Werkgelegenheidsontwikkeling bij verhuizende en niet-verhuizende bedrijven, Gelderland, ge-

middelde jaarlijkse groei 2002/ 2007 in procenten 

waarvan: niet-verhuisd verhuisd binnen  
Gelderland 

inter-gemeentelijk intra gemeentelijk 

1,0 4,5 4,2 5,8 

Bron: PWE-rapportage 2007, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

 

                                                      
12

 Woon-werk dynamiek in Nederlandse gemeenten’, Ruimtelijk Planbureau, Den Haag, 2008 

 Bedrijven die verhuisd zijn hebben gemiddeld genomen een snellere 

werkgelegenheidsgroei doorgemaakt dan bedrijven die niet verhuisd zijn. 

Daarnaast geldt dat bedrijven die de gemeentegrens overschreden wat 

harder gegroeid zijn dan de bedrijven die binnen dezelfde gemeente ver-

huisden. Omdat het aantal bedrijven dat naar een andere gemeente is 

vertrokken betrekkelijk gering is zijn de uiteindelijk werkgelegenheidsef-

fecten hiervan niet zo groot. Dat verhuizende bedrijven een snellere ba-

nengroei kenden is op zich niet zo verwonderlijk. Aangenomen mag wor-

den dat juist deze dynamiek een belangrijke impuls heeft gegeven aan de 

neiging om te verhuizen.  

 

 Bedrijven verhuizen overwegend over korte afstanden. Bijna driekwart van 

alle verhuisbewegingen vindt plaats binnen een afstand van 5 km. Hoewel 

de afzetmarkt van bedrijven over het algemeen geografisch ruim gespreid 

is vindt 94% van de bedrijfsverplaatsingen plaats binnen de eigen ar-

beidsmarktregio. Hierdoor behouden de bedrijven belangrijke netwerken, 

zoals dat van de werknemers en de lokale toeleveranciers
12

. Daarnaast 

lijkt er een relatie met de bedrijfgrootte te bestaan: hoe groter het bedrijf 

des te kleiner de verhuisafstand. Gezien de consequenties voor het per-

soneel van verhuizingen over lange afstanden is ook dit verklaarbaar. 
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gevestigd 
in Gelderland 

afkomstig 
uit 

Verhuisafstand van bedrijven die in de periode 2002-2007 verhuisd zijn binnen Gelderland 

 aantal be-

drijven 

aandeel 

 

banen voor 

verhuizing 

banen na 

verhuizing 

groei in % bedrijfs-

grootte 

<1 km 8.990 38 62.660 64.480 2,9 7.2 

1 tot 5 km 8.690 36 46.740 49.330 5,5 5.7 

5 tot 10 km 3.130 13 13.520 14.600 8,0 4.7 

10 tot 20 km 1.860 8 7.420 7.720 4,0 4.2 

20 tot 50 km 1.120 5 3.980 4.210 5,8 3.8 

> 50 km 130 1 300 320 6,7 2.5 

Totaal 23.910 100% 134.620 140.670 4,5 5.9 

Bron: PWE-rapportage 2007, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

 

Inter-provinciale verhuizingen naar Gelderland gemeten over de gehele bestandshistorie van de 

PWE
14

 

waarvan naar landsdeel:  Nederland 

Noord
1
 Oost

2
 Zuid

3
 Randstad

4
 

Vestigingen 4.700 190 920 790 2.810 

Banen 37.580 1.910 5.550 7.120 23.000 

 

Bron: PWE-rapportage 2007, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland.  
1
 Fr, Gr, Dr;  

2
 Ov, Fl ; 

3
 NB, Li, Ze; 

4
 NH, ZH, Ut 

 

                                                      
13

 Deze paragraaf is opgesteld op basis van van het hoofdstuk ‘Verhuizingen’ uit de publicatie ‘Provinciale 

Werkgelegenheidsenquête, uitkomsten onderzoek 2007’, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
14

 Totaal aantal bedrijven in het Gelderse bedrijvenbestand (PWE 2007) die in het verleden in een andere pro-

vincie waren gevestigd (de gesommeerde inkomende bedrijfsmigratie voorzover de bedrijven de tijd hebben 

overleefd of niet weer uit Gelderland zijn vertrokken) 

 Inter-provinciale verhuizingen naar Gelderland
13

  

(verhuizingen vanuit overig-Nederland naar Gelderland) 
 

Van de huidige Gelderse bedrijvenpopulatie heeft ca. 4% ooit in een an-

dere provincie gezeten. Het gaat daarbij om 4.700 bedrijven. Het totale 

aantal hiermee samenhangende verhuisbewegingen is mogelijk wat gro-

ter, maar een deel van de binnengekomen bedrijven zal inmiddels weer 

omgevallen of verhuisd zijn. Uitgedrukt in banen gaat het eveneens om 

4% (37.580 banen) van de totale Gelderse werkgelegenheid. In vergelij-

king met de intra-provinciale verhuizingen gaat het om relatief kleine aan-

tallen. Alleen al in de periode 2002-2007 is 21% van de totale populatie 

bedrijven binnen Gelderland verhuisd. Het aantal ooit naar Gelderland 

gemigreerde bedrijven bedraagt gemeten over de totale historie van het 

PWE-bedrijvenbestand naar schatting ongeveer 4%. 
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vertrokken 
naar  

afkomstig 
uit Gelderland 

Inter-provinciale verhuizingen uit Gelderland in de periode 1997-2007
17

 

waarvan naar landsdeel:  Nederland 

Noord
1
 Oost

2
 Zuid

3
 Randstad

4
 

Vestigingen 6.640 450 1.530 1.530 3.130 

Banen 29.690 1.490 8.310 6.910 12.980 

 

1
 Fr, Gr, Dr;  

2
 Ov, Fl ; 

3
 NB, Li, Ze; 

4
 NH, ZH, Ut 

 

Bron: PWE-rapportage 2007, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

                                                      
15

 Deze paragraaf is opgesteld op basis van van het hoofdstuk ‘Verhuizingen’ uit de publicatie ‘Provinciale 

Werkgelegenheidsenquête, uitkomsten onderzoek 2007’, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
16

 Het monitoren van bedrijven die Gelderland verlaten hebben is  lastig. De bedrijven hebben Gelderland verla-

ten en worden daarom niet meer gevolgd in het PWE-register. Het is niet mogelijk in het PWE-register de huidi-

ge populatie bedrijven te meten die ooit in Gelderland heeft gezeten. Daarom is per jaargang bekeken hoeveel 

bedrijven Gelderland hebben verlaten. Om praktische redenen zijn in het PWE-onderzoek uit 2007 alleen de 

laatste 10 jaar gevolgd. Geanalyseerd  is welke bedrijven in jaar t nog bestonden maar in jaar t+1 zijn afgevoerd 

met als reden ‘verhuisd naar een andere provincie, PWE-rapportage 2007’.  
17

 Totaal aantal Gelderse bedrijven die in de periode 1997-2007 Gelderland hebben verlaten en zich gevestigd 

hebben in een andere provincie (de gesommeerde uitgaande bedrijfsmigratie 1997-2007) 

 Het overgrote deel van de inkomende bedrijfsmigratie is afkomstig uit de 

Randstad, op ruime afstand gevolg door de landsdelen zuid en oost. Ver-

huizingen uit Noord-Nederland zijn in het verleden maar sporadisch voor-

gekomen. Van de bijna 121.000 Gelderse bedrijven hebben er nog geen 

200 een vestigingshistorie met het Noorden des lands. Maar ook de mi-

gratie vanuit het grootste herkomstgebied de Randstad zijn in relatie tot 

de totale bedrijvenpopulatie gering. 

 

Inter-provinciale verhuizingen uit Gelderland
15

 

(verhuizingen vanuit Gelderland naar overig-Nederland) 

 

In de afgelopen 10 jaar zijn 6.640 Gelderse bedrijven verhuisd naar ande-

re provincies
16

. Ook bij deze bewegingen zijn de relaties met de Randstad 

dominant. Bijna de helft van de verhuisde bedrijven is vertrokken naar de 

Randstad. In belangrijkheid volgen daarna de landsdelen Oost en Zuid. 

Het Noorden sluit de rij.  

