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Voorwoord

Als kind had ik allerlei schriftjes waarin ik schetsen van woningen maakte. Ik
vroeg dan aan mensen die bij ons over de vloer kwamen: ‘Mag ik een huis voor
u ontwerpen? En hoe wilt u dat het er uit komt te zien?’ Vervolgens ging ik aan
de slag met potlood en papier en tekende de droomhuisjes van alle kanten.
Mijn interesse in woonwensen is denk ik al in mijn kinderjaren ontstaan. Als je
vroeger aan me vroeg wat ik wilde worden, gaf ik altijd ‘architect’ als antwoord. 
Architect ben ik uiteindelijk niet geworden. Wel ben ik me bezig gaan houden
met de vraag hoe mensen willen wonen. Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb
ik me beziggehouden met de woonwensen van ouderen. ‘Nu al meteen ‘echt’
aan de bak?’ dacht ik daarna. ‘Dat kan natuurlijk altijd nog. Promoveren is mis-
schien wel iets voor mij.’ En inderdaad bleek het iets voor mij te zijn. Ik heb
het met heel veel plezier gedaan. Het onderwerp van mijn proefschrift sprak me
erg aan. ‘Landelijk wonen - wat is dat eigenlijk?’ - werd meestal gevraagd als ik
over mijn proefschrift vertelde. ‘En woon jezelf dan landelijk?’ - was dan meest-
al de volgende vraag. Hoewel ik zelf in Apeldoorn woon, hetgeen door velen
geassocieerd wordt met landelijk wonen - heb ik ook zelf mijn droom van een
boerderijtje in het groen nog niet kunnen verwezenlijken. Maar ik ben erg blij
met mijn twee-onder-een-kapper met achtertuin en sta tenslotte nog maar aan
het begin van mijn wooncarrière. 
Als je je met plattelandsonderzoek bezighoudt, krijg je op de één of andere
manier toch een soort imago. Dat zal Femke als geen ander kunnen beamen. We
kregen vaak het stempel opgedrukt van plattelandsvrouwen met als gevolg dat
alles wat ook maar enigszins naar mest rook in ons postvakje werd gestopt.
Gelukkig hebben we er altijd om kunnen lachen. Ik heb dan ook een erg leuke
tijd met je achter de rug, Fem. Je was vooral een erg gezellige kamergenoot. En
een goede reisgenoot tijdens onze congressen in Frankrijk en Zuid-Afrika. Ook
alle andere promovendi wil ik heel erg bedanken. In het bijzonder Tim en
Leonie. Tim, met jou ben ik samen begonnen en samen geëindigd. We konden
altijd goed van gedachten wisselen over de stand van zaken rond ons proef-
schrift. ‘Hoe ver ben jij nu?’ vroegen we elkaar vaak. Leonie, bij jou kon ik altijd
heel fijn mijn hart uitstorten. En je onthield altijd alles perfect. And Vivienne of
course. Viv, I remember you as a fantastic room-mate during the first months of
my PhD project. I hope you will finish your dissertation soon as well.     
Maar vooral mijn begeleiders ben ik erg dankbaar. Frank, ik vond het fijn dat je
altijd zo lekker rustig was. Maar tegelijkertijd ook heel kritisch. Tot op de
komma toe gaf je commentaar. Roland, met name methodologisch heb je me
geholpen. Naast bomen over wonen kon ik af en toe wel dromen over beslis-
singstabellen en -bomen. Frans, jij hield altijd goed de grote lijnen in de gaten.
En kon het als geen ander overzien. Ik denk dat ik het erg getroffen heb met
jullie als begeleiders. Jullie vulden elkaar heel mooi aan. 
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Verder wil ik mijn dank uitspreken aan de volgende mensen en instanties.
STOGO Onderzoek & Advies, voor het uitvoeren van het grootste deel van
mijn dataverzameling. Alle respondenten van de enquêtes en interviews, voor
hun bereidheid om mee te werken. Myra van Hoek, voor het vertalen van mijn
samenvatting. Ton Markus, Rien Rabbers en Margot Stoete, voor de lay-out
van mijn proefschrift. URU, NETHUR en NWO: zonder deze instanties had
ik mijn promotieonderzoek niet uit kunnen voeren. Het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor de financiering van mijn dataverza-
meling. 
En de mensen dicht om me heen niet te vergeten. Enkele mensen in het bijzon-
der. Franny en Charles, jullie vertelden altijd trots aan iedereen dat ik aan het
promoveren was. En oma Luus vroeg altijd, ‘Is je boek nu al bijna af?’ Mijn
vriendin Natasja, onze sportieve activiteiten en gezellige winkeldagjes zorgden
voor de nodige ontspanning. Mijn zus Corinne, wat fijn dat we zo’n goede
band hebben. En natuurlijk tante Nel, helaas heeft u mijn promotie niet meer
kunnen meemaken. Wat had u er graag bij willen zijn. U stond zo dichtbij me.
Was altijd zo geïnteresseerd en betrokken. U heeft altijd al een speciaal plekje in
mijn hart gehad en dat plekje zal altijd blijven.  
En als laatste wil ik mijn lieve vriend Joost bedanken. Joost, jij hebt me aange-
moedigd om te gaan promoveren. Je wilde me tijdens het schrijven van mijn
proefschrift altijd helpen als ik daar om vroeg, bijvoorbeeld bij het maken van
mijn website. En Joost, dat idyllische boerderijtje in het groen komt er voor ons
misschien ook nog wel een keer…

Apeldoorn, september 2002
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond van het onderzoek

Het Nederlandse platteland is volop in beweging. Werd in het verleden het plat-
teland nog gedomineerd door de landbouw, tegenwoordig vervullen landelijke
gebieden in Nederland in toenemende mate ook niet-agrarische functies.
Recreatie en toerisme, natuur- en landschapsbehoud alsmede het wonen zijn
belangrijke nieuwe functies geworden en vragen om steeds meer ruimte.
Landelijke gebieden kunnen in toenemende mate als een consumptieruimte in
plaats van alleen maar als productieruimte worden gekarakteriseerd (zie bijvoor-
beeld Cloke & Goodwin 1992; Daalhuizen & Heins 2001; Van Dam & Huigen
1994; Hoggart et al. 1995; Murdoch & Marsden 1994; Urry 1995). Het platteland
krijgt hiermee twee gezichten: een private productieruimte voor boeren en een
publieke belevingsruimte voor stedelingen (Van der Ploeg 2001). De vraag leeft
welke functies het platteland in een verstedelijkt land als Nederland in de nabije
toekomst dient te vervullen en op welke wijze een functionele heroriëntatie kan
worden bewerkstelligd. In deze functionele heroriëntatie kan het wonen een
belangrijke rol vervullen. Zo kan het wonen als een ‘nieuwe economische drager’
van het landelijk gebied worden gezien (Buckers 1997; Van Dam & Buckers
1998). Wellicht dat het platteland haar woonfunctie kan uitbreiden zonder dat
afbreuk wordt gedaan aan de intrinsieke kwaliteiten van het platteland. 

Wat betreft de inrichting van de groene ruimte bestaan er twee verschillende
visies. In het ruimtelijke ordeningsbeleid staat het publieke belang centraal.
Geprobeerd wordt om een verdere uitwaaiering van de stad over het omliggen-
de gebied zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor zijn de mogelijkheden om te
wonen in het landelijk gebied beperkt. 
In het volkshuisvestingsbeleid staat daarentegen het individuele belang centraal
en wordt geprobeerd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag naar spe-
cifieke woonmilieus. Het faciliteren van groene woonwensen behoort tot de
inhoudelijke opgaven zoals die worden genoemd in de Nota Wonen (Ministerie
van VROM 2000a). Maar om te weten in hoeverre en op welke wijze deze
woonwensen gefaciliteerd dienen te worden is het van belang om te weten hoe
de vraag naar specifieke woonmilieus er uit ziet.  

De populariteit van woonmilieus met een landelijk karakter lijkt toe te nemen
(Ministerie van VROM 1997, 2000a). Volgens de Nota Wonen bestaat er ener-
zijds juist vraag naar centrum-stedelijke woonmilieus en anderzijds juist vraag
naar groen-stedelijke en landelijke woonmilieus (Ministerie van VROM
2000a). In hoeverre stedelingen precies de voorkeur hebben voor landelijk
wonen is echter nog onduidelijk. Wie willen er nu eigenlijk landelijk wonen en
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waarom? Verder is nog vrij weinig bekend over de eisen die stedelingen stellen
aan het landelijke wonen. De vraag kan dan ook worden gesteld in hoeverre een
landelijk woonmilieu door huishoudens die nu in de stad wonen wordt gezien
als een gewenst woonmilieu en welke eisen deze stedelingen stellen aan derge-
lijke landelijke woonmilieus. 
Het is evenwel onduidelijk wat dient te worden verstaan onder een landelijk
woonmilieu. Twee redenaties zijn hierbij denkbaar. Enerzijds lijkt het begrip
landelijk wonen te verwijzen naar het wonen op het platteland. Een dergelijke
gedachte volgend, kan worden verondersteld dat de vraag naar landelijk wonen
(mede) afhangt van het beeld dat woonconsumenten hebben van het platte-
land. Verwacht wordt dat stedelingen uiteenlopende beelden hebben van het
platteland. De bovengenoemde veranderingen op het platteland zijn mogelijk
van invloed op de beeldvorming ten aanzien van het platteland. Aan de relatie
tussen plattelandsbeelden en de vraag naar landelijk wonen is nog weinig aan-
dacht besteed. Dit onderzoek beoogt het inzicht in deze relatie te vergroten.
Anderzijds is het voorstelbaar dat landelijk wonen in de ogen van stedelingen
tevens plaats kan vinden in het stedelijk gebied. Bepaalde kenmerken van het
platteland (rust, ruimte, groen) zouden immers ook in of aan de rand van het
stedelijk gebied kunnen voorkomen of worden ingepast. Dit onderzoek beoogt
de omvang en de aard van de vraag naar landelijke woonmilieus in zowel het
landelijk als het stedelijk gebied te achterhalen.
Aanbieders op de woningmarkt lijken in te spelen op de vraag naar landelijk
wonen. Gedacht kan worden aan makelaars en projectontwikkelaars die slogans
gebruiken als ‘mooi wonen in het groen’ of ‘Friesland heeft het’. Bovendien zijn
er steeds meer voorbeelden van nieuwbouwprojecten met een landelijk karak-
ter. Toch laat het Woning Behoefte Onderzoek zien dat er een discrepantie
bestaat tussen de vraag naar en het aanbod van landelijke woonmilieus. Dit
geldt met name voor het westen van het land (Ministerie van VROM 2000b).
In welke mate en op welke wijze aanbieders op de woningmarkt inspelen op de
vraag naar landelijk wonen is echter onduidelijk. 

In dit onderzoek staat de vraag van stedelingen naar landelijke woonmilieus
centraal. Achterhaald zal worden in hoeverre stedelingen landelijk willen wonen
en welke eisen stedelingen stellen aan landelijke woonmilieus. Daarnaast zal in
dit onderzoek worden gekeken in hoeverre plattelandsbeelden van stedelingen
een rol spelen bij de vraag naar landelijk wonen. Tenslotte zal worden gekeken
in hoeverre aanbieders op de woningmarkt inspelen op de beeldvorming ten
aanzien van het platteland en op de vraag naar landelijk wonen van stedelingen. 
Aangezien het wonen in landelijke woonmilieus in dit onderzoek centraal staat,
wordt in paragraaf 1.2 eerst gekeken naar hetgeen er al bekend is over landelijke
woonmilieus in Nederland. Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 ingegaan op de
doelstelling en de probleemstelling van het onderzoek. Tenslotte wordt in para-
graaf 1.4 de opzet van dit proefschrift gepresenteerd.  
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1.2 Landelijke woonmilieus in Nederland

Wanneer in Nederland gesproken wordt over wonen, wordt steeds vaker het
begrip woonmilieu gebruikt. Ook in het beleid met betrekking tot het wonen
wordt het begrip woonmilieu gehanteerd (zie bijvoorbeeld de Vijfde Nota -
Ministerie van VROM 2001, de Nota Wonen - Ministerie van VROM 2000a).
Maar wat houdt het begrip woonmilieu precies in? En wat wordt onder het
type woonmilieu dat in dit onderzoek centraal staat - het landelijke woonmilieu
- verstaan? 