 

 Het migratiesaldo van de Inter-provinciale verhuizingen  

 

Een sluitende migratiebalans op het gebied van de bedrijfsverhuizingen is 

niet te maken. Uit de aard en systematiek van de bron (het PWE-register) 

kunnen de in- en uitgaande stromen niet op een uniforme grondslag wor-

den gedefinieerd. Zoals hiervoor is aangegeven betreft de informatie over 

de inkomende bedrijfsmigratie alle bedrijven die in het verleden in een an-

dere provincie waren gevestigd (althans voor zover deze informatie is op-

genomen in het historische PWE-bestand, de bedrijven nog bestaan en 

nog steeds in Gelderland gevestigd zijn). 
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 Uit een studie van de Rijksuniversiteit Groningen (Ruimtelijke aspecten van de bedrijvendynamiek in Neder-

land, 2005) blijkt dat de Nederlandse bedrijven en instellingen in de periode 1988-1996 een sterke groei van de 

verhuisactiviteit hebben laten zien. De groeiende bedrijfsmobiliteit was toen enerzijds een reactie op uitgestelde 

groei en verhuisplannen uit de voorgaande recessiejaren, anderzijds een weerspiegeling van nieuwe groei- en 

verhuisplannen van bedrijven in een expanderende economie. In de tweede helft van de jaren negentig nam het 

aantal verhuizingen nog steeds toe, maar minder onstuimig. De groei van de verhuisactiviteit houdt nu gelijke 

tred met de groei van de bedrijvenpopulatie, en het verhuispercentage (aantal verhuizingen ten opzichte van het 

totaal aantal bedrijven) stijgt niet verder. In de jaren na de eeuwwisseling blijkt de stabilisatie voort te duren. De 

groei van het verhuispercentage in de periode 1988-1996 wordt door de auteurs geschat op bijna een verdub-

beling.  

Vanaf 1988 hebben de data in het PWE-bestand een dusdanig hoog kwaliteitsniveau dat er vergelijkende meer-

jarenanalyses gemaakt kunnen worden. De Groningse onderzoeksbevindingen bevatten twee belangrijke ele-

menten voor de ophoging van de Gelderse uitgaande migratie: in de periode 1988-1996 is het verhuispercenta-

ge bijna verdubbeld en in de jaren daarna is het percentage gestabiliseerd. Op basis hiervan en een aantal 

aanvullende veronderstellingen kan het verhuispercentage 1997-2007 uit het PWE-onderzoek worden terugge-

rekend naar een percentage voor de periode 19881996. De aanvullende veronderstellingen zijn de volgende:  

1. de landelijke trend heeft zich ook op lokaal en regionaal niveau gemanifesterd;  

2. de verhuispercentages in vestigingen uitgedrukt zijn groso modo gelijk aan de percentages uitgedrukt 

in banen; 

3. de ontwikkling in het totale verhuispercentage geldt ook voor het deelpecentage met betrekking tot de 

inter-provinciale uitgaande verhuizingen; 

4. de geografische spreiding van de uitgaande Gelderse verhuizingen is in de loop der tijd niet funda-

menteel gewijzigd zodat het relatieve gewicht van de bestemmingen in de periode 1998-2007 repre-

sentatief is voor de geschatte bestemmingen in de periode 1988-1996 

Het statistische verhuispercentage voor de periode 1997-2007 is als volgt gedefinieerd: aantal banen betrokken 

bij verhuizingen in procenten van de totale populatie in 2007 (al dan niet gedifferentieerd naar herkomst en be-

stemming). Op basis van de landelijke trend zijn de percentages voor de jaren 1988-1996 geraamd op 50% van 

de empirische cijfers voor 1997-2007. Het totale aantal uit Gelderland vertrokken banen in de periode 1988-

1996 kan dan geschat worden met de formule:  

(verhuispercentage 1997-2007, PWE)  X  50%  X  (stand werkgelegenheid 1996, PWE). 

Opgeteld bij de empirische gegevens bestrijken de uitgaande migratiegegevens dan de periode 1988-2007. 

Daarmee is het gat tussen de verschillende definities van de in- en uitgaande migratie nog niet helemaal ge-

dicht. Ook in de jaren voor 1988 zijn er bedrijven uit Gelderland vertrokken. Wel mag worden verwacht dat het 

probleem door de ophoging is teruggebracht tot aanvaardbare proporties. Naarmate een inter-provinciale ver-

plaatsingen verder in het verleden llggen zijn de gegevens over de herkomstgemeenten in het PWE-bestand 

minder volledig. Bij de schattingen over de uitgaande migratie blijven de verhuizingen van voor 1988 dus volle-

dig buiten beschouwing, bij de tellingen over de inkomende migratie zijn zij in pricipe wel meegenomen maar is 

het statistische materiaal in de praktijk niet volledig. Het berekende migratiesaldo zal dus nog steeds te positief 

zijn maar het gat zal naar verwachting substantieel kleiner geworden zijn.  

 

De uitgaande migratie in het PWE-onderzoek uit 2007 is bepaald op basis 

van een jaargangenanalyse over de periode 1997-2007. Daarbij is geïn-

ventariseerd hoeveel bedrijven de provincie hebben verlaten. Het be-

schouwde tijdvak over de inkomende migratie is dus langer dan dat van 

de uitgaande migratie. Het daaruit berekende saldo levert per definitie een 

te positief beeld op. Om toch een indicatie te verkrijgen over het saldo van 

de in- en uitgaande bewegingen is een bijschatting gemaakt van de uit-

gaande migratie. Aangenomen is dat hierdoor een belangrijk deel van de 

definitieverschillen verevend wordt en dat het berekende migratiesaldo 

dicht bij de feitelijke situatie komt.
18
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Geschat Gelders migratiesaldo met Nederland, uitgedrukt in banen (saldo inter-provinciale verhui-

zingen naar en vanuit Gelderland: inkomende banen – uitgaande banen), periodetotaal 1988-

2007 
19

 

waarvan naar landsdeel:  Nederland 

Noord
1
 Oost

2
 Zuid

3
 Randstad

4
 

Gelders migratiesaldo met NL -4.300 -200 -6.000 -2.600 4.500 

 

1
 Fr, Gr, Dr;  

2
 Ov, Fl ; 

3
 NB, Li, Ze; 

4
 NH, ZH, Ut  

 

Bron: PWE-rapportage 2007 en aanvullende ramingen, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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 De geschatte gegevens over de uitgaande migratie heben betrekking op de jaren 1988-2007. Voor de inko-

mende migratie is het niet mogelijk om de tijdsdimensie exact te bepalen, daarme is de tijdsdimensie van het 

saldo ook problematisch. Om de migratiesaldi toch in de tijd te kunnen plaatsen is voor de inkomende migratie 

als referentiepeiode het tijdvak genomen waarover de PWE over consistente en plausibele meer-jaren-gege-

vens beschikt ic. 1988-2007 (zie ook voetnoot 19). Dit leidt tot een overschatting van de saldi. Dit betekent dat 

de hier gepresenteerde saldi in feite nog wat kleiner zijn. 

 
 

Over een lange periode beschouwd heeft Gelderland een negatieve 

werkgelegenheidsbalans met de rest van Nederland. Naar landsdelen be-

zien is het saldo met het Noorden verwaarloosbaar klein. Gelderland raakt 

de meeste banen kwijt aan Oost Nederland, op ruime afstand gevolg door 

Zuid-Nederland. Alleen met de Randstad is het saldo positief. Worden de 

getallen omgerekend naar jaarcijfers dan geldt in alle gevallen dat de mi-

gratiesaldi tot marginale proporties verschrompelen. Ook het relatief grote 

positieve saldo met de Randstad decimeert tot nog slechts een paar hon-

derd banen per jaar. Afgezet tegen de totale omvang van de Gelderse 

werkgelegenheid (939.000 in 2007) en de jaarlijkse groei (gemiddeld 

16.000 per jaar in de periode 1988-2007) verdwijnt het netto effect van de 

bedrijfsmigratie in het niet.  

Op basis van de deze tentatieve benadering van de interprovinciale mi-

gratiesaldi tussen Gelderland en Nederland kan worden geconcludeerd 

dat er geen ruimtelijke druk op Gelderland wordt uitgeoefend als gevolg 

van het fenomeen bedrijfsmigratie. Eerder is sprake van het omgekeerde. 

Nader toespitst op de balans met de Randstad blijkt dat ook vanuit dat 

gebied naar alle waarschijnlijkheid geen – of geen substantiële – druk 

wordt uitgeoefend. Dit leidt tot de conclusie dat de overloopproblematiek 

in Gelderland niet manifest is, althans niet op provincieschaal.  

 

Regionale en gemeentelijke situatie 

 

Intra-provinciale verhuizingen Gelderse gemeenten 

(verhuizingen binnen Gelderland) 

 

Op gemeentelijk niveau is de intra-provinciale verhuisdynamiek groot. Ge-

middeld over de periode 2002-2007 is voor 15% van de werkgelegenheid 

de werklocatie binnen Gelderland gewijzigd. In driekwart van de gevallen 

(ca. 18.000 vestigingen) betrof het een verplaatsing binnen de eigen ge-

meente. Daarmee was gemiddeld 12% van de totale gemeentelijke werk-
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Inkomende en uitgaande werkgelegenheid betrokken bij Gelderse bedrijfsverplaatsingen naar een andere Gelderse 

gemeente in de periode 2002-2007 

 in uit  in uit  in uit 

Arnhem 2.950 -2.850 Beuningen 410 -400 Berkelland 200 -480 

Apeldoorn 1.580 -1.070 Renkum 400 -470 Doesburg 200 -120 

Duiven 1.460 -570 Druten 380 -180 Heumen 200 -100 

Nijmegen 1.430 -1.900 Zaltbommel 380 -270 Culemborg 190 -280 

Lingewaard 1.260 -640 Nijkerk 360 -180 West Maas en Waal 190 -250 

Rheden 1.200 -1.390 Heerde 350 -80 Winterswijk 190 -160 

Wijchen 890 -600 Aalten 310 -320 Elburg 160 -120 

Overbetuwe 870 -740 Buren 300 -420 Ubbergen 160 -90 

Ede 850 -660 Epe 290 -380 Oldebroek 150 -330 

Tiel 840 -450 Maasdriel 290 -290 Nunspeet 130 -200 

Doetinchem 770 -980 Zutphen 290 -750 Putten 130 -230 

Montferland 750 -420 Ermelo 280 -360 Groesbeek 110 -90 

Harderwijk 660 -210 Neder Betuwe 260 -240 Hattem 80 -110 

Oost Gelre 660 -160 Neerijnen 260 -230 Rijnwaarden 70 -260 

Barneveld 570 -600 Wageningen 250 -430 Rozendaal 40 -20 

Zevenaar 470 -640 Westervoort 250 -630 Millingen aan de Rijn 30 -90 

Oude IJsselstreek 450 -730 Brummen 240 -170 Scherpenzeel 30 -30 

Geldermalsen 430 -580 Voorst 240 -410 Lingewaal 20 -60 

Bronckhorst 420 -410 Lochem 210 -250 Gelderland 26.510 -25..030 

Bron: PWE-rapportage 2007, bijlage F2, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

gelegenheid gemoeid. De spreiding rondom dit gemiddelde is betrekkelijk 

gering. Slechts een handjevol gemeenten kennen een opvallend lage- of 

juist hoge intra-gemeentelijke verhuisdynamiek. In aantal kleiner maar - 

ruimtelijk-economisch gezien – belangwekkender is de groep bedrijven 

die bij de verhuizing de gemeentegrens overschrijdt. Voor heel Gelderland 

gaat het in de periode 2002-2007 om ruim 6.200 bedrijven en ca. 26.000 

arbeidsplaatsen. In absolute termen komen dit soort verhuisbewegingen 

het meeste voor bij de drie grote steden Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen 

waar bijna 1/3 deel van de Gelderse werkgelegenheid gevestigd is. Daar-

naast kennen ook de aangrenzende gemeenten met een zekere opvang 

of overloopfunctie een hoge dynamiek (Duiven, Lingewaard, Rheden, Wy-

chen, Overbetuwe). Als derde belangrijke categorie komen de gemeenten 

naar voren met een regionale functie, zoals Ede, Tiel, Doetinchem en 

Harderwijk.  

 

 In ongeveer de helft van de gevallen houden de in- en uitgaande stroom 

elkaar redelijk in evenwicht. Voor een beperkt aantal gemeenten zijn de 

bewegingen dermate substantieel dat de saldi betekenis krijgen voor de 

locale werkgelegenheidsontwikkeling. Zo is als gevolg van een positief 

saldo de werkgelegenheid in Duiven, Lingewaard en Heerde toegenomen 

met respectievelijk 6,2%, 4,5% en 4,0%. Aan de andere kant van het 

spectrum staan Westervoort en Rijnwaarden met een negatief saldo 

waardoor de gemeentelijke werkgelegenheid is afgenomen met respectie-

velijk 13,8% en 7,2%. In al deze gevallen geldt weer dat het leeuwendeel 
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Migratiesaldo intra-provinciale verhuizingen (Inkomende werkgelegenheid minus uitgaande werkgelegen-

heid) in de periode 2002-2007 en het migratiesaldo uitgedrukt in % van de totale werkgelegenheid 2007 

 saldo in %  uit in  saldo in % 

Duiven 890 6,2 Elburg 40 0,5 Ermelo -80 -0,5 

Lingewaard 610 4,4 Neerijnen 30 0,5 Epe -90 -0,7 

Apeldoorn 520 0,6 Neder Betuwe 30 0,4 Culemborg -90 -0,8 

Oost Gelre 500 3,1 Winterswijk 30 0,2 Putten -110 -1,2 

Harderwijk 450 2,1 Groesbeek 20 0,3 Buren -120 -1,5 

Tiel 390 1,8 Rozendaal 10 2,6 Geldermalsen -150 -1,1 

Montferland 330 2,5 Beuningen 10 0,1 Zevenaar -160 -1,1 

Wijchen 290 1,9 Bronckhorst 10 0,1 Rheden -180 -1,1 

Heerde 270 4,0 Scherpenzeel 0 0,0 Wageningen -180 -1,1 

Druten 200 2,6 Aalten -10 -0,1 Voorst -180 -1,5 

Ede 190 0,4 Maasdriel -10 -0,1 Oldebroek -180 -2,3 

Nijkerk 180 0,9 Barneveld -30 -0,1 Rijnwaarden -190 -7,2 

Overbetuwe 140 0,9 Lochem -30 -0,2 Doetinchem -220 -0,7 

Heumen 110 2,3 Hattem -30 -0,8 Berkelland -280 -1,6 

Zaltbommel 110 0,8 Lingewaal -30 -0,8 Oude IJsselstreek -280 -1,6 

Arnhem 100 0,1 Millingen a/d Rijn -60 -5,3 Westervoort -380 -13,8 

Doesburg 80 2,1 Renkum -70 -0,6 Zutphen -460 -2,0 

Brummen 80 1,0 Nunspeet -70 -0,6 Nijmegen -470 -0,5 

Ubbergen 60 2,2 West Maas en Waal -70 -1,1 Gelderland 1.480 0,2 

Bron: PWE-rapportage 2007, bijlage F2, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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 In dit hoofdstuk zijn de regio’s exclusief de niet-Gelderse gemeenten Deze paragraaf is opgesteld op basis 

van van het hoofdstuk ‘Verhuizingen’ uit de publicatie ‘Provinciale Werkgelegenheidsenquête, uitkomsten on-

derzoek 2007’, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

van de verhuisbewegingen een uitwisseling is met de buurgemeenten en 

dat de sterke afwijkingen t.o.v. het gemiddelde beeld vermoedelijk te ma-

ken met de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in de betrokken ge-

meente cq de buurgemeente dan wel met de geringe omvang van de ge-

meente waardoor incidentele gebeurtenissen een grote invloed hebben. 

 

 Inter-provinciale verhuizingen naar Gelderse gemeenten en regio’s
20

 

Zoals hiervoor is gebleken heeft van de huidige Gelderse bedrijvenpopu-

latie 4% ooit in een andere provincie gezeten. Het gaat daarbij om 4.700 

bedrijven met een aandeel van ongeveer 38.000 arbeidsplaatsen in de to-

tale Gelderse werkgelegenheid van 939.000 banen. Het locale en regio-

nale belang van de inter-provinciale verhuizingen kan worden afgemeten 

aan het aandeel in de totale werkgelegenheid. Aldus blijkt dat vooral de 

gemeenten aan de rand van Gelderland relatief veel bedrijven van buiten 

de provincie herbergen. Rivierenland en De Vallei bezitten met respectie-

velijk 11% en 8% de grootste fractie. De Achterhoek en de Stadsregio 

scoren met 1% en 2% laag, maar ook de Noord-Veluwe en de Steden-

driehoek zitten met 3% onder het gemiddelde. 
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Banen betrokken bij inter-provinciale verhuizingen naar Gelderse gemeenten en regio’s gemeten over de ge-

hele bestandshistorie van de PWE
21

 en als % van de totale werkgelegenheid 2007 

Gemeente banen % Gemeente banen % Gemeente banen % 

Neerijnen 1.310 24 Wageningen 580 4 Oldebroek 110 1 

Culemborg 2.040 17 Wijchen 540 4 Zevenaar 190 1 

Zaltbommel 2.060 15 Apeldoorn 3.090 3 Zutphen 280 1 

Scherpenzeel 610 15 Lochem 480 3 Ermelo 180 1 

Nijkerk 2.740 14 Arnhem 2.900 3 Nunspeet 130 1 

Lingewaal 480 13 Druten 230 3 Westervoort 30 1 

Geldermalsen 1.880 13 Beuningen 230 3 Groesbeek 60 1 

Maasdriel 1.060 11 Rozendaal 10 3 Montferland 110 1 

Neder Betuwe 620 7 Epe 310 3 Doesburg 30 1 

Ede 3.820 7 Rheden 420 2 Oost Gelre 120 1 

Barneveld 2.070 7 Nijmegen 2.230 2 Ubbergen 20 1 

Buren 550 7 Voorst 270 2 Bronckhorst 90 1 

Tiel 1.400 6 Elburg 190 2 Doetinchem 190 1 

Heerde 380 6 Berkelland 320 2 Winterswijk 70 1 

Overbetuwe 790 5 Millingen aan de Rijn 20 2 Oude IJsselstreek 80 0 

Harderwijk 930 4 Renkum 190 2 Rijnwaarden 10 0 

Heumen 210 4 West Maas en Waal 100 2 Lingewaard 50 0 

Hattem 140 4 Duiven 210 1 Aalten 20 0 

Putten 340 4 Brummen 110 1    

 