Het begrip woonmilieu 
Het begrip woonmilieu heeft betrekking op een samengestelde karakteristiek
van uiteenlopende kenmerken van de woning en de directe omgeving van de
woning, die in verschillende componenten zijn onder te verdelen. Zo maakt
Ketelaar (1994, pp. 18-19) een onderscheid in de volgende componenten:
• Sociale kenmerken: huishoudensamenstelling, mate van heterogeniteit en sta-

biliteit, het ‘sociale klimaat’ en de sociaal-economische opbouw; 
• Functionele kenmerken: aanwezigheid c.q. afstand tot verschillende voor-

zieningen (voor dagelijkse boodschappen, onderwijs, uitgaan etc.);
• Fysieke kenmerken: kenmerken van de woningen (type, grootte/kamertal,

prijs, eigendomsverhouding, ouderdom, staat van onderhoud e.d.) en steden-
bouwkundige aspecten (onder andere stapeling, verkaveling en dichtheid van
de bebouwing); 

• Leefklimaatkenmerken: aspecten als verpaupering, criminaliteit, woongedrag,
overlast van bedrijven, verkeershinder, privacy/sociale controle, klimato-
logische kenmerken en mentale kenmerken (imago/identiteit/symbolische
betekenis). 

Bovengenoemde componenten zijn niet los van elkaar te zien. Zo is bijvoor-
beeld het voorzieningenaanbod - in dit geval een functionele component -
afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde bevolkingsgroepen (sociale com-
ponent). Daarnaast zouden sociale en leefklimaatkenmerken elkaar kunnen
overlappen. Wellicht zijn sociale kenmerken meer te zien als een objectieve
component (te zien als een vaststaand kenmerk) en speelt subjectiviteit een gro-
tere rol bij de leefklimaatkenmerken. 
Vaak wordt er dan ook een onderscheid gemaakt in een objectieve en een subjec-
tieve component van het woonmilieu (zie bijvoorbeeld RIGO 1993; Heins 2000).
De objectieve dimensie van het woonmilieu wordt gedefinieerd als het ruimtelijke
fysieke kader waarbinnen mensen leven. Dit deel van het woonmilieu bestaat uit
het geheel van inrichtingskenmerken, zoals woningdichtheid, bouwperiode,
woonvormen, ligging, uitrusting en voorzieningen. De subjectieve dimensie
bestaat uit de ruimte die door een bepaalde groep mensen als eenheid wordt
waargenomen, waarbij naast fysieke kenmerken ook sociale en gevoelsmatige
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aspecten een rol spelen. Kenmerken als sociaal aanzien, beleving van de vormge-
ving, rust, veiligheid en gezelligheid van een woonmilieu worden tot de subjectie-
ve dimensie gerekend. Deze aspecten zijn sterk afhankelijk van de perceptie van
de woonconsument. Woonmilieus kunnen voor verschillende huishoudens een
verschillende betekenis hebben. Het ene aspect zal belangrijker zijn dan het ande-
re en dat zal voor verschillende huishoudens anders liggen (Ketelaar 1994). 
Ook Van der Horst et al. (2001) onderkennen dat de beleving een grote rol
speelt met betrekking tot woonmilieus. Zij kiezen voor een benadering van het
woonmilieu waarin de beleving van de bewoners centraal staat en maken een
onderscheid in een functionele, sociale en expressieve dimensie van de woon-
omgeving. De functionele kenmerken verwijzen naar het nut dat de woning en
de woonomgeving voor de bewoners heeft. De woning biedt bijvoorbeeld
onderdak. Wat betreft de woonomgeving gaat het om voorzieningen in de
buurt en de locatie ten opzichte van bijvoorbeeld werk en vervoermogelijkhe-
den. De sociale dimensie verwijst naar de samenstelling van de bevolking. De
expressieve dimensie heeft betrekking op de leefstijl en de relatie van de
gebouwde omgeving met de leefstijl. Zowel de gebouwde omgeving als de
bevolking kan een middel vormen voor identificatie met de buurt. ‘De consu-
ment ziet het bewonen van een bepaald type woning op een bepaald type plek
als een expressie van zijn leefstijl en als een verwijzing naar zijn identiteit’ (De
Wijs-Mulkens 1999, p. 5). Ook de woning kan een middel vormen voor indivi-
duele expressie. ‘De woning wordt gebruikt als etalage van de individuele
smaak of ‘lifestyle’ (Van der Horst et al. 2001, p. 18). 
In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat het woonmilieu bestaat uit een
combinatie van woning, woonomgeving en locatie. De locatie is van belang
omdat de woning de uitvalsbasis is van waaruit diverse activiteiten (werken,
winkelen, recreëren etc.) worden ondernomen. Zowel de woning als de woon-
omgeving worden vervolgens weer onderverdeeld in verschillende componen-
ten. Deze onderverdeling komt voort uit de benadering van Van der Horst et
al. (2001). Hoewel ook bij deze onderverdeling overlap onvermijdelijk is, leidt
het toch tot een verheldering. De woning bestaat allereerst uit functionele ken-
merken. Hiermee worden de objectieve kenmerken van de woning bedoeld
zoals eigendomsverhouding, aantal kamers enz. Daarnaast wordt de woning
gekenmerkt door expressieve kenmerken. De woning heeft namelijk een
bepaalde uitstraling (uiterlijk van de woning). Ook de woonomgeving valt uit-
een in een functionele component en een expressieve component. Onder de
functionele component vallen voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer.
Met de expressieve component wordt het uiterlijk van de woonomgeving
bedoeld. Het gaat hier om bijvoorbeeld de kenmerken van het landschap en de
bebouwing. Naast de functionele en de expressieve component kent de woon-
omgeving een sociale component. Hiertoe worden de normen en waarden, de
sfeer en de samenstelling van de bevolking gerekend.  
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Landelijke woonmilieus 
Onderscheid kan worden gemaakt in verschillende typen woonmilieus. Zo
wordt in de Nota Wonen (Ministerie van VROM 2000a) onderscheid gemaakt
in centrum-stedelijke, stedelijke buiten-centrum, groen-stedelijke, centrum-
dorpse en landelijke woonmilieus. Landelijke woonmilieus worden gedefinieerd
als woonmilieus gekenmerkt door grote vrijstaande woningen op veel eigen
grond. Belangrijke kwaliteiten zijn rust, ruimte, veiligheid, gemeenschappelijke
leefstijl, bereikbaarheid, nabijheid van natuur en een zekere mate van exclusi-
viteit. De hoge inkomensgroepen zijn sterk vertegenwoordigd. Met name in de
sterk verstedelijkte gebieden in Nederland zijn de woningprijzen in dit schaarse
woonmilieu hoog. Als voorbeelden van landelijke woonmilieus worden Villa-
wijken (Laren, Blaricum), Wonen in het landschap (Loosdrechtse plassen) en
Landgoederen (Amsteldijk) genoemd (zie ook Woonverkenningen - Ministerie
van VROM 1997; Vijfde Nota - Ministerie van VROM 2001). 
Opvallend is dat in deze definitie van landelijke woonmilieus de aanwezigheid
van agrarische activiteiten ontbreekt. Volgens Vartiainen (1989) is de aanwezig-
heid van agrarische activiteiten in landelijke woonmilieus dan ook niet noodza-
kelijk. 
Backx en Lever (1999) hebben landelijk wonen gekozen als verzamelterm voor
verschillende woonmilieus. Hieronder vallen volgens hen ‘echte’ landelijke
woonmilieus, dorpse- en stadsrandmilieus en suburbane milieus. Het gemeen-
schappelijke kenmerk van deze woonmilieus is dat ze alle in meer of mindere
mate ruim en groen zijn. Ook Van Dam (2002a, 2002b) verstaat onder lande-
lijk wonen meerdere typen: dorps wonen, groen wonen en buiten wonen. Hij
beschouwt landelijk wonen als een overkoepelend begrip. Wel maakt hij onder-
scheid tussen de begrippen landelijk wonen en ruraal wonen. In dit onderzoek
zullen de begrippen landelijk wonen en ruraal wonen en de begrippen lande-
lijke en rurale woonmilieus echter door elkaar worden gebruikt en als synoniem
worden beschouwd. 
Deze beschrijvingen van landelijke woonmilieus zijn niet geheel bevredigend.
Niet iedereen verstaat immers hetzelfde onder landelijk wonen. Waarschijnlijk
zullen ook tussen woonconsumenten verschillen bestaan in hetgeen men als
landelijk wonen beschouwt. Wat stedelijke woonconsumenten onder landelijk
wonen verstaan hoeft zelfs niet per definitie te zijn verbonden aan een locatie in
wat algemeen als platteland in Nederland wordt beschouwd. In de ogen van
woonconsumenten zou landelijk wonen wellicht ook plaats kunnen vinden in
kleine stedelijke nederzettingen, in suburbane kernen of aan de rand van grote
steden (bijvoorbeeld op Vinex-locaties). We zouden dan kunnen spreken van
het pseudo-platteland en pseudo-plattelandse woonmilieus. In deze in het ste-
delijk gebied gelegen of te creëren woonmilieus met rurale kenmerken is het
wellicht mogelijk landelijk te wonen terwijl men werk en voorzieningen en de
stedelijke atmosfeer op korte afstand heeft.
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1.3 Doelstelling en probleemstelling van het onderzoek

In de beleidspraktijk bestaat behoefte aan inzicht in de precieze vraag van stede-
lingen naar landelijk wonen. Onduidelijk is in hoeverre stedelingen in
Nederland willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu en hoe deze rurale
woonmilieus eruit zouden moeten zien. In dit onderzoek zullen de omvang van
de vraag naar landelijk wonen en de gewenste kenmerken ten aanzien van rura-
le woonmilieus worden achterhaald. Bovendien zal worden achterhaald in hoe-
verre deze gewenste kenmerken per se aanwezig moeten zijn, vervangbaar zijn
door een ander kenmerk of als een extraatje worden gezien - met andere woor-
den hoe hard de voorkeuren zijn. Door het achterhalen van de hardheid van de
voorkeuren wordt inzicht verkregen in de substitutiebereidheid van stedelijke
woonconsumenten ten aanzien van kenmerken van rurale woonmilieus.
Bovendien is de beleidspraktijk geïnteresseerd in de vraag in hoeverre het in de
ogen van stedelijke woonconsumenten mogelijk is ruraal te wonen in of aan de
rand van het stedelijk gebied. Voordeel van het creëren van dergelijke pseudo-
plattelandse woonmilieus is dat de open ruimte gespaard blijft, hetgeen past in
het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid. 

Daarnaast heeft dit onderzoek een wetenschappelijke relevantie. Het onderzoek
zal een bijdrage leveren aan het (internationale) debat rondom plattelandsbeel-
den en de zogenaamde rurale idylle. In de Angelsaksische (plattelands)geografie
bestaat de laatste jaren veel aandacht voor heersende beelden van het platteland
(zie bijvoorbeeld Halfacree 1993; Halfacree 1995; Jones 1995; Pratt 1996); en
voor de rurale idylle, waarmee een zekere verheerlijking van het platteland en
het plattelandsleven wordt bedoeld (zie bijvoorbeeld Bunce 1994; Cloke &
Milbourne 1992; Halfacree 1994; Little & Austin 1996; Short 1991). Deze rurale
idylle wordt door meerdere auteurs van grote invloed geacht op het wel of niet
willen verhuizen naar een rurale woonlocatie (zie bijvoorbeeld Boyle et al. 1998;
Champion 2000; Cloke & Goodwin 1993; Halfacree 1994; Mingay 1989; Smith
& Phillips 2001). Welke beelden stedelingen in Nederland hebben van het plat-
teland en of er ook in Nederland sprake is van een dergelijke rurale idylle is
grotendeels onbekend. Dit onderzoek beoogt een dieper inzicht te verkrijgen in
de beeldvorming van stedelingen ten aanzien van het platteland, en in de
invloed van deze beelden op de vraag naar rurale woonmilieus. Aan de relatie
tussen individuele beelden van bepaalde typen gebieden en de vraag naar
bepaalde typen woonmilieus is zowel nationaal als internationaal nog weinig
aandacht besteed. Er is een gebrek aan inzicht hoe beelden die mensen hebben
van de omgeving van invloed zijn op de vraag op de woningmarkt. Dit geldt
bijvoorbeeld voor het wonen in rurale woonmilieus. In dit onderzoek wordt
aandacht besteed aan de rol die de individuele beeldvorming van de omgeving
speelt in de vraag naar ruraal wonen. Met het leggen van deze relaties wordt
beoogd de vraag naar ruraal wonen beter te begrijpen. 
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Tenslotte beoogt dit onderzoek inzicht te geven in de mate waarin en de wijze
waarop aanbieders op de woningmarkt op deze beelden en vraag inspelen.
Woonconsumenten zijn afhankelijk van het aanbod op de woningmarkt. Het
aanbod van woningen en woonomgevingen kan invloed uitoefenen op de
woonwensen en het verhuisgedrag van huishoudens en zo ook op de vraag van
stedelingen naar rurale woonmilieus. Zo zouden aanbieders op de woningmarkt
kunnen inspelen op de vraag naar ruraal wonen door middel van het creëren
van aanbod (woning én woonomgeving) of promotieactiviteiten (slogans, recla-
me etc.). In dit onderzoek zal een confrontatie plaatsvinden van de vraag naar
rurale woonmilieus met het beeld dat aanbieders hiervan hebben. Ook deze
relatie heeft in het geografisch onderzoek naar woningmarktgedrag nog weinig
aandacht gekregen. 