Regio banen % Regio banen % Regio banen % 

Rivierenland 11.710 11 Stedendriehoek 4.540 3 Gelderland 37.580 4 

De Vallei 9.810 8 Stadsregio 8.120 2    

Noord Veluwe 2.400 3 Achterhoek 1.000 1    

Bron: PWE-rapportage 2007, bijlage H, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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 Werkgelegenheid bij bedrijven in het Gelderse bedrijvenbestand (PWE 2007) die in het verleden in een an-

dere provincie waren gevestigd (de gesommeerde inkomende bedrijfsmigratie voorzover de bedrijven de tijd 

hebben overleefd of niet weer uit Gelderland zijn vertrokken), aantal banen en het aantal banen uitgedrukt in % 

van de totale werkgelegenheid 

 In de Gelderse verbindingszone tussen de steden Utrecht en ’s Hertogen-

bosch wordt het locale bedrijvenbestand het sterkste bepaald door de im-

port van buiten Gelderland. In Neerijnen komt zelfs 1 op de 4 bedrijven 

van buiten Gelderland, in Culemborg, Zaltbommel, Geldermalsen, Linge-

waal en Maasdriel variëren de verhoudingen tussen 1 op 6 en 1 op 9. De 

tweede (veel minder uitgesproken) concentratie ligt aan de noordoost kant 

van Rivierenland: Tiel (1 op 14), Buren en Neder-Betuwe (beide 1 op 17). 

De derde regionale concentratie van inkomende bedrijvigheid is te vinden 

op De Vallei, gelegen op de grens van Gelderland en Utrecht. In Scher-

penzeel en Nijkerk is het aandeel importbedrijven 1 op 7, in Ede en Bar-

neveld 1 op 14.  



 35 

               Regionale clusters van gemeenten met een hoog aandeel bedrijven uit andere provincies 

                  (Bron PWE-Gelderland) 

 
 

 

 

Aantal Gelderse banen afkomstig uit andere provincies gemeten over de gehele bestandshistorie 

van de PWE
22

 en het aandeel in de regionale herkomst (totaal = 100%) 

herkomst     banen   aandeel  herkomst     banen   aandeel  

Utrecht 15.050      40 Limburg 1.390        4 

Noord-Brabant 5.700   15 Drenthe 1.190        3 

Zuid-Holland 4.950   13 Groningen 510     1 

Overijssel 3.760   10 Friesland 210      1 

Noord-Holland 3.000     8 Zeeland 30   0 

Flevoland 1.790     5           Totaal 37.580        100 

Bron: PWE-rapportage 2007, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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 Werkgelegenheid bij bedrijven in het Gelderse bedrijvenbestand (PWE 2007) die in het verleden in een an-
dere provincie waren gevestigd (de gesommeerde inkomende bedrijfsmigratie voorzover de bedrijven de tijd 
hebben overleefd of niet weer uit Gelderland zijn vertrokken) 

 Het overgrote deel van de bedrijven dat zich in Gelderland heeft gevestigd 

komt uit de provincie Utrecht. Ruim 40% van de inkomende werkgelegen-

heid komt daarvandaan. De belangrijkste herkomstprovincies zijn daarna 

Noord-Brabant (15%), Zuid-Holland (13%) en Overijssel (10%). 

 

 Utrecht 

Amersfoort 

Veenendaal 

‘s Hertogenbosch 

              Aandeel 11-24% 
 
              Aandeel 6-7% 
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Inter-provinciale verhuizingen naar Gelderland
23

 verdeeld naar de belangrijkste herkomstgemeen-

ten
24

 en de belangrijkste bestemmingsgemeenten
25

 in Gelderland  

herkomst vestigingen arbeidsplaatsen bestemming arbeidsplaatsen 

Utrecht 360 

 

2.860 Geldermalsen 

Culemborg 

Ede 

Apeldoorn 

Nijmegen 

Arnhem 

Overig Gld 

980 

360 

280 

170 

80 

60 

930 

Veenendaal 

 

270 2.140 Ede 

Neder Betuwe 

Overig Gld 

1.360 

100 

680 

Amersfoort 270 2.070 Nijkerk 

Barneveld 

Overig Gld 

690 

450 

930 

’s Hertogenbosch 

 

100 1.650 Zaltbommel 

Maasdriel 

Overig Gld 

940 

420 

290 

Amsterdam 120 1.260 verspreid door geheel Gelderland 

Deventer 160 

 

940 Apeldoorn 

Lochem 

Voorst 

Overig Gld 

460 

120 

60 

300 

Zwolle 130 930 verspreid door geheel Gelderland 

Bron: PWE-rapportage 2007, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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 Werkgelegenheid bij bedrijven in het Gelderse bedrijvenbestand (PWE 2007) die in het verleden in een an-

dere provincie waren gevestigd: de gesommeerde inkomende bedrijfsmigratie gemeten over de gehele be-

standshistorie van de PWE voorzover de bedrijven de tijd hebben overleefd of niet weer uit Gelderland zijn ver-

trokken 
24

 minstens 100 verplaatsingen vanuit de herkomst gemeente naar Gelderland en waarmee minimaal ca  1.000 

banen waren gemoeid in de periode 1998-2007 
25

 minstens 20 vestigingen ontvangen uit de bestemmingsgemeente in de periode 1998-2007 

 Vooral de gemeenten Utrecht, Veenendaal en Amersfoort zijn verant-

woordelijk voor de Utrechtse instroom. Wordt vervolgens gekeken in wel-

ke gemeenten de bedrijven van buiten Gelderland neerstrijken dan blijkt 

opnieuw dat de verhuisafstand over het algemeen kort is. De belangrijkste 

stroom verhuisbewegingen loopt naar een buurgemeenten of een ge-

meente in de nabijheid:  Veenendaal ─► Ede; Utrecht ─► Geldermalsen;  

Den Bosch ─► Zaltbommel; Amersfoort ─► Nijkerk; Deventer ─► Apel-

doorn. 

 

 Inter-provinciale verhuizingen uit Gelderse gemeenten
26

 

In de periode 1998-2007 hebben ruim 6.600 bedrijven Gelderland verlaten 

om zich in een andere Nederlandse provincie te vestigen. Uitgedrukt in % 
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Inter-provinciale verhuizingen uit Gelderland in de periode 1997-2007
27

, aantal banen en het aantal banen 

uitgedrukt in % van de totale werkgelegenheid 2007 

Gemeente banen % Gemeente banen % Gemeente banen % 

Zaltbommel 1.430 11 Barneveld 1.010 3 Nijmegen 2.080 2 

Nijkerk 1.770 9 Elburg 300 3 Lingewaard 290 2 

Lingewaal 290 8 Buren 280 3 Montferland 270 2 

Maasdriel 760 8 Apeldoorn 3.170 3 Rijnwaarden 50 2 

Neerijnen 400 7 Tiel 750 3 Ubbergen 50 2 

Westervoort 190 7 Ede 1.810 3 Epe 210 2 

Culemborg 820 7 Wijchen 510 3 Doesburg 60 2 

Hattem 250 7 Renkum 380 3 Brummen 120 2 

Scherpenzeel 250 6 Heumen 150 3 Ermelo 210 1 

Berkelland 1.090 6 Putten 280 3 Bronckhorst 170 1 

West Maas & Waal 330 5 Wageningen 480 3 Duiven 170 1 

Rozendaal 20 5 Harderwijk 600 3 Groesbeek 80 1 

Geldermalsen 640 5 Neder Betuwe 240 3 Druten 90 1 

Voorst 500 4 Arnhem 2.390 3 Zevenaar 160 1 

Oldebroek 320 4 Rheden 420 2 Winterswijk 140 1 

Lochem 590 4 Overbetuwe 370 2 Millingen a/d Rijn 10 1 

Beuningen 300 4 Doetinchem 730 2 Oude IJsselstreek 130 1 

Nunspeet 440 4 Zutphen 520 2 Aalten 40 0 

Heerde 240 4 Oost Gelre 360 2    

 

Regio banen % Regio banen % Regio banen % 

Rivierenland 6.020 5 Stedendriehoek 5.110 3 Gelderland 29.680 3 

De Vallei 5.320 4 Stadsregio 7.680 2    

Noord Veluwe 2.640 3 Achterhoek 2.920 2    

Bron: PWE-rapportage 2007, bijlage I, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

                                                                                                                                                 
26

 Deze paragraaf is opgesteld op basis van van het hoofdstuk ‘Verhuizingen’ uit de publicatie ‘Provinciale 

Werkgelegenheidsenquête, uitkomsten onderzoek 2007’, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
27

 Totaal aantal Gelderse bedrijven die in de periode 1997-2007 Gelderland hebben verlaten en zich gevestigd 

hebben in een andere provincie (de gesommeerde uitgaande bedrijfsmigratie 1997-2007) 

van de totale populatie Gelderse bedrijven is dat 3%. Daarmee waren bij-

na 30.000 arbeidplaatsen gemoeid. De meeste gemeenten met een bo-

ven gemiddelde uistroom bevinden zich aan de rand van Gelderland, op 

de grens met een andere Nederlandse provincie. De regio’s aan de west-

grens van Gelderland kennen de grootste uitstroom: Rivierenland en De 

Vallei met respectievelijk 5% en 4% van het totale bedrijvenbestand. 

 

 Net als bij de inkomende migratie is ook bij de uitgaande migratie de dy-

namiek in de westelijke punt van Rivierenland veruit het hoogste. Hier 

heeft in 10 jaar tijd ongeveer 1 op de 13 bedrijven de provincie verlaten. 

Daarnaast bevindt zich aan de oostgrens met Overijssel een lint van ge-

meenten waar de uitstroom bovengemiddeld is.  
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Gemeenten met een bovengemiddelde uitstroom van banen naar andere provincies 

                               In de periode 1998-2007 (Bron: PWE-Gelderland) 

 

 

 

Aantal Gelderse banen vertrokken naar andere provincies in de periode 1998-2007 en het aandeel 

in de regionale bestemming (totaal = 100%) 

herkomst     banen   aandeel  herkomst     banen   aandeel  

Utrecht   6.920      23 Limburg    980       3 

Overijssel 6.720   23 Drenthe    570       2 

Noord-Brabant 5.660   19 Friesland 540    2 

Zuid-Holland 3.400   11 Groningen 380     1 

Noord-Holland 2.660     9 Zeeland 270     1 

Flevoland 1.590     5 Totaal 29.680       100 

Bron: PWE-rapportage 2007, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 Viervijfde deel van de uitgaande bedrijfsmigratie is verhuisd naar een 

aangrenzende provincie. Daarbij zijn Utrecht, Overijssel en Noord-Brabant 

de belangrijkste bestemmingen. Op ruime afstand volgen Zuid-Holland en 

Flevoland. Er bestaat een grote interactie tussen de herkomst- en be-

stemmingsprovincies. De top vier van bestemmingsprovincies – waar 

tweederde deel van de vertrekkende bedrijven is neergestreken - is het-

zelfde als de top vier bij de herkomstprovincies (zie vorige paragraaf), al-

leen de positie van Utrecht is minder dominant.  

 

‘s Hertogenbosch 

Veenendaal 

 Utrecht 

Amersfoort 

Zwolle 

Deventer 

               Aandeel inter-provinciale  
  migratie 4 -11% 
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Inter-provinciale verhuizingen vanuit Gelderland verdeeld naar de belangrijkste bestemmingsge-

meenten
28

 en de belangrijkste herkomstgemeenten
29

, 1998-2007  

bestemming vestigingen arbeidsplaatsen herkomst arbeidsplaatsen 

Deventer 340 

 

2.220 Apeldoorn  

Lochem 

Voorst 

Zutphen 

Arnhem 

Overig Gld 

730 

300 

240 

200 

190 

560 

Zwolle 

 

170 2.040 Apeldoorn  

Hattem 

Oldenbroek 

Overig Gld 

300 

170 

70 

1.500 

Utrecht 260 1.510 Apeldoorn  

Arnhem 

Culemborg 

Ede 

Overig Gld 

340 

330 

120 

60 

660 

Den Bosch 

 

170 1.140 Zaltbommel 

Maasdriel 

Nijmegen 

Neerrijnen 

Overig Gld 

550 

180 

110 

90 

300 

Amersfoort 250 

 

1.040 Nijkerk 

Ede 

Barneveld 

Arnhem 

Apeldoorn 

Overig Gld 

230 

200 

130 

90 

80 

310 

Amsterdam 330 1.000 Ede 

Apeldoorn 

Arnhem 

Nijmegen 

Barneveld 

Overig Gld 

230 

150 

110 

60 

60 

390 

Bron: PWE-rapportage 2007, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

                                                      
28

 minstens 100 verplaatsingen en waarmee in totaal minimaal ca  1.000 banen waren gemoeid in de periode 
1998-2007 
29

 minstens 20 vestigingen vertrokken naar de bestemmingsgemeente in de periode 1998-2007 

 Verbijzonderd naar gemeenten zijn de oostelijk gelegen steden Deventer 

en Zwolle de belangrijkste bestemmingen. Aan de westkant van Gelder-

land zijn vooral de steden Utrecht, ’s Hertogenbosch, Amersfoort en Am-

sterdam favoriet.  
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Geschatte gemeentelijke migratiesaldi 1988-2007 
31

 met overig Nederland (alle provincies, exclusief Gelderland) 

uitgedrukt in banen en uitgedrukt als aandeel in de totale werkgelegenheid (2007) 

Gemeente saldo in % Gemeente saldo in % Gemeente saldo in % 

Neerijnen 780 14 Duiven -10 0 Zutphen -450 -2 

Culemborg 880 7 Maasdriel -30 0 Montferland -270 -2 

Geldermalsen 980 7 Zevenaar -50 0 Rijnwaarden -60 -2 

Scherpenzeel 250 6 Aalten -40 0 Beuningen -180 -2 

Neder Betuwe 280 3 Putten -40 0 Oost Gelre -400 -2 

Barneveld 690 2 Arnhem -530 -1 Lingewaard -350 -3 

Ede 1.270 2 Oude IJsselstreek -110 -1 Lochem -380 -3 

Buren 150 2 Groesbeek -50 -1 Elburg -230 -3 

Overbetuwe 290 2 Nijmegen -710 -1 Doetinchem -850 -3 

Tiel 380 2 Wageningen -120 -1 Renkum -370 -3 

Lingewaal 60 2 Ermelo -110 -1 Voorst -420 -4 

Nijkerk 310 2 Brummen -70 -1 Nunspeet -500 -4 

Druten 100 1 Winterswijk -130 -1 Oldebroek -350 -4 

Millingen a/d Rijn 10 1 Wijchen -160 -1 Rozendaal -20 -5 

Zaltbommel 90 1 Rheden -190 -1 Hattem -220 -6 

Heerde 40 1 Bronckhorst -160 -1 West Maas & Waal -380 -6 

Harderwijk 90 0 Apeldoorn -1.360 -1 Berkelland -1.270 -7 

Epe 10 0 Doesburg -60 -2 Westervoort -230 -8 

Heumen 0 0 Ubbergen -50 -2    

 
Regio banen % Regio banen % Regio banen % 

Rivierenland 3.300 3 Noord Veluwe -1.300 -2 Gelderland -4.300 0,5 

De Vallei 2.400 2 Stedendriehoek -2.700 -2    

Stadsregio -2.700 -1 Achterhoek -3.200 -2    

Bron: PWE-rapportage 2007, bijlage I en aanvullende ramingen Bureau Economisch Onderzoek 

                                                      
30

 De hier geprsenteerde saldi zijn geschat, zie voor de ramingsmethode voetnoot 19 en 20 
31

 saldo inter-provinciale verhuizingen naar en vanuit  Gelderland: inkomende banen – uitgaande banen 

 Het beginsel dat de verhuisafstand over het algemeen kort is tekent zich 

ook nu weer duidelijk af. Alleen voor Utrecht en Amsterdam lijkt dat geen 

opgeld te doen. Kennelijk liggen hier meer specifieke verhuismotieven aan 

te grondslag.  