Op basis van bovenstaande doelstelling is de volgende probleemstelling gefor-
muleerd: 

In hoeverre is er vraag onder stedelingen naar rurale woonmilieus en welke ken-
merken vindt men hierbij van belang? In hoeverre spelen plattelandsbeelden van
stedelingen een rol bij de vraag naar rurale woonmilieus? In hoeverre spelen aan-
bieders op de woningmarkt in op heersende beelden van het platteland en op de
bestaande vraag naar rurale woonmilieus?

1.4 Opzet van het proefschrift 

In hoofdstuk 2 zullen de theoretische uitgangspunten van het onderzoek wor-
den beschreven. Eerst zal worden ingegaan op de beeldvorming ten aanzien van
het platteland. Vervolgens zal de literatuur met betrekking tot de vraag naar het
wonen in rurale woonmilieus worden behandeld. Duidelijk zal worden dat
plattelandsbeelden hierbij een rol kunnen spelen. Daarna zal de rol van de aan-
bodzijde worden belicht.
Hoe het onderzoek is opgezet zal in hoofdstuk 3 aan de orde komen. Met name
zal aandacht worden besteed aan de in dit onderzoek gebruikte methoden.
Tevens zal in dit hoofdstuk een blik worden geworpen op de verschillende
onderzoekslocaties, de respons op de enquêtes en interviews en de representati-
viteit van de respons. 
Vervolgens zullen in de hoofdstukken 4 tot en met 7 de resultaten van de analy-
ses worden gepresenteerd. Zo wordt in hoofdstuk 4 bekeken welke beelden ste-
delingen van het platteland hebben. Hoofdstuk 5 betreft de analyse van de
vraag naar rurale woonmilieus. In hoeverre hebben stedelingen de voorkeur
voor het wonen in een ruraal woonmilieu? Daarnaast zal in dit hoofdstuk wor-
den bekeken in hoeverre plattelandsbeelden hierbij een rol spelen. De gewenste
kenmerken ten aanzien van rurale woonmilieus zullen in hoofdstuk 6 aan de
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orde komen. In hoofdstuk 7 zal worden ingegaan op de aanbodzijde van de
woningmarkt. Beschreven zal worden in hoeverre aanbieders op de woning-
markt inspelen op de beeldvorming en de vraag ten aanzien van rurale woon-
milieus. 
Tenslotte zullen in hoofdstuk 8 conclusies worden getrokken ten aanzien van de
in dit onderzoek gestelde vragen en zullen enkele beleidsaanbevelingen worden
gepresenteerd. 
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2 Verhuizen naar rurale woonmilieus:
een theoretische verkenning

2.1 Inleiding

In de literatuur met betrekking tot keuzegedrag op de woningmarkt (verhuisge-
drag) wordt het keuzeproces onderverdeeld in motivationele aspecten (vraag),
situationele aspecten (aanbod) en procedurele aspecten (afstemming vraag -
aanbod) (zie bijvoorbeeld Goetgeluk et al. 1995). Het keuzeproces wordt daarbij
opgevat als een zoekproces waarin consumenten leren wat hun mogelijkheden
zijn op de woningmarkt (Bettman 1979). 
Motivationele aspecten duiden op de motieven die ten grondslag liggen aan het
verhuizen. De levensloopbenadering gaat ervan uit dat er verschillende motie-
ven mogelijk zijn bij het verhuizen. Volgens deze benadering bestaat de levens-
loop uit verschillende carrières die invloed op elkaar hebben. Met name de
wooncarrière, de huishoudens- en de opleidings- en arbeidscarrière zijn van
belang voor de verhuisbeslissingen. In de meeste gevallen komt een verhuismo-
tief voort uit één van deze carrières (zie ook Goetgeluk et al. 1995; Mulder 1993;
Mulder & Hooimeijer 1999). De carrière die de aanleiding vormt voor de 
verhuisbeslissing wordt de veroorzakende carrière (‘triggering career’) genoemd.
Naast de veroorzakende carrière is er ook een conditionerende carrière 
(‘conditioning career’). Deze verwijst naar zowel de mogelijkheden als de beper-
kingen waarmee huishoudens te maken hebben met betrekking tot het verhui-
zen (Mulder 1993). Situationele aspecten van het verhuizen verwijzen naar het
aanbod op de woningmarkt. Het aanbod van woningen en woonomgevingen
stelt grenzen aan de keuzemogelijkheden van huishoudens (Walmsley et al.
1998). Procedurele aspecten hebben tenslotte betrekking op de afstemming tus-
sen vraag en aanbod. Het aandacht schenken aan deze afstemming is van
belang omdat deze aspecten bepalen of woonwensen daadwerkelijk in gedrag
worden omgezet. 
In het onderzoek met betrekking tot verhuisgedrag is de rol van de individuele
beleving van de omgeving tot nu toe onvoldoende naar voren gekomen. In dit
onderzoek wordt gekeken in hoeverre plattelandsbeelden van stedelingen een
rol spelen bij de vraag naar rurale woonmilieus. Een verkenning van beelden
van het platteland (en gekoppeld hieraan preferenties ten aanzien van rurale
woonmilieus) gaat uit van de gedachte dat individuele actoren - in dit geval
woonconsumenten - zich niet gedragen op basis van ‘de werkelijkheid’ maar op
basis van hun beeld, interpretatie of mentale constructie van die werkelijkheid
(zie ook bijvoorbeeld Bunce 1994; Cloke & Goodwin 1993; Cloke & Milbourne
1992; Halfacree 1994; Holloway & Hubbard 2001; Short 1991; Walmsley et al.
1998). Beelden vormen namelijk een informatiebron op basis waarvan een
keuze wordt gemaakt. Een individu stelt zijn of haar preferenties vast aan de
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hand van het beeld van de omgeving, en deze preferenties bepalen vervolgens
het keuzegedrag (Gärling & Golledge 1989). ‘An individual’s response to a par-
ticular environment varies as a function of his or her immediate subconscious
evaluation of the environment in terms of adaptive significance’ (Hartig 1993,
p. 20). De interpretatie van de werkelijkheid in subjectieve, persoonlijke beel-
den is dus - via preferenties - van invloed op het individuele keuzegedrag (zie
ook Timmermans 1991). Dit kan ook gelden voor de voorkeuren en het gedrag
op de woningmarkt. Het beeld dat stedelingen van het platteland hebben, is
wellicht van invloed op het (willen) verhuizen naar een ruraal woonmilieu. 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Aangezien plattelandsbeelden van
invloed kunnen zijn op de vraag naar rurale woonmilieus, wordt in dit hoofdstuk
eerst de belangrijkste literatuur met betrekking tot de beeldvorming ten aanzien
van het platteland behandeld (paragraaf 2.2). Daarna wordt in paragraaf 2.3 inge-
gaan op de vraag naar rurale woonmilieus. Duidelijk zal worden dat de individue-
le beeldvorming ten aanzien van de omgeving hierbij een rol kan spelen.
Vervolgens komt de aanbodzijde van de woningmarkt aan de orde (paragraaf 2.4)
en de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van rurale woonmilieus
(paragraaf 2.5). Deze theoretische verkenning mondt tenslotte uit in een concep-
tueel model (paragraaf 2.6) en enkele onderzoeksvragen (paragraaf 2.7).  

2.2 Beeldvorming ten aanzien van het platteland

In deze paragraaf staat de literatuur met betrekking tot de beeldvorming ten
aanzien van het platteland centraal. Eerst wordt ingegaan op de begrippen plat-
teland en ruraliteit. Duidelijk zal worden dat het geen eenduidige begrippen
zijn. Verschillende benaderingen zullen de revue passeren waaronder de con-
structivistische benadering. Vervolgens wordt het platteland vanuit een con-
structivistische benadering behandeld door in te gaan op de beeldvorming ten
aanzien van het platteland. Gekeken wordt welke factoren bij de vorming van
plattelandsbeelden een rol kunnen spelen.

2.2.1 De begrippen platteland en ruraliteit
Wat onder platteland en ruraliteit - de gesteldheid of hoedanigheid van het
platteland - dient te worden verstaan heeft in de geografie altijd veel aandacht
gekregen. Toch is er geen overeenstemming bereikt over de betekenis van deze
begrippen. De definitie van de begrippen platteland en ruraliteit bevindt zich in
een continu veranderingsproces. Het moet worden gezien als een geheel van
verschillende percepties. Cloke & Goodwin (1993) onderscheiden in dit proces
van definiëring vier opeenvolgende benaderingen. 
In de eerste, functionalistische benadering wordt de betekenis van platteland en
ruraliteit gekoppeld aan bepaalde functies die het karakter van het platteland
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bepalen. In deze benadering wordt benadrukt dat plattelandsgebieden zich
onderscheiden door hun extensieve ruimtegebruik (samenhangend met acti-
viteiten als landbouw, bosbouw, natuurbehoud en -ontwikkeling en openlucht-
recreatie) en door de aanwezigheid van kleine nederzettingen. Tevens wordt
gesteld dat inwoners van plattelandsgebieden een eigen levensstijl hebben
gekenmerkt door een hechte gemeenschap en respect voor de omgeving. Deze
functionalistische benadering werd binnen de rurale geografie in de jaren zeven-
tig als algemeen beschouwd. Een beperking van de functionalistische benade-
ring is dat steeds meer niet-agrarische en niet-extensieve gebruiksvormen in het
platteland hun intrede doen. Er verschijnen in toenemende mate woningen,
bedrijven, infrastructuur en dergelijke. 
Ook moeten we ons afvragen of heden het platteland nog wel gekenmerkt
wordt door een specifieke cultuur. Is het niet zo dat de verschillen in normen
en waarden tussen stad en platteland steeds kleiner worden? In sociaal-cultureel
opzicht wordt het landelijk gebied steeds meer gerekend tot de verstedelijkte
samenleving. Volgens Driessen et al. (1995) is de mentale verstedelijking vol-
tooid. Mentale verstedelijking houdt in dat er een overdracht plaatsvindt van
waarden en normen van stad naar landelijk gebied. Waarden- en normenpatro-
nen die in een vroeger stadium specifiek waren voor de bevolking in steden
worden door intensieve contacten en informatie-uitwisseling ook in het lande-
lijk gebied aangetroffen. Dit betekent dat ruimtelijke factoren (woonplaats,
woongebied) niet langer dominant zijn in de verklaring van verschillen in
waarden- en normenpatronen (zie ook Van der Beek & Hillebrand 1997;
Champion & Watkins 1991).         
Toch heeft deze functionalistische opvatting over ruraliteit deels zijn waarde
behouden. ‘Zo bestaan er nog steeds morfologisch-ruimtelijke verschillen tus-
sen landelijke en stedelijke gebieden, die een oorzaak vormen van verschillende
ruimtelijke mogelijkheden van individuen en bijgevolg een onderscheid tussen
stad en platteland nog steeds legitimeren’, stelt Van Dam (1995, p. 29).