 

Het migratiesaldo van de Inter-provinciale verhuizingen per gemeente
30

 
 

Van de 56 Gelderse gemeenten zijn er 40 waarbij het inter-provinciale mi-

gratiesaldo nul of negatief is. Gemeenten met een positief saldo zijn ge-

concentreerd in de regio’s Rivierenland en De Vallei. Dit zijn dan ook de 

enige twee Gelderse gebieden waar de migratiebalans met de rest van 

Nederland positief is. Alle andere Gelderse regio’s verliezen per saldo 

werkgelegenheid. Voor de periode 1988-2007 gaat het daarbij naar schat-

ting om 6.700 inkomende banen en 11.000 uitgaande banen. Gesaldeerd 

geeft dit een verlies van 4.300 banen.  
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Banengroei 1988-2007 in gemeenten met een positief inter-provinciaal migratiesaldo van 200 banen of meer 

en het aandeel daarvan in de totale werkgelegenheidsgroei 

migratiesaldo inter-

provinciale verhuizingen 

migratiesaldo inter-

provinciale verhuizingen 
 banengroei 

1988-2007 

banen %-aandeel 

 banengroei 

1988-2007 

banen %-aandeel 

Neerijnen 3.000 780 26 Ede 20.100 1.270 6 

Scherpenzeel 1.200 250 21 Barneveld 12.300 690 6 

Culemborg 4.400 880 20 Tiel 10.200 380 4 

Geldermalsen 7.200 980 14 Overbetuwe 7.900 290 4 

Neder-Betuwe 3.700 280 8 Nijkerk 8.600 310 4 

Bron: PWE-Gelderland en aanvullende ramingen, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bezien over een lange periode heeft het overgrote deel van de Gelderse 

gemeenten een negatieve migratiebalans met de rest van Nederland. 

Over het algemeen blijven de verliezen echter beperkt en gaat het in tota-

liteit om een verlies van naar schatting ca. 500 banen per jaar. Daar staat 

tegenover dat de gemeenten met een positieve balans op jaarbasis een 

netto instroom kenden van bijna 300 banen. Over geheel Gelderland be-

zien is de jaarbalans dus licht negatief en marginaal van omvang. Slechts 

voor een viertal Gelderse gemeenten heeft de bedrijfmigratie per saldo 

geleid tot een aandeel van enige betekenis in de totale werkgelegen-

heidspopulatie: Neerijnen, Culemborg, Geldermalsen en Scherpenzeel. 

Ook wanneer wordt gekeken wat de bijdrage van de bedrijfmigratie is ge-

weest aan de totale werkgelegenheidsgroei dan komen deze vier ge-

meenten als enige uit de bus waar de bijdrage substantieel was. Buiten 

deze vier zijn er nog een aantal gemeenten in Rivierenland en De Valei 

waar sprake is van een beperkte invloed  In alle andere gevallen is de 

omvang verwaarloosbaar.  

 

 Van bovenstaande gemeenten is de bedrijfsmigratie nader onderzocht 

naar herkomst en bestemming. Daaruit is gebleken dat de migratiebewe-

gingen voornamelijk op de Randstad georiënteerd zijn en dat het veelal 

verhuizingen tussen buurgemeenten betreft. 

 

  

Aandeel (%) van de Randstad in de inter-provinciale verhuizingen naar en uit 
Gelderse gemeenten met een positief migratiesaldo van 200 banen of meer 

 naar uit  naar uit 

Neerijnen 69 49 Ede 72 74 

Scherpenzeel 92 67 Barneveld 83 60 

Culemborg 97 91 Tiel 89 44 

Geldermalsen 90 73 Overbetuwe 81 55 

Neder-Betuwe 58 59 Nijkerk 74 68 

Bron: PWE-Gelderland 
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Planologische voorraad bedrijventerrein (in ha) gedurende de periode 

1998-2008 voor alle Gelderse gemeenten met een boven-regionale- 

regionale of sub-regionale functie
32

. 

 1998 2003 2008 

Aalten 4 15 5 

Apeldoorn 129 137 79 

Arnhem / Duiven / Westervoort 138 45 81 

Barneveld 0 0 1 

Berkelland 29 22 23 

Culemborg 31 28 10 

Doetinchem 25 20 25 

Druten 0 54 10 

Ede 62 41 121 

Geldermalsen 0 0 25 

Harderwijk 27 15 79 

Lochem 15 10 8 

Montferland 54 25 18 

Nijkerk 17 24 17 

Nijmegen / Beuningen / Wijchen 207 115 122 

Oost Gelre 47 30 19 

Oude IJsselstreek 12 14 32 

Overbetuwe 49 75 40 

Tiel 16 111 73 

Wageningen 9 5 3 

Winterswijk 24 13 11 

Zaltbommel 0 25 49 

Zevenaar 8 2 71 

Zutphen 15 30 26 

Totaal 918 826 948 

Bron: IBIS Gelderland 

                                                      
32

 Deze gemeenten (of delen daarvan) maken deel uit van de Economische Hoofdstructuur in Gelderland. Van 

Trekkracht naar Slagkracht, Nota bedrijventerreinen 2002-2006, Provincie Gelderland, 2003 

 Beschikbaarheid huisvestigingsmogelijkheden 

 

In de regionaal-economische literatuur wordt ruimtegebrek als een be-

langrijke pushfactor geïdentificeerd voor bedrijfsverhuizingen. Wanneer 

binnen de eigen gemeente/regio onvoldoende uitbreidingsruimte beschik-

baar is wordt uitgeweken naar elders. Maar ook de aantrekkelijkheid van 

een bepaalde vestigingsplaats of regio kan een reden zijn om daarnaar 

toe te verhuizen (pullfactor). Deze wens kan echter alleen geëffectueerd 

worden wanneer de beoogde vestigingsplaats voldoende ruimte beschik-

baar heeft. De historische gegevens over de inkomende bedrijfsmigratie 

zeggen alleen iets over de gerealiseerde verplaatsingen naar Gelderland 

maar niet over de gewenste.  
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 Althans niet op nieuw terrein. Naast de nieuwe terreinen is er een omvangrijke markt voor reeds bestaande  

     bedrijfslocaties die wegens gebrek aan informatie niet in de beschouwing kan worden betrokken. 

 Om te bepalen of er mogelijk een discrepantie bestaat tussen gereali-

seerde en gewenste verhuisbestemming is gekeken naar de huisvesti-

gingsmogelijkheden van de Gelderse gemeenten. Daartoe zijn de potenti-

ele vestigingsmogelijkheden in kaart gebracht aan de hand van de be-

schikbaarheid van uitgeefbaar bedrijventerrein gedurende de periode 

1998-2008 voor alle Gelderse gemeenten met een boven-regionale- regi-

onale of sub-regionale functie. Uit dit overzicht blijkt dat gedurende de ge-

hele beschouwde periode de planologische voorraad bedrijventerrein ruim 

was. Slechts incidenteel kon geen ruimte worden geboden.
33

 Alleen In 

Barneveld was tussen 1998 en 2008 geen uitgeefbaar terrein beschikbare 

waardoor de mogelijkheden voor inkomende bedrijfmigratie beperkt wa-

ren. Hetzelfde geldt voor een deel van de periode voor Geldermalsen. Het 

is dus denkbaar dat in deze twee gemeenten een zekere discrepantie 

heeft bestaan tussen de gerealiseerde inkomende bedrijfsmigratie en de 

marktvraag. In alle andere gevallen is er geen aanleiding om dat te veron-

derstellen.  

 

Ten slotte is het denkbaar dat de kwaliteit van de terreinen niet aansluit op 

de wensen van de potentiële vestigers. Ook dat kan en reden zijn voor 

een verschil tussen tussen gerealiseerde en gewenste verhuisbestem-

ming. Hierover zijn echter geen gegevens beschikbaar.   

 

 Landelijk onderzoek 

 

Ongeveer tegelijk met het PWE-onderzoek naar de Gelderse bedrijfsmi-

gratie werd door het Ruimtelijk Planbureau een landelijk onderzoek uitge-

voerd naar de ruimtelijke dynamiek van het Nederlandse bedrijfsleven
34

. 

De conclusie van beide onderzoeken sluiten naadloos op elkaar aan. Om 

de Gelderse bevindingen in een bredere context te kunnen plaatsen staan 

hieronder de onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen van het RPB 

weergegeven: 

 

• In Nederland verhuizen jaarlijks ongeveer 18.000 bedrijven en over-

heidsinstellingen; dit is ongeveer 4 procent van de populatie. Deze bedrij-

ven nemen ongeveer 200.000 werknemers met zich mee, ofwel 3 procent 

van de nationale werkgelegenheid. Gemeenten concurreren met elkaar 

om deze werkgelegenheid naar zich toe te trekken. 