In de tweede, hieraan verwante benadering wordt de functionalistische opvat-
ting vervangen door een zowel pragmatische als holistische benadering.
Pragmatisch in die zin dat de termen platteland en ‘ruraal’ in deze benadering
slechts worden gebruikt ter aanduiding van een eenheid van analyse: alles wat
niet-stedelijk is, behoort tot het platteland; alles wat niet urbaan is, is ruraal.
Holistisch in die zin dat verklaringen voor sociaal-ruimtelijke veranderingen op
het platteland worden gezocht buiten plattelandsgebieden, in hun sociaal-maat-
schappelijke, verstedelijkte en vooral (inter)nationale economische context. In
deze benadering wordt ‘het rurale’ niet geacht enige verklaringskracht te bieden
voor optredende sociaal-ruimtelijke processen. Een dergelijke opvatting vond
vanaf de jaren zestig tot en met de jaren negentig vooral weerklank in neo-mar-
xistische en politiek-economische hoek, maar wordt inmiddels nauwelijks meer
aangehangen.
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De derde, constructivistische benadering werd ingeleid door de ruraal socioloog
Mormont (1990). Hij stelde dat het niet mogelijk is te spreken van één rurale
ruimte. Er is een verscheidenheid aan sociale ruimtes die dezelfde geografische
ruimte overlappen. De ruraliteit van een plattelandsgebied verschilt voor ver-
schillende actoren. Zo kunnen natuurorganisaties het platteland bijvoorbeeld
zien als een gebied met natuurwaarden, toeristenorganisaties zullen het culture-
le erfgoed benadrukken, groepen nieuwe bewoners van het platteland zullen de
woonfunctie vooropstellen, en boeren zullen het platteland vooral zien als agra-
rische productieruimte. ‘To rural landowners, farmers and workers, the rural
landscape is a landscape of production - a place to produce wealth from the
commodities produced on the land, whether crops, cattle or timber. From an
urban perspective, the rural landscape is primarily perceived and valued for its
amenities. Amenities such as beauty, cleanness and naturalness. Its value lies in
the consumption of these amenities themselves for recreation or as a resource
for residential choice’ (Evans 2000, pp. 69-70). 
Platteland en ruraliteit dienen als een sociale constructie gezien te geworden:
‘hetzelfde plattelandsgebied kent verschillende betekenissen, de ruraliteit van
hetzelfde plattelandsgebied verschilt voor verschillende actoren’ (Huigen 1996,
p. 31) en ‘ …the rural represents a world of social, rural and cultural values’
(Cloke & Goodwin 1993, p. 167). Beelden van het platteland vertellen niet
alleen iets over de gebieden in kwestie, maar ook iets over de visies van de con-
structeurs. De beelden van het platteland zijn aan te duiden als cultuurbeelden,
als mentale constructies (Huigen 1998; Smith & Philips 2001); net als natuur
ook een culturele constructie is (Buijs 2000; Holloway & Hubbard 2001). Deze
beeldvorming ‘relates to lay discourses of rurality and the words and concepts
understood and used by people in everyday talk’ (Ilbery 1998, p. 3).
In een dergelijke opvatting vindt een verschuiving plaats van de voorafgaande,
moderne opvattingen naar de post-moderne opvattingen in de sociale weten-
schappen. In plaats van de nadruk te leggen op overeenkomsten en samenhang,
accentueren de post-moderne wetenschappers de diversiteit in de werkelijkheid.
De diversiteit bestaat niet alleen in de werkelijkheid maar ook in de personen
die naar de werkelijkheid kijken. Mensen die in verschillende theorieën (of
overtuigingen, visies, benaderingen) geloven, kijken als het ware door een niet
af te zetten bril naar de werkelijkheid. Zij nemen dan ook een andere werkelijk-
heid waar dan mensen die door een bril van een andere theorie kijken. Beelden
zijn als ‘foto’s’ stelt De Pater (1996). Foto’s tonen niet de werkelijkheid zoals die
is. Het zijn selectieve, gemanipuleerde beelden van de werkelijkheid (De Pater
& Van der Wusten 1996, pp. 238-241). 

De vierde benadering die Cloke en Goodwin (1993) onderscheiden is sterk gere-
lateerd aan de derde constructivistische benadering. In deze vierde benadering
wordt een toenemende afstand tussen de betekenis van ruraliteit en de locatie
van het platteland gesuggereerd. Volgens de opvatting van de post-moderne
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geografie raakt de sociaal geconstrueerde rurale ruimte steeds meer gescheiden
van de functionele rurale ruimte. Er is een scheiding waar te nemen tussen wat
het platteland is en wat mensen als ruraal ervaren. Er is sprake van ‘an increa-
sing distance between the sign and signification of the rural and their locational
referent’ (Cloke & Goodwin 1993, p. 168). Ruraal en platteland zijn niet langer
synoniem. Murdoch en Pratt (1993) illustreren deze scheiding aan de hand van
zogenaamde ‘country parks’. ‘Country parks quite clearly offer a packaged and
thereby for some inauthentic and hence urban experience of the countryside.
But at the same time, for many people this package is their only experience of
the countryside: it is therefore taken as being rural’ (Cloke & Goodwin 1993,
pp. 167-168; Phillips 1998, p. 139). Ook volgens Mommaas (2000) kan ruraliteit
worden losgekoppeld van de fysieke oorsprong, om als een gesimuleerde omge-
ving elders vorm te krijgen (bijvoorbeeld de beleving van landelijkheid in een
stadspark). 
In deze deconstructivistische benadering wordt het begrip ‘ruraal’ uiteengelegd
en uiteengerafeld (gedeconstrueerd) in een groot aantal kenmerken (attributen)
die verschillende actoren in hun beleving aan de rurale ruimte toekennen. Dit
betekent dat het begrip ‘ruraal’ en de definitie daarvan los komen te staan van
het begrip ‘platteland’. Dit houdt tevens in dat ruraliteit geproduceerd kan wor-
den, zo ook in een stedelijk gebied; en dat rurale woonmilieus dus ook in het
stedelijk gebied geconstrueerd kunnen worden.

Kortom, de constructivistische benadering en de deconstructivistische benade-
ring zijn complementair aan elkaar. Volgens de constructivistische benadering
zijn platteland en ruraliteit een sociale constructie en kunnen beelden van het
platteland per actor verschillen. Volgens de deconstructivistische benadering
zijn deze beelden van het platteland vervolgens te deconstrueren in verschillen-
de kenmerken; en deze kenmerken tezamen vormen weer een sociale construc-
tie. 
In dit onderzoek zullen de laatste twee benaderingen als leidraad dienen. Er
wordt vanuit gegaan dat platteland en ruraliteit een sociale constructie zijn en
dat het beeld van het platteland per actor kan verschillen (constructivistische
benadering), hetgeen vervolgens weer van invloed kan zijn op de vraag naar
rurale woonmilieus. Door middel van deconstructie zullen de plattelandsbeel-
den en rurale woonmilieueisen van stedelingen uiteengerafeld worden in een
aantal deelaspecten. Daarnaast wordt er conform de deconstructivistische bena-
dering vanuit gegaan dat ruraal wonen niet per se op het platteland hoeft plaats
te vinden en dat rurale woonmilieus ook in of aan de rand van het stedelijk
gebied ‘geconstrueerd’ kunnen worden. 
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2.2.2 Plattelandsbeelden

Beeldvorming ten aanzien van het platteland
In dit onderzoek gaat het om de beeldvorming ten aanzien van het platteland. In
toenemende mate wordt er onderzoek gedaan naar de beeldvorming van indivi-
duen ten aanzien van het platteland. Met name in Groot-Brittannië is hierover
intussen veel kennis vergaard (Halfacree 1993, 1994, 1995; Jones 1995; Pratt 1996;
Philips 1998; Smith & Phillips 2001). Maar ook in Nederland is er in toenemen-
de mate belangstelling voor plattelandsbeelden (Frerichs & De Wijs 2001;
Frouws 1998; Huigen 1998; Groote et al. 1999; Haartsen et al. 2000; Haartsen
2001; Haartsen 2002; De Klerk 1999). Wat betreft de beeldvorming van het lan-
delijk gebied kan onderscheid worden gemaakt tussen het macro-niveau, waarin
vooral de brede maatschappelijke consensus geschetst wordt, het meso-niveau,
waarin vooral veel beelden aan de orde komen die zich sterk maken voor bepaal-
de belangen in het landelijk gebied en het micro-niveau, waarin vooral de alle-
daagse waarderingen aan de orde komen, zoals burgers die in hun omgang met
het landelijk gebied tot uitdrukking brengen (De Klerk 1999). Een verzameling
van individuele beelden van het platteland (micro-niveau) vormt tezamen een
discours (meso-niveau). Een discours kan gedefineerd worden als een ‘general
way of talking about, thinking about or respresenting something’ (Holloway &
Hubbard 2001, p. 149). ‘Discourses can thus be considered as an organized set of
social representations’, aldus Frouws (1998, p. 67). 
Verschillende ‘discourses’ van het rurale gebied kunnen worden onderscheiden:
het leken discours, het populaire discours, het professionele discours en het aca-
demische discours (Jones 1995). Met het leken discours (‘lay discourse’) wordt
de alledaagse interpretatie van het individu met betrekking tot de concepten
platteland en ruraliteit bedoeld en de plaatsen die als ruraal worden beschouwd.
Het populaire discours duidt op representaties van het rurale en het platteland
door de massamedia (kunst, literatuur, film, televisie, reclame etc.). Het profes-
sionele discours duidt op de interpretaties van het rurale en het platteland van
diegenen die in hun dagelijkse werk zijn betrokken bij het platteland (planners,
beleidsmakers, specialisten) en kunnen natuurlijk ook weer de hedendaagse
beeldvorming van burgers beïnvloeden. Tenslotte wordt het academische dis-
cours gevormd door interpretaties van het rurale en het platteland afkomstig
van diegenen die het object binnen hun academische discipline bestuderen. Het
academische discours kan overigens ook weer betrekking hebben op het leken
discours: ‘Academic discourses’ zijn namelijk ‘pivoted between talking about
their objects (for example the rural) and talking about lay discourses on these
objects’ (Halfacree 1993, p. 31). 
Het maken van onderscheid in verschillende discoursen leidt tot een verhelde-
ring. Allereerst wordt duidelijk dat verschillende actoren het platteland op een
verschillende manier verbeelden en interpreteren. Daarnaast komt naar voren
dat deze interpretaties een verschillende mate van volledigheid en objectiviteit
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kennen. Als laatste geldt dat verschillende beelden van het rurale en het platte-
land kunnen leiden tot een verschillende houding en verschillend gedrag ten
aanzien van het platteland. In dit onderzoek staat het leken discours centraal.
Er wordt namelijk gekeken naar de plattelandsbeelden van stedelingen.
Daarnaast wordt in dit onderzoek aandacht besteed aan het professionele dis-
cours. Er wordt namelijk ook gekeken welke beelden aanbieders op de woning-
markt (zowel marktpartijen als beleidsmakers) hebben ten aanzien van ruraal
wonen. Tevens wordt in dit onderzoek aandacht besteed aan het populaire dis-
cours. Achterhaald zal worden in hoeverre aanbieders op de woningmarkt door
middel van promotieactiviteiten (bijvoorbeeld slogans, reclame) inspringen op
de vraag naar rurale woonmilieus.  

Een rurale idylle?
In Groot-Brittannië wordt het platteland sterk geassocieerd met landschap en
het buitenleven. Er is volgens vele wetenschappers sprake van een rurale idylle
(zie bijvoorbeeld Pacione 1984; Boyle et al. 1998). Met een rurale idylle wordt
een gelukkig, gezond, probleemloos beeld van het rurale leven geschetst, veilig
genesteld in een hechte gemeenschap en een aantrekkelijke natuurlijke omge-
ving (Cloke & Milbourne 1992). De term rurale idylle wordt dus gebruikt om
een positief beeld van het platteland te schetsen, ‘positive images surrounding
many aspects of the rural lifestyle, community and landscape, reinforcing, at its
simplest, healthy, peaceful, secure and prosperous representations of rurality’
(Little & Austin 1996, p. 101). Deze geromantiseerde visie is gebaseerd op een
zuivere, eenvoudige manier van leven dicht bij de natuur, ‘A less-hurried life-
style where people follow the seasons rather than the stock market, where they
have more time for one other and exist in a more organic community where
people have a place and an authentive role. The countryside has become the
refuge from modernity’ (Short 1991, p. 34). 
De rurale idylle refereert aan nostalgische beelden uit het verleden (Little &
Austin 1996; Mitchell 1998; Park & Coppack 1994; Smith & Philips 2001):
‘…zonder daarbij de ellende van dit verleden te tonen. Een plaatje waarbij de
stedeling opgelucht kan verzuchten, dat toch nog niet alles is veranderd’ (Post
1999, p. 23). Het platteland wordt vaak gezien als een gebied met traditionele
waarden waarin het gemeenschapsleven een belangrijke rol speelt (Valentine
2001). Het belang van ‘home and family within the rural idyll and of women’s
role at the centre of both’ wordt erkend (Little & Austin 1996, p. 103). ‘Rurality
conflates with simple life, with hegemonic sexualities (church weddings, mono-
gamy, heterosexuality); although even here modernisation occurs’ (Bell &
Valentine 1995, p. 115). Het leven op het platteland vormt daarmee een contrast
met de hectiek van het stedelijke leven. ‘At heart it is an idea which romantici-
ses pre-industrial culture, casting the traditional rural lifestyle and communities
of the past in nostalgic contrast to the dynamic and individualistic culture of
the present’ (Bunce 1994, p. 29).
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De rurale idylle hoeft niet gebaseerd te zijn op de werkelijke ervaring. ‘It is an
ideal which is based both on abstract values and on real images. On the one
hand the countryside has become a symbol of the good side of civilisation; the
locus of human fulfilment and true community, of harmony between nature
and humankind, of the virtue of simpler epochs. On the other, it has developed
as a set of cultural and landscape images drawn in sharp contrast to those of the
industrial city and woven into the conversion of the countryside ideal into
actual experience’ (Bunce 1994, p. 34). De rurale idylle is dus een combinatie
van mythe en werkelijkheid. Ook de massamedia leveren een grote bijdrage aan
de totstandkoming ervan (Bunce 1994; Holloway & Hubbard 2001;
Macnaghten & Urry 1998; Matthews et al. 2000; Phillips et al. 2001). Te den-
ken valt aan literatuur en kunst (zie bijvoorbeeld de 18e en 19e eeuwse Britse
landschapskunst), en aan tijdschriften of televisieprogramma’s waarin het lande-
lijke leven als een ideaal wordt gezien (zie bijvoorbeeld tijdschriften als
Landleven, Buiten, Seasons). Het kan dus ook een kwestie van imago zijn. Zo
wekt het bestaan van de rurale idylle in Groot-Brittannië de illusie dat er geen
sociale problemen zouden zijn, maar in werkelijkheid is er sprake van bijvoor-
beeld dakloosheid en sociale uitsluiting op het platteland (Cloke et al. 2001;
Shucksmith 2000) en heeft de rurale bevolking te maken met een tekort aan
werk, betaalbare woningen, voorzieningen en openbaar vervoer. Bovendien zijn
de lonen in typische rurale beroepen zoals de landbouw en het toerisme over
het algemeen laag en gaat het vaak om seizoensgebonden arbeid (Valentine
2001). De ideaalbeelden geschetst door de Britse televisie zijn volgens Phillips et
al. (2001) dan ook te betwisten. 
Uit een onderzoek van Halfracee (1995) onder de bewoners van zes Engelse
nederzettingen bleek dat huishoudens verschillende beelden van het platteland
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Tabel 2.1 - Associaties met het platteland

Aspect

Omgeving het open karakter van het landschap
Naam dorp/gehucht
Bevolkingsdichtheid dunbevolkt
Milieu schoonheid, uitzicht, frisse lucht, schoon water, rust
Grondgebruik omringd door landbouwgrond
Locatie op een bepaalde afstand van een grote stad
Voorzieningenniveau ontbreken van voorzieningen
Sociale kenmerken hechte gemeenschap
Dieren aanwezigheid van dieren

Bron: Halfacree 1995



hadden. Gevraagd werd welke aspecten het gebied ‘ruraal’ maakten. In tabel 2.1
zijn de genoemde aspecten opgesomd. 

Ook hier is sprake van idealisering. Daarnaast wordt ruraal als niet-stedelijk
gezien. Het bestaan van een urbaan-ruraal dualisme wordt dus door Halfacree’s
onderzoeksresultaten ondersteund.
Ook Jones (1995) laat zien dat de vergelijking met de stad vaak gebruikt wordt
in het beeld dat individuen van het rurale gebied hebben. Deze vergelijking
wordt als positief gezien. De kenmerken van de omgeving die ze als ruraal
beschouwen worden namelijk ook gezien als de positieve kenmerken van die
omgeving (bijvoorbeeld het ontbreken van industrie, kantoren, straatverlich-
ting). ‘The countryside is wholesome, authentic, closer to nature and less ano-
nymous than the city’, aldus Harrison et al. (1986, p. 23). Deze vergelijking met
de stad werd echter ook al in het verleden aangehaald en is dus niets nieuws.
‘While the countryside came increasingly to be desired because of its visual
qualities mediated through the representation of space via the notion of land-
scape, the industrial town was seen as thoroughly polluted...’ (Macnaghten &
Urry 1998, p. 175). 
In hoeverre er in Nederland sprake is van een rurale idylle is nog niet uit onder-
zoek gebleken. Post (1999) is van mening dat de rurale idylle ontbreekt. Zo laat
in de ogen van de recreant de kwaliteit van het landelijk gebied dikwijls te wen-
sen over. Recreanten en toeristen schijnen het landelijk gebied volgens Post dan
ook steeds meer links te laten liggen. Wel is het volgens hem mogelijk de rurale
idylle te herstellen. Bij de landinrichting zou meer aandacht moeten worden
besteed aan de wens van de bezoekende stedeling om een rurale idylle te bele-
ven. Het streefbeeld van Post luidt: ‘Na een klein uurtje fietsen vanaf het cen-
trum van de stad langs een aantrekkelijke groene route, ligt daar het landelijk
gebied: groen, schoon, rustig en ruim. Op veel plekken valt nog een rurale idyl-
le te beleven’(p. 24). 

Invloed persoonlijke kenmerken 
Persoonlijke kenmerken van het individu (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, oplei-
ding) hebben invloed op hoe de omgeving wordt ervaren en met welk gedrag
de situatie wordt beantwoord (De Graaff et al. 2002; Nasar 1998; Steffen & Van
der Voordt 1978). Persoonlijke kenmerken kunnen dus invloed hebben op de
beleving en dus ook op de beeldvorming ten aanzien van het platteland. Met
name leeftijd is belangrijk. Met het stijgen van de leeftijd kan het beeld van het
platteland veranderen. De verschillende fasen in de levenscyclus brengen
bepaalde normen, waarden en activiteitenpatronen met zich mee die vervolgens
een bepaalde beeldvorming tot gevolg hebben. Daarnaast hebben oudere men-
sen vaak een grotere ervaring; en met de ervaring neemt de nauwkeurigheid van
de beeldvorming toe (Golledge 1987). ‘The constitution of such imagery is
regarded as a learning process and one which develops with age’ (Burgess &
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Gold 1985, p. 6). De invloed van de leeftijd blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek
van Heins & Van Dam (2000). Hierin komt naar voren dat jongeren hun beeld
van het platteland vaker baseren op visuele kenmerken (morfologie) van het
landelijke gebied dan ouderen. Bij ouderen daarentegen spelen sociaal-culturele
kenmerken (onder andere normen en waarden) relatief vaak een rol. Deze
onderzoeksresultaten komen vrij goed overeen met hetgeen uit onderzoek van
Haartsen et al. (2000) naar voren komt, die onderzoek hebben gedaan naar de
plattelandsbeelden van studenten en senioren. Hieruit blijkt tevens dat ouderen
vaak positiever over het platteland zijn dan studenten (zie ook Haartsen 2001;
Haartsen 2002). Of hier nu sprake is van een leeftijdseffect of een cohorteffect
is echter onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor het verschil in beeldvor-
ming tussen leeftijdsgroepen zou kunnen zijn dat plattelandsbeelden van de
jongste generatie wellicht vrij sterk beïnvloed zijn door de media, bijvoorbeeld
door televisieprogramma’s (zie ook Haartsen et al. 2000) en het voor stedelin-
gen steeds gemakkelijker wordt het platteland te bereiken. Daarentegen hech-
ten oudere leeftijdsgroepen wellicht meer waarde aan sociaal-culturele aspecten.
Ook zou het kunnen zijn dat een grotere ervaring een rol speelt, duidend op
een leeftijdseffect. 
Bovendien blijkt leeftijd een belangrijke rol te spelen bij de vorming van
natuurbeelden. Ouderen denken bij natuur bijvoorbeeld eerder aan plattelands-
natuur zoals akkers en koeien dan aan ‘echte’ natuur zoals moerassen en fazan-
ten. Daarnaast speelt opleiding een rol bij de vorming van natuurbeelden.
Hoogopgeleiden weten in het algemeen meer af van dieren en natuur (Kellert
1983). Hoogopgeleiden hebben duidelijk een smallere definitie van natuur. Voor
hoger opgeleiden bestaat de natuur vooral uit ‘echte’ natuur en minder uit ste-
delijke en agrarische natuur. Dat hoger opgeleiden natuur associëren met ‘echte’
natuur, kan worden verklaard door het belang dat zij hechten aan de autonomie
van de natuur: de natuur moet zo min mogelijk beïnvloed zijn door menselijk
ingrijpen (Buijs 2000). Lager opgeleiden, maar ook boeren, ouderen, lagere
inkomensgroepen hebben daarentegen een sterkere voorkeur voor natuur met
een hogere graad van menselijke invloed (Van den Berg 1999). 
Wellicht speelt opleiding maar ook sociaal-economische klasse een rol bij de
beeldvorming ten aanzien van het platteland. Volgens Fisher et al. (1984) bezit-
ten mensen uit een hogere sociaal-economische klasse een nauwkeuriger beeld-
vorming. Reden hiervoor is dat men bekend is met meer gebieden dan mensen
uit een lagere sociaal-economische klasse wiens mobiliteit vaak beperkter is. Zo
blijkt de rurale idylle in Groot-Brittannië vaak als een product van de meer wel-
varende klasse te worden gezien (zie bijvoorbeeld Hoggart 1997). ‘Clear connec-
tions have been drawn between notions of rural idyll and social class’ (Phillips
et al. 2001, p. 6). ‘The rural idyll has been created by and for the enjoyment of
the wealthy’ (Little & Austin 1996, p. 103). Deze klasse heeft dan ook vaker de
financiële mogelijkheden ‘to buy into the rural idyll’ door het kopen van een
buitenwoning of door het kopen van producten die een rurale leefstijl symboli-
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seren (Holloway & Hubbard 2001, p. 154) bijvoorbeeld een landhuiskeuken,
een Land Rover, een waxjas etc. 
Tenslotte zijn er mogelijk ook verschillen in plattelandsbeelden tussen culturen.
Het zou niet verbazingwekkend zijn wanneer allochtonen anders tegen het plat-
teland aankijken dan autochtonen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook verschillen in
natuurbeelden tussen culturen. ‘The everyday environment in which we live
and work affords us a very different context for the evaluation of the natural
environment today’ (Wohlwill 1983, p. 28). In ieder geval is duidelijk dat de
voorkeur voor een natuurlijke omgeving boven een puur stedelijke omgeving in
vrijwel alle culturen bestaat (Kaplan & Kaplan 1989). Natuur en cultuurland-
schappen worden vrijwel altijd mooier gevonden dan stedelijke landschappen
(Fisher et al. 1984; Frerichs & De Wijs 2001; Kaplan 1983; Knopf 1987; Ulrich
1983). 

Invloed media, bekendheid en woongeschiedenis 
Niet alleen persoonlijke kenmerken kunnen een rol spelen bij de vorming van
plattelandsbeelden. Zo kan ook blootstelling aan de media de individuele
beeldvorming beïnvloeden (Burgess & Gold 1985; Hall 1998; Walmsley & Lewis
1993). Dit betekent dus dat ook populaire discoursen van invloed kunnen zijn
op de individuele beeldvorming en leken discoursen (zie ook Phillips et al.
2001). Het beeld van het platteland wordt gevormd door een combinatie van
persoonlijke ervaringen en ‘traditional handed-down beliefs propagated
through literature, the media, the state, family, friends and institutions’
(Halfacree 1993, p. 33). Wat mensen in je omgeving vertellen, afkomstig van
ervaring of van horen zeggen, vormt dus ook een belangrijke component van
onze beeldvorming (Hall 1998). Het is echter niet zo dat de massamedia geheel
bepalen hoe menselijke denkbeelden eruit zien (Meere & Sepers 2000). Wel
wordt er door de televisie (in ieder geval in Engeland) vaak een ideaalbeeld
geschetst van het platteland en is deze visie te betwisten (Phillips et al. 2001).
Volgens Van den Berg (1999) speelt ook de bekendheid met het landelijk gebied
mee bij het beeld van het rurale landschap (zie ook Bonnes & Secchiaroli 1995;
Feimer 1983; Haartsen et al. 2000; Haartsen 2001; Haartsen 2002). Met de
bekendheid neemt de nauwkeurigheid van de beeldvorming toe (Bonnes &
Secchiaroli 1995; Fisher et al. 1984; Golledge 1987). Beelden zijn namelijk ‘built
up by an individual from information derived from the enveloping social and
physical milieu of the individual over her or his entire life story’ (Walmsley &
Lewis 1993 p. 21). Mensen die bekend zijn met het platteland door er te hebben
gewoond hebben waarschijnlijk een ander beeld van het platteland dan mensen
die het grootste deel van hun leven in stedelijke gebieden hebben gewoond. Zo
blijkt uit onderzoek van Haartsen (2001, 2002) dat plattelandsbeelden van
mensen met een rurale woongeschiedenis minder op de functies en meer op de
sociaal-culturele aspecten van het platteland gericht zijn dan mensen met een
urbane woongeschiedenis. Volgens Harrison et al. (1986) worden de platte-
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landsbeelden van mensen die opgegroeid zijn op het platteland gedomineerd
door de ervaringen uit hun kinderjaren. 