 

• Verhuizende bedrijven groeien aanmerkelijk sneller dan bedrijven die 

niet verhuizen. Rond de tijd dat zij verhuizen, zien bedrijven hun werkge-

legenheid anderhalf tot twee maal zo snel groeien als bedrijven die niet 

verhuizen. 
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 Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid, Ruimtelijk Planbureau, 2007 

  

• De meeste bedrijven verhuizen binnen de eigen regio (94 procent) of 

zelfs binnen de eigen gemeente (75 procent). De groei van de gemeente-

lijke werkgelegenheid door bedrijven van elders die zich in de gemeente 

vestigen, moet dus niet worden overschat.  

 

• Gemeenten moeten zich vooral richten op de huisvesting van bedrijven 

uit de eigen gemeente die een andere, grotere locatie zoeken. 

 

• In Nederland zijn verhuizende bedrijven even belangrijk als nieuwe be-

drijfsvestigingen voor de lokale werkgelegenheidsgroei. Gemeentelijk be-

leid gericht op het huisvesten van bestaande, uitbreidende bedrijven kan 

evenveel effect hebben als beleid gericht op het stimuleren, en laten over-

leven, van nieuwe bedrijvigheid. 

 

• In het geval van de intergemeentelijke verplaatsingen (25 procent) is er 

per saldo geen trek vanuit centrale steden naar hun ommeland, en ook 

niet vanuit de Randstad naar de omliggende regio’s in Gelderland en 

Noord-Brabant. 

 

• De bereikbaarheid met de auto, de economische omvang en een gerin-

ge afstand tot andere economische concentraties (waardoor een grotere 

markt voor afzet en personeel ontstaat) zijn belangrijke kenmerken die 

bepalen of een gemeente aantrekkelijk is als vestigingsplaats voor bedrij-

ven uit andere gemeenten. 

 

• De huidige competitie tussen gemeenten bij de acquisitie van bedrijven 

kan leiden tot onzorgvuldig ruimtegebruik, tot leegstand, en tot hoge ren-

telasten bij gemeenten. Problemen moeten worden opgelost op het 

schaalniveau waarop ze spelen. Omdat de meeste bedrijfsverplaatsingen 

zich afspelen binnen de eigen gemeente en regio, zal het 'prisoners di-

lemma', waarbij geen enkele gemeente de behoefte voelt eenzijdig te 

stoppen met de acquisitie van bedrijven vooral op regionaal niveau moe-

ten worden opgelost. 
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  Binnenlandse migratie: verhuismotieven en verhuisafstand. Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2005, CBS 

 4. Pendel 
 

Inleiding 

 

Hiervoor is gebleken dat slechts een klein gedeelte van de verhuizingen 

van huishoudens een migratie over lange afstand betreft. Grotere verhuis-

afstanden komen meestal alleen voor bij scholieren en studenten (onder-

wijsmigratie) en bij een verandering van baan (arbeidsmarktmigratie). De 

meest dichtbevolkte regio’s in Nederland zijn de gebieden met de meeste 

korte-afstandsverhuizingen (0–10 kilometer). Daar heeft men de meeste 

keuze uit woningen binnen hetzelfde woningmarktgebied, is het opleidin-

genaanbod groot en zijn er veel potentiële banen bereikbaar binnen een 

aanvaardbare pendelafstand, waardoor het minder vaak nodig is om te 

verhuizen voor het werk.
35

  

 

In relatie tot de woon-werkdynamiek zijn er in principe twee vormen van 

geografische mobiliteit: verhuizen of pendelen (woon-werkverkeer). Tus-

sen arbeid, pendelen, migratie en mobiliteit bestaan belangrijke interde-

pendenties.
36

 Daarom wordt in dit afsluitende hoofdstuk kort stil gestaan 

bij de Gelderse pendelrelaties.  

 

Inkomende pendel 

 

Eenmaal in de vier jaar wordt aan de PWE een aparte vraag gekoppeld 

over de herkomst (woonplaats) van de werkzame personen. Het pendel-

onderzoek wordt uitgevoerd onder Gelderse bedrijven. Dat betekent dat 

alleen bekend is waar de arbeidskrachten van de Gelderse bedrijven wo-

nen, of wel de inkomende pendel. De pendelinformatie is op zeer gedetail-

leerd niveau beschikbaar zodat voor elke gemeente/regio een eigen ana-

lyse gemaakt kan worden. In het kader van deze studie wordt echter vol-

staan met een globale analyse.
37

 

 

In de tabel op de volgende bladzijde is per regio aangegeven waar de 

werkenden vandaan komen. Daarbij is Gelderland uitgesplitst naar WGR-

regio’s, de rest van Nederland is verdeeld naar provincies. De gegevens 

in de tabel betreffen niet de absolute aantallen pendelaars maar geven de 

pendel in procenten van de totale werkgelegenheid. Op basis hiervan kan 

het relatieve gewicht worden bepaald van de herkomst gebieden.  

 

Voor alle regio’s geldt dat het overgrote deel van de regionale banen ver-

vuld wordt door inwoners uit het eigen gebied, alleen de mate waarin loopt 

erg uiteen. De regionale binding in de Achterhoek is met 88% het groot-

ste. De Vallei is wat dit betreft de tegenpool; hier komt slechts 68% van de 

werkenden uit de eigen regio.  
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In Gelderland werkzame personen verdeeld naar woonregio, totale werkgelegenheid per 

WGR-regio = 100% 

                                 werkregio 
woonregio   

sdh
1
 ach san riv val nv 

Stedendriehoek
1
 73 3 2 - 2 4 

Achterhoek 7 88 4 - 1 - 

Stadsregio Arnhem Nijmegen 4 5 81 6 8 1 

Rivierenland - - 2 76 1 - 

De Vallei 1 - 2 1 68 3 

Noord Veluwe 3 - - - 3 77 

 
Totaal Gelderland 88 96 91 83 83 85 

Overig Nederland 12 4 9 17 17 15 

  waarvan:   

  Groningen - - - - - - 

  Friesland - - - - - - 

  Drenthe - - - - - - 

  Overijssel 9 3 1 - 1 7 

  Flevoland - - - - 1 4 

  Utrecht 1 - 1 4 10 2 

  Noord Holland - - - 1 1 - 

  Zuid Holland - - - 4 1 - 

  Zeeland - - - - - - 

  Noord-Brabant 1 - 4 6 1 - 

  Limburg - - 2 1 - - 
 

- betekent dat het aantal pendelaars ligt tussen de 0,4% en 0 
1
 exclusief Deventer 

 

Bron: PWE-rapportage 2006, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 

                                                                                                                                                 
36

  Werk en verhuisbereidheid in Nederland. Regionale arbeidsmarktmobiliteit in Nederland en Europa. Tilburg: 

OSA-Publicatie A232 
37

 De gegevens in deze paragraaf zijn overgenomen uit de PWE-rapportage 2006, Bureau Economisch Onder-

zoek, Provincie Gelderland. 
 

 De pendelinformatie is op zeer gedetaileerd niveau beschikbaar zodat voor elke gemeente/regio een eigen 

analyse gemaakt kan worden. In het kader van deze stude wordt echter volstaan met een globale analyse. De 

hier gepresenteerde gegevens zijn exclusief de ambulanten. Deze groep heeft geen vast werkadres en kan dus 

niet gecategoriseerd wotrden. Bij ambulanten moet gedacht worden aan vertegenwoordigers, buitendienst me-

dewerkers of bijvoorbeeld bouwvakkers. Deze mensen werken wel vanuit een Gelders bedrijf maar reizen veel-

al naar andere, wisselende locaties. Het aandeel ambulanten bedraagt gemiddeld 12,5%.  