2.3 Vraag naar rurale woonmilieus

In deze paragraaf staat de vraag naar rurale woonmilieus centraal. Duidelijk zal
worden dat de in de vorige paragraaf behandelde plattelandsbeelden hierbij een
rol kunnen spelen. Eerst wordt aandacht besteed aan de motieven voor het
wonen in rurale woonmilieus. Vervolgens wordt gekeken van welke huishou-
dens met name verwacht wordt dat ze ruraal willen wonen. Tenslotte wordt er
een overzicht gegeven van hetgeen er al bekend is over de gewenste kenmerken
van rurale woonmilieus. 

2.3.1 Motieven voor ruraal wonen
In paragraaf 2.1 kwam naar voren dat er verschillende motieven voor een ver-
huizing mogelijk zijn. Verhuizingen kunnen plaatsvinden om werkredenen,
persoonlijke redenen en woonredenen. De vraag naar de aanleiding van de ver-
huizing dient echter te worden gescheiden van de vraag naar de motieven voor
de vestiging in een bepaald woonmilieu (zie ook Van Dam & Heins 2000; Van
Dam 2002a). Met betrekking tot de motieven voor vestiging in een bepaald
woonmilieu kan onderscheid worden gemaakt tussen vertrek- (‘push-‘) en vesti-
gingsmotieven (‘pull-factoren’). Hieronder zullen achtereenvolgens de ‘push’- en
‘pull-factoren’ met betrekking tot het verhuizen naar een ruraal woonmilieu
worden behandeld. 

‘Push-factoren’                               
Huishoudens kunnen naar een landelijk gebied willen verhuizen om zo de
negatieve kanten van de stad te ontvluchten. De volgende ‘push-factoren’ van
het stedelijk gebied kunnen worden genoemd (NRLO 1993, p. 96):
• congestie
• luchtverontreiniging
• onrust van het stedelijk leven
• criminaliteit/onveiligheid
• grootschaligheid 

Bryden (2000, p. 5) zegt dan ook: ‘Most of those moving to the countryside
from towns and suburbs are in higher income groups, apparently moving to
escape what they see as urban problems such as inner city impoverishment, fal-
ling tax base, poor school performance, increased crime, long-term unemploy-
ment, and decay of urban public goods’. Hoewel hierbij ook ‘pull-factoren’ een
rol spelen, ligt ook aan veel vormen van openluchtrecreatie een wens om te ont-
snappen aan de drukte van stad ten grondslag (Hartig 1993). Stedelingen heb-
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ben de neiging een natuurlijke omgeving op te zoeken, om te recreëren dan wel
te wonen, om zich zo af te zetten tegen de druk van het stedelijke bestaan
(Pigram 1993). De drukte in het dagelijkse leven en de opkomst van de 24-uurs
economie zorgt voor een toenemende behoefte aan ruimte, rust en stilte
(Coeterier & De Boer 2001). De natuurlijke omgeving wordt gezien als toe-
vluchtsoord. ‘Nature presents the opportunity for individuals to escape tempo-
rarily from the pressures and tensions of their interpersonal and social lives, at
work, at home, in school, etc.’ (Wohlwill 1983, p. 23). Je kunt er bijkomen en
nieuwe energie opdoen. 
Ondanks de afnemende verschillen in criminaliteit naar woonmilieu, zijn de
tekortkomingen in het leefmilieu in de stad veel groter dan buiten de stad.
Hinder van stank en verkeerslawaai is zowel objectief als naar beleving in de ste-
den veel groter. De slechte geluidsisolatie tussen woningen en de mix van bewo-
ners en leefstijlen in grootschalige wooncomplexen, leidt ertoe dat de hinder die
men van buren ondervindt veel groter is (Van Kempen et al. 1999). Het leven in
de stad blijkt daarnaast ook ongezonder te zijn: ‘Verkeers- en industriële activitei-
ten in steden hangen samen met een hogere blootstelling aan schadelijke omge-
vingsinvloeden; door de anonimiteit en tolerantie van de stedelijke bevolking
komen bepaalde riskante gewoonten er vaker voor dan op het platteland en ook
de psychische stress van het jachtige leven in de stad zou van invloed kunnen zijn
op de (geestelijke) gezondheid van haar bewoners’ (De Vries et al. 2000, p. 2). 

‘Pull-factoren’ 
Huishoudens kunnen ook specifiek kiezen voor het wonen in een landelijk
gebied. Volgens Walmsley et al. (1998) zijn ‘pull-factoren’ belangrijker dan
‘push-factoren’. Bovengenoemde ‘push-factoren’ geven tevens enkele mogelijke
aantrekkelijkheden van het landelijk gebied aan. Andere voorbeelden van ‘pull-
factoren’ van het landelijk gebied zijn (NRLO 1993, p. 96):
• meer natuur en meer ruimte om de woning
• meer mogelijkheden om ruimte-eisende activiteiten te ondernemen (bijvoor-

beeld het houden van dieren)
• aantrekkelijkheid om kinderen groot te brengen
• groter aanbod van eengezinswoningen dan op de stedelijke woningmarkt

Een verklaring van urbaan-rurale migratie is volgens Halfacree (1997) de
natuurlijke behoefte van mensen te wonen in een ruraal woonmilieu.
Huishoudens willen zich vestigen in gebieden die ze als aantrekkelijker
beschouwen dan de gebieden waarin ze nu wonen (Damhs & McComb 1999).
Het beeld van het platteland kan de sleutel zijn voor de verklaring van urbaan-
rurale verhuisprocessen (Shucksmith 1994; Schmied 2000; Smith & Phillips
2001; Walmsley et al. 1998). Zo speelt volgens Mingay (1989) de rurale idylle
een belangrijke rol in de keuze voor een landelijke woonlocatie: ‘The rural idyll
would seem to be providing a cognitive framework within many people are,

31



consciously or subconsciously, making their decisions to join the urban exodus’.
Of zoals Boyle et al. (1998, p. 142) stellen: ‘…the rural idyll may be an urban
perspective on the countryside, refracted through various media and not based
on direct experience, but it nevertheless can be a strong force guiding migra-
tion.’ Ook volgens Cloke & Goodwin (1993) zou de rurale idylle een grote rol
kunnen spelen in het urbaan-rurale migratieproces. Volgens Champion (2000)
berust de meerderheid van de urbaan-rurale migratie op een zoektocht naar de
rurale idylle. ‘It would seem that people are following their instincts based on
some glorified picture of a beckoning ‘rural idyll’ (p. 16). Ook uit recreatie-
onderzoek is bekend dat beeldvorming het recreatie- en toerismegedrag beïn-
vloedt (Bigné et al. 2001; Knopf 1983; Stabler 1988). 
Een groot deel van de urbaan-rurale verhuisbeweging berust op een wens van
een rurale leefstijl (Bell & Valentine 1995; Champion 2000; Stenbacka 2001;
Smith & Phillips 2001; Walmsley et al. 1998; Hoggart & Paniagua 2001). ‘The
countryside is often considered to be a place where it is possible to put into
practice another way of life’ (Mormont 1987, p. 11). Volgens Schmied (2000)
heeft zich de laatste jaren een rurale leefstijl ontwikkeld, een variant van het
postmoderne leven, die de combinatie van landelijk wonen en selectieve
arbeidsdeelname, inkopen of cultuurbezoek in de stad mogelijk maakt. Het is
echter de vraag of de nieuwe bewoners van het platteland ook in staat zijn deze
rurale leefstijl te handhaven. ‘Although in-migrants believe ‘idyll’ is etched all
over the countryside, on arrival they often find (or generate) social conflict or at
least generate less cooperation and social exchange than was said to exist for-
merly’ (Hoggart & Paniagua 2001, p. 53). 
Het belang van het rurale karakter van het woonmilieu komt bijvoorbeeld uit
interviews onder urbaan-rurale migranten van Halfacree (1994) naar voren. Op
de vraag ‘Compared to all the other aspects of your move, how important was
the rural character of this area in bringing you here?’ antwoordden de meeste
respondenten dat het rurale karakter cruciaal in hun bestemmingskeuze was.
Juist de elementen van ‘good housing’ zorgen voor de aantrekkingskracht van
het platteland: ‘values such as freedom, peace and quiet, independence and
‘what is ours’ and participation’ (Stenbacka 2001, p. 239). Volgens Halliday &
Coombes (1995) zouden verder weg gelegen plattelandsgebieden zelfs de groot-
ste aantrekkingskracht uitoefenen; deze bezitten immers het meest de kenmer-
ken van een rurale idylle. 
Ook in Nederland blijken typische rurale kenmerken een belangrijke rol te spe-
len in het verhuisproces naar rurale gebieden. Zo hebben huishoudens die recent
zijn verhuisd naar rurale gebieden in Noord-Nederland dat vaak om kwaliteiten
zoals natuur, ruimte en rust gedaan (Van Dam et al. 2002; Elbersen 2001). 

2.3.2 Ruraal wonen: wie?
Niet iedereen zal willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu. Woonwensen
verschillen tussen huishoudens. Daarnaast zal ook niet iedereen kunnen verhui-
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zen naar een ruraal woonmilieu. Huishoudens hebben immers te maken met
beperkingen van financiële en sociale aard. Uit onderzoek in zowel Nederland
als het buitenland blijkt dat de urbaan-rurale migratiestroom een selectief
karakter heeft (zie bijvoorbeeld Atzema & Van Dam 1996; Champion 2000;
Van Dam 2000; Van Dam & Heins 2000; Poulus & Relou 2000; Smith &
Phillips 2001). Zo blijkt uit het onderzoek van Elbersen (2001) dat onder de
recent gevestigde huishoudens in rurale gebieden bepaalde groepen domineren.
Het gaat hier om ‘vutters’, ‘middenklasse’ huishoudens en zogenaamde ‘onge-
bondenen’. Deze laatste groep verwijst naar huishoudens die weinig of geen
binding hebben met een werkplek waardoor deze meer flexibel zijn in het kie-
zen van een woonlocatie. 
Verwacht wordt ook dat het bepaalde typen huishoudens zijn die ruraal willen
wonen bijvoorbeeld huishoudens met een hoger inkomen, ouderen, gezinnen
met kinderen, autochtonen en mensen die bekend zijn met het platteland door
er gewoond te hebben (retourmigranten).

Huishoudens met een hoger inkomen
Hoe hoger het inkomen van een huishouden is, hoe meer mogelijkheden het
huishouden heeft om de woonsituatie aan te passen aan de aspiraties.
Huishoudens met een laag inkomen moeten vaak genoegen nemen met een
woning in een woonmilieu die hen wordt aangeboden. Met het stijgen van het
inkomen, neemt ook de mogelijkheid toe om de woonomgeving te betrekken
in de keuze voor een nieuwe woonsituatie (Musterd & Van der Zelm 2001).
Poulus & Relou (2000) hebben een verband geconstateerd tussen de hoogte
van het inkomen en de keuze voor een type woonmilieu. Naarmate het inko-
men hoger is woont men minder vaak in de stad en vaker daarbuiten. Binnen
de stad wonen de huishoudens met een hoger inkomen vaker in de groene
randmilieus. De mogelijkheden om bijvoorbeeld een woonboerderij in een lan-
delijk woonmilieu te verwerven zijn afhankelijk van de financiële positie van de
aspirant bewoner. De belangstellenden dienen veelal een bovenmodaal inko-
men te hebben en moeten bereid zijn een relatief groot bedrag aan de nieuwe
woning te besteden. Dit geldt met name voor het westen van het land, waar de
prijs voor een woning in een landelijk woonmilieu het hoogst is. In het noor-
den van het land zijn de prijzen het laagst; het zuiden en oosten nemen een tus-
senpositie in (Wijnen et al. 2000). 