 Ook voor alle regio’s geldt dat de belangrijkste inkomende pendelstromen 

steeds uit direct aangrenzende regio’s komen. Zo komen vrijwel alle pen-

delaars naar de Achterhoek uit de drie gebieden die de Achterhoek om-

sluiten: de Stadsregio, de Stedendriehoek en Overijssel. Daarbij is de 

Gelderse oriëntatie met 96% zeer hoog. Voor Rivierenland geldt juist een 

brede oriëntatie op niet-Gelderse gebieden. Dit gebied wordt voornamelijk 
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In Gelderland woonachtige beroepsbevolking verdeeld naar werkregio, 

totale beroepsbevolking per COROP-gebied = 100% 

                                woonregio 
werkregio   

vel ach a/n zwg 

Veluwe 68 5 4 2 

Achterhoek 1 70 3 - 

Arnhem/Nijmegen 3 8 75 5 

Zuidwest-Gelderland - - 2 57 

 

Totaal Gelderland 72 83 84 64 

Overig Nederland 28 17 16 36 

  waarvan:   

  Groningen 0 0 0 0 

  Friesland 0 0 0 0 

  Drenthe 0 0 0 0 

  Overijssel 6 8 1 0 

  Flevoland 2 0 0 0 

  Utrecht 10 2 4 14 

  Noord Holland 3 1 2 3 

  Zuid Holland 2 1 2 7 

  Zeeland 0 0 0 0 

  Noord-Brabant 1 1 5 11 

  Limburg 2 3 1 0 
 

- betekent dat het aantal pendelaars ligt tussen de 0,4% en 0 
 

Bron: EBB 2005, CBS 
 

                                                      
38

 De EBB is een steekproefonderzoek  onder de beroepsbevolking. De pendelinformatie heeft alleen betrek-

king op werknemers met een baan van 12 uur of meer. De meest recente gegevens hebben betrekking op 

2005. Regionale gegevens zijn alleen beschikbaar op COROP- en provinciaalniveau.  

omsloten door andere provincies. Naast de Stadsregio komen de belang-

rijkste stromen pendelaars dan ook uit de aanpalende provincies Utrecht, 

Noord-Brabant en Zuid-Holland. Voor De Stedendriehoek is om dezelfde 

reden Overijssel een belangrijk herkomstgebied, voor de Noord-Veluwe is 

dat Flevoland en voor de Vallei de provincie Utrecht. 

In de PWE-rapportage 2006 is ook een gemeentelijke analyse opgeno-

men. Daaruit blijkt opnieuw dat er voornamelijk over korte afstanden wordt 

gereisd en dat er vooral gependeld wordt naar de buurgemeenten en om-

geving. Bij de gemeenten die aan de provinciegrens liggen zijn dat dus 

voor een belangrijk deel gemeenten uit de buurprovincies. 

 

Uitgaande pendel 

 
 

Over de uitgaande pendel wordt door het CBS informatie verzameld in 

kader van de Enquête Beroepsbevolking.
38

  Door de vele definitieverschil-

len met de PWE en een andere gebiedsindeling zijn de pendelniveau’s 

niet vergelijkbaar. Door echter niet de absolute gegevens te beschouwen 

maar de relatieve structuur zijn er toch wel enige conclusies te trekken.  
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 In drie van de vier Gelderse COROP-gebieden werkt grosso modo 70% 

van de beroepsbevolking in de eigen woonregio. In Rivierenland ligt dat 

met 57% een stuk lager. Dit kan verklaard worden uit de bijzondere om-

standigheid dat van oudsher de regionale werkgelegenheid kleiner is dan 

de ter plaatse wonende beroepsbevolking. Vanuit de regio wordt dan ook 

veel gependeld naar de omliggende grote werkgelegenheidsconcentraties 

(Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Utrecht, Rotterdam). Daarbij wordt veelal 

bewust gekozen voor wonen in het landelijke Rivierenland en werken in 

een nabijgelegen stedelijk gebied. 

 

Het ruimtelijke patroon van de uitgaande pendel ligt in het verlengde van 

de eerdere bevindingen bij de inkomende pendel en bij de in- en uitgaan-

de migratie: er is een grote oriëntatie op de nabijgelegen regio’s. 
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                                            Bron historische ontwikkeling 1988-2008: CBS 

                                            Bron prognose 2009-2040: Bevolkingsprognose Gelderland 2007 

 5. De migratie-veronderstellingen in de Gel- 

     derse toekomstscenario’s 

 In de bevolkingsprognose die aan het Streekplanbeleid ten grondslag ligt 

wordt voor Gelderland als geheel uitgegaan van een bescheiden positief 

binnenlandsmigratiesaldo voor de periode 2010-2040. 

  

Binnenlandsmigratiesaldo per WGR-regio, in personen 
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  - Hedenmorgen, vier toekomstscenario’s van de Gelderse economie; 

     - Gelderland in vier bedrijven, vier toekomstscenario’s over de raag naar bedrijventerreinen en kantoren; 

     - Luchtverkenning, vier toekomstscenario’s over de Gelderse luchtemissies 
      

     Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 2006-2007.  

 Ten opzichte van de historische ontwikkeling neemt de betekenis toe van 

een jaarlijks positief saldo van 550 personen in de periode 1988-2008 

naar ca. 1.200 personen in de jaren 2010-2040. De instroom wordt voor 

ongeveer 35% toegedacht aan de Stedendriehoek en voor bijna 60% aan 

de Stadsregio. Voor alle andere Gelderse regio’s wordt uitgegaan van een 

migratiesaldo van om en nabij de nul.  

 

Historische binnenlandse migratiesaldi en de uitgangspunten in de pro-

vinciale bevolkingsprognose, gemiddeld jaarlijks saldo  

     2000/2008     2010/2040 

Stedendriehoek 380 420 

Achterhoek -100 20 

Stadsregio 990 680 

Rivierenland -40 40 

De Vallei 90 -20 

Noord-Veluwe -410 30 

 

 

Ten opzicht van de afgelopen 9 jaar treden er in de prognose enige ver-

schuivingen op. De belangrijkste zijn dat het saldo van de Stadsregio met 

éénderde daalt en dat aan de uittocht op de Noord-Veluwe een einde 

komt. De andere verschuivingen zijn op jaarbasis weliswaar niet zo groot 

maar leiden op lange termijn toch tot enige effecten van betekenis.    

 

In de Gelderse toekomstscenario’s
39

 is rekening gehouden met de effec-

ten van de bevolkings- en bedrijvenmigratie. Ten aanzien van de bevol-

king is in de vier scenario’s uitgegaan van de ruimtelijke spreiding zoals 

die is opgenomen in de Streekplanbevolkingsprognose uit 2007. Dit bete-

kent dat ook de relatieve verhoudingen van de regionale en locale migra-

tiesaldi in de vier scenario’s gelijk zijn aan de verhoudingen in de Streek-

planprognose. Naast vooruiberekeningen over de loop der bevolking is in 

de scenario’s per gemeente ook de toekomstige economische ontwikke-

ling geprognosticeerd (beroepsbevolking, werkgelegenheid, werkloosheid, 

BBP, vraag naar bedrijventerreinen). Daarbij is rekening gehouden met 

een trendmatige invloed van de bedrijfsmigratie op de locale-en regionale 

werkgelegenheid zoals die in het verleden is uitgeoefend. Ook de ver-

wachte locale bevolkingsontwikkeling speelt daarbij een rol. De Gelderse 

toekomstscenario’s vormen de basis voor de concept-Structuurvisie Be-

drijventerreinen, het Klimaatprogramma, het Sociaal-Economisch Be-

leidsplan en zijn als input gebruikt bij de Newerkstudie en andere ver-

keers-en vervoersprognoses. 
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 Bijlage 
 

Regionale en lokale indeling 
 
De gemeentelijke en regionale indeling van alle jaren is herleid naar 

de de toestand per 1-1-2009. In Hoofdstuk 3 (bevolking) zijn de re-

gio’s inclusie de niet-Gelderse gemeenten. In de hoofdstukken 3, 4 

en 5 is dat exclusief. 
 

Stedendriehoek (SDH) Rivierenland (RIV) 

Apeldoorn Buren 

Brummen Culemborg 

Deventer (Overijssel) Druten 

Epe Geldermalsen 

Lochem Lingewaal 

Voorst Maasdriel 

Zutphen Neder-Betuwe 

 Neerijnen 

Achterhoek (ACH) Tiel 

Aalten West Maas en Waal 

Berkelland  

Bronckhorst De Vallei (VAL) 

Doetinchem Barneveld 

Montferland  Ede 

Oost-Gelre Nijkerk 

Oude Ijsselstreek Scherpenzeel 

Winterswijk Wageningen 

  

Stadsregio Arnhem Nijmegen Noord-Veluwe 
1
 (NV) 

(SAN) Elburg 

Arnhem Ermelo 

Beuningen Harderwijk 

Doesburg Hattem
1
 

Duiven Heerde
1
 

Groesbeek Nunspeet 

Heumen Oldebroek 

Lingewaard Putten 

Millingen a/d Rijn  

Mook en Middelaar (Limburg)  

Nijmegen  

Overbetuwe  

Renkum  

Rheden  

Rijnwaarden  

Rozendaal  

Ubbergen  

Westervoort  

Wijchen  

Zevenaar 
 

 

1 
Heerde en Hattem behoren formeel niet tot deNoord-Veluwe, 

maar zijn in deze studie toegevoegd aan WGR Noord-Veluwe  
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