Ouderen
Ouderen die gestopt zijn met werken en een hoge prioriteit geven aan kenmer-
ken van de woonomgeving zoals het klimaat, landschappelijke schoonheid of
recreatievoorzieningen krijgen nu vaak de mogelijkheid om deze factoren een
rol te laten spelen in hun woonmilieuvoorkeuren (zie ook Dieleman & Mulder
2002). Ondanks dat ouderen dus geen rekening meer hoeven te houden met de
afstand tot het werk en in principe dus op kunnen schuiven in de richting van
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het platteland, is de verhuisbeweging naar het platteland in Nederland niet pro-
minent aanwezig (zie bijvoorbeeld Van Dam & Heins 2000). Zo bestaat de
categorie aspirant-bewoners van boerderijen grotendeels uit jongeren en zijn
ouderen ondervertegenwoordigd (Wijnen et al. 2000). 
Hoewel de verhuisstroom van senioren naar landschappelijk aantrekkelijke
gebieden in Nederland veel minder omvangrijk is dan in het buitenland, is er
toch wel enigszins sprake van. De verhuisstromen vanuit Noord- en Zuid-
Holland (de vertrekprovincies bij uitstek) richten zich met name op Flevoland,
Drenthe en Gelderland. Maar ook andere landelijke provincies zoals Friesland,
Overijssel en Zeeland ontvangen relatief gezien veel pensioenmigranten uit het
westen van het land (Fokkema 1996). Vergoossen (1983) karakteriseert de pensi-
oenmigrant als iemand met een vrij hoge status en inkomen, die niet tevreden
is met zijn woning en woonomgeving, allerlei optredende maatschappelijke ver-
anderingen negatief beoordeelt, een geringe regionale binding bezit en beschikt
over een ruime kennis van alternatieve woonlocaties. 

Gezinnen met kinderen
Op het platteland is meer rust en (speel)ruimte voor opgroeiende kinderen
(Valentine 1997). Het platteland wordt gezien als een veilige, harmonieuze
plaats om de kinderen groot te brengen (Little & Austin 1996; Valentine 2001).
Er is minder verkeer en door de grotere sociale controle worden de kinderen
goed in de gaten gehouden. Maar aan de andere kant zijn de rurale gebieden
ook kwetsbaarder geworden voor ‘stedelijke’ problemen. Door de groei van de
mobiliteit wordt het platteland meer blootgesteld aan onder andere crimina-
liteit, drugs en joy-riders. Een tekort aan kinderopvang, werkgelegenheid en
openbaar vervoer kan bovendien betekenen dat sommige mensen het wonen op
het platteland als isolerend en benauwend ervaren (Valentine 2001). Toch zien
gezinnen het platteland nog steeds als een betere woonlocatie voor opgroeiende
kinderen dan de stad (zie ook Little & Austin 1996). De vraag is natuurlijk in
hoeverre kinderen zelf het wonen op het platteland als een idyllisch bestaan
beschouwen. Uit onderzoek van Matthews et al. (2000) in het rurale
Northamptonshire blijkt dat veel kinderen, waaronder met name de minder
welgestelden en tieners, in plaats van deel uit te maken van een gemeenschap,
gevoelens van eenzaamheid en verveling hebben. In de ogen van tieners is de
sociale omgeving vaak belangrijker dan de natuurlijke omgeving. Jongeren ver-
langen naar de ‘excitements of the city, such as the cinema, leisure centres,
sports venues and shopping malls, rather than the rural idyll’ (Valentine 2001,
p. 263). Zo blijkt ook uit onderzoek van Thissen en Linseele (2001) naar de
leefbaarheid op het Vlaamse platteland dat jongeren vaak negatief zijn over de
uitgaansmogelijkheden. 

Autochtonen
Verwacht wordt dat het met name autochtonen zijn die ruraal willen wonen, en
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dat de vraag naar ruraal wonen onder allochtonen gering is. De ideale woon-
omgeving voor veel allochtonen is de stad. Men wil namelijk voorzieningen en
levendigheid om zich heen hebben (Intomart Qualitatief 1998; Schmeink &
Ten Wolde 1998). Zo maken allochtonen ook in mindere mate gebruik van het
landelijk gebied om te recreëren dan autochtonen (Agyeman & Spooner 1997;
Jókövi 2000; Schmeink & Ten Wolde 1998; Schroeder 1989). Recreatie van all-
ochtonen is duidelijk georiënteerd op de stad. Zo is een bezoek brengen aan
een park om bijvoorbeeld te barbecuen een populaire bezigheid onder allochto-
nen (zie ook Rijpma & Dorren 2000). Een park wordt door allochtonen bij
uitstek geschikt bevonden om met het hele gezin naar toe te gaan.
Natuurgebieden en agrarisch gebied worden niet of nauwelijks bezocht. ‘Men
zou niet weten wat men er zou moeten zoeken’ (Jókövi 2000, p. 112). Een
mogelijke verklaring hiervoor kan worden gezocht in culturele achtergronden.
Vooral Turken en Marokkanen zijn niet gewend te reizen voor recreatieve doel-
einden. Een groot deel van de allochtonen komt oorspronkelijk van het platte-
land waar vrijetijdsvoorzieningen ontbreken en waar werken, wonen en vrije-
tijdsbesteding geïntegreerd zijn en zich afspelen in de directe woonomgeving.
Een andere verklaring zijn de geringere bestedingsmogelijkheden. Ook speelt
bij Turken en Marokkanen mee dat de eerste generatie geen geld wil uitgeven
aan vrijetijdsbesteding. Gastarbeiders zijn primair naar Nederland gekomen om
geld te verdienen en niet om het uit te geven. Als laatste speelt angst voor het
onbekende een rol bij het niet willen verlaten van de directe woonomgeving;
men is immers in een vreemd land (Schmeink & Ten Wolde 1998). 
Toch zouden de verschillen in recreatiegedrag en ook in rurale woonvoorkeuren
tussen allochtonen en autochtonen in de toekomst kleiner kunnen worden. Zo
blijken de tweede en derde generatie al meer gebruik te maken van verder weg
gelegen recreatiegebieden. De latere generaties zijn opgegroeid in Nederland en
meer in aanraking gekomen met de Nederlandse gewoonten en cultuur.
Daarbij zijn de bestedingsmogelijkheden ruimer, uitgaven voor recreatie zijn
meer geaccepteerd en van kinds af aan is men meer bekend met gebieden bui-
ten de directe woonomgeving (Jókövi 2001; Schmeink & Ten Wolde 1998).
Ook blijkt de tweede generatie allochtonen al veel sterker te zijn toegegroeid
naar een woonsituatie en naar woonwensen die dichtbij die van Nederlanders
liggen (VROM-Raad 2002). 

Retourmigranten
Verhuizen naar rurale gebieden blijkt dikwijls samen te gaan met terugkeer naar
de streek waar het grootste deel van de jeugd is doorgebracht. Zo blijkt uit het
onderzoek van Elbersen (2001) dat de meerderheid van de nieuwe bewoners in
de studiegebieden Dwingelderveld, Weerribben en Lauwersmeer eerder in dit
gebied heeft gewoond, in Lauwersmeer zelfs meer dan 75%. Volgens Vergoossen
(1983) zijn vooral Zuidoost Friesland, Zuidoost Drenthe en Zeeland belangrijke
vestigingsplaatsen van retourmigranten. Retourmigratie zal in veel gevallen te
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maken hebben met bekendheid met de oude woonplek en geworteldheid in de
lokale gemeenschap. Wanneer men bijvoorbeeld tijdens de jeugd op het platte-
land heeft gewoond, staat men er later waarschijnlijk ook positief tegenover en
zal men er ook vaak naar toe willen verhuizen: terug naar de ‘roots’ (zie ook
Kaplan & Kaplan 1989). Mensen prefereren immers vaak hetgeen waar ze
bekend mee zijn. ‘People prefer what they know, what they are familiar with’
(Kaplan & Kaplan 1982, p. 77). De preferenties voor een bepaald type land-
schap worden tijdens de jeugd gevormd (Riley 1992). Mensen die bijvoorbeeld
op het platteland opgegroeid zijn of het vaak hebben bezocht vinden het ook
vaak aantrekkelijk (Kaplan & Kaplan 1989). Deze relatie is natuurlijk wederke-
rig: wanneer men het platteland aantrekkelijk vindt zal men er waarschijnlijk
ook relatief vaak te vinden zijn, om te recreëren dan wel te wonen. 

2.3.3 Gewenste kenmerken rurale woonmilieus
In woningmarktonderzoeken wordt de nadruk vaak gelegd op de wensen ten
aanzien van de woning. Toch is er over de kenmerken die woonconsumenten in
Nederland belangrijk vinden ten aanzien van de (rurale) woonomgeving uit
onderzoek al wel het één en ander bekend. Met name literatuur met betrekking
tot landschapspreferenties biedt aanknopingspunten. 
Uit het onderzoek dat tot nu toe is gedaan blijkt dat de woonomgeving steeds
belangrijker wordt in het keuzeproces, en dat groen daarbij een steeds belangrij-
kere rol speelt (zie bijvoorbeeld Ministerie van VROM 2000; Van Zoest &
Daalder 2000). Zo zijn natuurrijke landelijke gebieden populairder geworden
als woongebied, suggereert Elbersen (2001). Uit onderzoek van Colenberg en
Nieboer (1997) blijkt de hoeveelheid groen in de omgeving het aspect te zijn
waar men de grootste waarde aan hecht, gevolgd door de nabijheid van natuur.
Ook uit andere onderzoeken blijkt dat de aanwezigheid van groen een belang-
rijk woonmilieukenmerk vormt (zie bijvoorbeeld RIGO 1995; Wassenberg et al.
1994; Wijnen et al. 2000). Volgens Elbersen (2001) gaat het hierbij vooral om
de aanwezigheid van natuur in de wijdere leefomgeving en minder om natuur
die direct aan de woning grenst. 
De woontevredenheid wordt beïnvloed door de aanwezigheid van groen en
natuur in de woonomgeving (Brouwer et al. 2000; Elbersen 2001; Kaplan 1983;
Hartig 1993; Frey 1981; Fried 1982; Kaplan 1989). Wanneer men in de nabijheid
van natuur woont, heeft men over het algemeen een grotere woontevredenheid
dan wanneer er geen natuur in de woonomgeving aanwezig is. De waardering
van de woonomgeving is dan ook het hoogst in de landelijke gebieden
(Brouwer et al. 2000; Van Dam 2002b). De hoeveelheid groen in de woonom-
geving en de nabijheid van een natuurgebied blijken bovendien een positief
effect op de gezondheid van mensen te hebben (De Groot et al. 1998; De Vries
et al. 2000; Kaplan & Kaplan 1989). Natuur heeft een onthaastende werking
(Coeterier & De Boer 2001). 
Een woning in een groene omgeving brengt ook meer op dan een vergelijkbare
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woning elders (Fennema et al. 1996; Van Leeuwen 1997; Luttik & Zijlstra 1997;
Luttik 2000). Men is bereid meer te betalen voor een woning met groenvoor-
zieningen nabij. De prijs die men bereid is extra te betalen - de zogenaamde
groenopslag - neemt zelfs toe met de waarde van een woning, waaruit afgeleid
kan worden dat groen een luxe goed is (De Groot et al. 1998).
Ook is uit recent onderzoek gebleken welke soorten groen of natuur het meest
worden gewaardeerd. Er kan hierbij een onderscheid worden gemaakt in echte
natuur (bos, heide, duinen en overige natuurgebieden) en agrarische natuur
(akkerbouw- en grasland). Echte natuur blijkt hoger te worden gewaardeerd,
terwijl agrarische natuur over het algemeen veel meer in de woonomgeving is te
vinden (Frerichs & De Wijs 2001; Goossen et al. 1997; De Vries et al. 2000;
Kaltenborn & Bjerke 2002; Ploeger et al. 2000). De populariteit van echte
natuur blijkt ook uit onderzoek van Reneman et al. (1999). Het bos blijkt favo-
riet onder Nederlanders te zijn. Maar ook zee, strand en duinen en meren en
plassen worden zeer aantrekkelijk gevonden. Grootschalig akkerland, grootscha-
lig weideland en landgoederen en buitenplaatsen worden het minst aantrekke-
lijk gevonden. 
Gekeken naar de kenmerken die een landschap aantrekkelijk maken, blijkt uit
het onderzoek van Van den Berg (1999) dat variatie, maar ook ordening en
structuur belangrijk zijn. Daarnaast wordt de aanwezigheid van reliëf, een half-
open landschap en vooral water geprefereerd (zie ook Feimer 1983; Misgav
2000). Uit het Woning Behoefte Onderzoek 1998 blijkt dat vooral afwisselende
landschappen met zowel bossen als open gebieden hoog worden gewaardeerd
(Brouwer et al. 2000). Naast de aanwezigheid van water, reliëf en openheid, is
Feimer (1983) van mening dat ook vegetatie een duidelijke invloed heeft op de
aantrekkelijkheid van een landschap (zie ook Fisher et al. 1984; Misgav 2000).
‘Individuals respond favorably to small open landscapes surrounded by enclo-
sing landform and vegetative features (e.g. small valleys and forest grades or
meadows)’ (Feimer 1983, p. 139). Daartegenover staat dat de aantrekkelijkheid
van natuurlijke landschappen juist afneemt naarmate er meer menselijke
invloed aanwezig is (Fisher et al. 1984; Knopf 1987; Ulrich 1983).
Maar wanneer gesproken wordt over de waardering van rurale woonmilieuken-
merken gaat het natuurlijk niet alleen om de aanwezigheid van groen en
natuur. Zo blijken ook rust, ruimte en veiligheid belangrijke kenmerken te vor-
men bij de keuze voor een landelijk woonmilieu (Wijnen et al. 2000). In een
rustige omgeving kun je bijkomen en nieuwe energie opdoen. Rust heeft name-
lijk een therapeutische werking op vermoeidheid, spanning en stress (Coeterier
& De Boer 2001). Tevens blijken de aanwezigheid van water en een open uit-
zicht voor veel woonconsumenten belangrijke eigenschappen te vormen (Luttik
& Zijlstra 1997; Luttik 2000). Een landschap wordt positiever gewaardeerd
wanneer er openheid en water aanwezig is (zie ook Brouwer et al. 2000; Feimer
1983; Kaltenborn & Bjerke 2002; Ulrich 1983). Water brengt positieve gevoelens
met zich mee. De aanwezigheid van water werkt bijvoorbeeld rustgevend. 
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Landschapspreferenties verschillen per individu (Ulrich 1983; Schroeder 1989;
Yu 1995). Zo zijn opleiding, leeftijd en inkomen van invloed op de voorkeuren
voor bepaalde soorten natuur. Hoogopgeleiden, jongeren en hogere inkomens-
groepen hebben vaak de voorkeur voor een ruigere natuur, terwijl lager opgelei-
den, maar ook boeren, ouderen en lagere inkomensgroepen vaak de voorkeur
hebben voor een verzorgde natuur (Van den Berg 1999). Deze verschillen in
voorkeuren zijn volgens Van den Berg te verklaren door verschillen in natuur-
belevingbehoeften. Voor boeren, ouderen en lagere inkomensgroepen zijn de
behoefte aan veiligheid en een behoefte aan gezelschap relatief belangrijk, ter-
wijl voor hoogopgeleiden en hogere inkomens een behoefte om er even hele-
maal uit te zijn en een behoefte om na te denken relatief belangrijk zijn. Deze
behoeften kunnen beter worden vervuld in respectievelijk verzorgde of juist
ruige landschappen. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek van Reneman et al. (1999) dat kustgebieden en
meren en plassen maar ook parken meer in trek zijn bij jongeren. Heidevelden
en kleinschalig akker- en weideland zijn daarentegen weer populairder bij oude-
ren. Meren en plassen blijken met name in trek te zijn bij laagopgeleiden, par-
ken blijken vooral door middelbaar opgeleiden te worden geprefereerd en land-
goederen en buitenplaatsen kennen meer aanhangers onder hoogopgeleiden.
Hoogopgeleiden blijken daarnaast vaker voorkeur te hebben voor afwisseling in
soorten natuur en groen dan laagopgeleiden. 
Tenslotte kan de bekendheid met het platteland een rol spelen. ‘Familiarity is
positively associated with preference for a scene’ (Fisher et al. 1984, p. 57). Zo
blijkt uit onderzoek van Schroeder (1983) dat mensen met een urbane achter-
grond relatief vaak de voorkeur hebben voor stadsparken en mensen met een
suburbane of rurale achtergrond relatief vaak de voorkeur voor bossen. Er blij-
ken dan ook regionale verschillen te zijn ten aanzien van de voorkeuren voor
soorten natuur en groen. Mensen hebben de neiging om de soorten natuur en
groen die de eigen regio typeren aantrekkelijker te vinden dan soorten natuur
en groen die de eigen regio minder typeren. De voorkeur voor bossen blijkt
echter onafhankelijk van de regio te zijn. Daarnaast hebben mensen een voor-
keur voor een natuursoort die in hun leefomgeving past. In stedelijke gebieden
passen parken, en in een niet of nauwelijks verstedelijkte omgeving past klein-
schalig akker- en weideland beter (Reneman et al. 1999). 
Daarnaast blijkt uit onderzoek van Reneman et al. (1999) dat de frequentie van
natuurbezoek een rol speelt bij de voorkeuren voor een bepaald landschapstype.
Naarmate de frequentie van het natuurbezoek toeneemt, neemt de voorkeur
voor heuvellandschap af. Hetzelfde geldt voor de voorkeur voor kleinschalig
akker- en weideland en voor rivieren en uiterwaarden. De voorkeur voor heide,
meren en plassen neemt daarentegen toe met de bezoekfrequentie. Naarmate de
frequentie van het natuurbezoek toeneemt, neemt ook de voorkeur voor
afwisselende natuur en groen toe. Verder verdienen parken meer voorkeur bij
mensen die weinig natuurbezoeken afleggen. 
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2.4 Rurale woonmilieus en de aanbodzijde van de woningmarkt

In deze paragraaf staat de aanbodzijde van de woningmarkt centraal.
Aanbieders op de woningmarkt kunnen aan de vraag tegemoet komen via het
bouwen van woningen en het creëren van bepaalde woonomgevingen. Hierbij
speelt het overheidsbeleid met betrekking tot het bouwen van woningen een
grote rol. Daarnaast kunnen aanbieders inspelen op de vraag naar rurale woon-
milieus via de beeldvorming door middel van marketing. Achtereenvolgens
komt het aanbod van rurale woonmilieus, het beleid ten aanzien van het bou-
wen van rurale woonmilieus en de marketing van rurale woonmilieus aan de
orde.

Aanbod van rurale woonmilieus
Onder het aanbod van woningen wordt het totale aantal woningen, de samen-
stelling van de woningvoorraad en de toegankelijkheid van de voorraad ver-
staan. Een relatief klein gedeelte wordt jaarlijks toegevoegd door het bouwen
van nieuwe woningen. De meerderheid van de verhuizingen is dan ook gericht
op de bestaande voorraad (Dieleman & Mulder 2002). De samenstelling wordt
bepaald door de sectorale (type woonruimte) en de ruimtelijke spreiding van
het aanbod op een bepaald moment. Met toegankelijkheid wordt niet alleen de
prijs bedoeld, maar ook de regelgeving die het een woningzoekende (on)moge-
lijk maakt een beschikbare woning te betrekken (Floor & Van Kempen 1997;
Goetgeluk 1997). 
Hoewel er in het landelijk gebied meer mogelijkheden zijn voor rustig, veilig en
ruim wonen dan in stedelijke woonmilieus (Wijnen et al. 2000), is het aanbod
van woningen in het landelijk gebied in Nederland zeer beperkt. Zo blijkt uit
het Woning Behoefte Onderzoek dat het woningaanbod in Nederland onvol-
doende tegemoet komt aan de vraag naar rurale woonmilieus. Met name in de
provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland en in iets mindere
mate in Gelderland, Utrecht en Overijssel is er sprake van een vraagoverschot
(Ministerie van VROM 2000b). Ook het aanbod van groene woonmilieus in
de stad sluit onvoldoende aan bij de wensen. De realisatie van groen in de stad
loopt achter op schema (Ministerie van LNV 2000). 
Aanbieders op de woningmarkt kunnen aan de vraag tegemoet komen via het
creëren van aanbod. Een groter aanbod van rurale woonmilieus kan ten dele
worden bewerkstelligd door het bouwen van nieuwe woningen. Bij de totstand-
koming van nieuwe woningen zijn verschillende actoren betrokken. Wanneer
het gaat om woningbouw op een uitleglocatie wordt de ruwe bouwgrond na
een periode van agrarische exploitatie verhandeld op de markt van ruwe bouw-
grond. Een ontwikkelaar kan de betreffende locatie ontwikkelen door de ruwe
bouwgrond te verwerken tot bouwrijpe grond. Vervolgens kan de ontwikkelaar
de bouwrijpe grond verkopen aan een bouwbedrijf die er woningen bouwt.
Daarna worden de woningen op de markt van nieuwbouwwoningen overgedra-
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gen aan de opdrachtgever of vastgoedbelegger. De belegger draagt de woningen
weer over aan bijvoorbeeld een makelaar die ze exploiteert en vastgoeddiensten
ter verhuur aanbiedt aan woonconsumenten (Smets 2000).  
Daarnaast heeft de overheid grote invloed op de totstandkoming van nieuw-
bouw. Zo is het aantal te bouwen woningen in het landelijk gebied afhankelijk
van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Hieronder wordt dieper ingegaan op het
beleid met betrekking tot het bouwen van rurale woonmilieus in Nederland. 

Beleid met betrekking tot rurale woonmilieus 
Het naoorlogse ruimtelijke beleid is neergelegd in een reeks Nota’s over de
Ruimtelijke Ordening (Ministerie van VROM 1999). De Eerste Nota Ruim-
telijke Ordening verscheen in 1960 en schetste een groeimodel voor de Rand-
stad, uitgaande van een bestaande ring van afzonderlijke steden rondom een
groen, open middengebied: het Groene Hart. De steden mochten dus niet te
groot worden en niet aan elkaar groeien. 
In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) vormde gebundelde concen-
tratie het speerpunt, gecombineerd met een bufferzonebeleid en een beperkte
uitbreiding van bestaande steden aan de randen. In de praktijk betekende dit
dat er groeikernen op enige afstand van de stedenring werden aangewezen waar
grote aantallen nieuwe woningen konden worden gebouwd (bijvoorbeeld
Lelystad, Purmerend, Maarssenbroek). 
In de Derde Nota (1973-1983) werden de uitgangspunten van de Tweede Nota
voortgezet: bundelen van verstedelijking, ontwikkeling van groeikernen en
open houden van de groene ruimten. Wel werd de onevenredige groei van klei-
ne kernen een halt toegeroepen.   
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988-1989) werd de ruimtelijke kwa-
liteit centraal gesteld. Er werden veel nieuwe woningen op het programma gezet
om te kunnen voldoen aan de nog altijd grote vraag naar goede woningen. 
In 1993 werd aan de Vierde Nota de Vierde Nota Extra (VINEX) toegevoegd.
Hierin werd het compacte stad beleid vastgelegd. Doel van dit restrictieve
beleid is om door bundeling van verstedelijking de aantasting van het landelijk
gebied te beperken. 
Ook het in de Vijfde Nota (Ministerie van VROM 2001) voorgestelde contou-
renbeleid1 is er op gericht steeds verdere uitwaaiering van de stad over het
omliggende gebied zoveel mogelijk te beperken. Om ongewenste verstedelijking
tegen te gaan zijn te bebouwen gebieden afgebakend met rode contouren en te
beschermen gebieden met groene contouren. Daarnaast zijn er zogenaamde
bundelingsgebieden aangegeven. De bundelingsgebieden omvatten zowel
bebouwde als onbebouwde gebieden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat
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deze gebieden geheel verstedelijken. In de bundelingsgebieden ligt het accent
wel op verstedelijking, maar er is in samenhang daarmee ook onbebouwde
ruimte gepland voor groen, recreatie, natuur, water en vormen van landbouw. 
Terwijl de Vijfde Nota de restricties in de ruimte centraal stelt, gaat de Nota
Wonen (Ministerie van VROM 2000a) uit van de vraag naar specifieke woon-
milieus. Het faciliteren van de groene woonwensen is dan ook één van de
inhoudelijke opgaven genoemd in de Nota Wonen. Toch wordt ook in de Nota
Wonen verondersteld dat deze woningvraag binnen de rode contouren kan
worden opgevangen. Volgens de Nota Wonen moet de ‘mismatch’ tussen de
vraag naar en het aanbod van ruraal wonen in 2010 hersteld zijn. In de behoefte
aan ruime en groene woonmilieus moet in de eerste plaats worden voorzien in
en aan de steden, bijvoorbeeld door het transformeren van stedelijke buiten-
centrum milieus. Daarnaast moet zoveel mogelijk worden gezocht naar win-win
situaties, door aan te sluiten bij of gebruik van ontwikkelingen in andere secto-
ren zoals (Ministerie van VROM 2000a, p. 29):
• Woningbouw op plaatsen waar bedrijfsgebouwen kunnen worden gesloopt na

bedrijfsbeëindiging;
• Hergebruik van gebouwen op voormalige instellingsterreinen die hun func-

ties hebben verloren, zoals kazernes, sanatoria of inrichtingen;
• Het bouwen in economisch zwakke regio’s van nieuwe dorpen met woningen

in het topsegment (zoals de ‘Blauwe Stad’ in Groningen);
• Dorpsvernieuwing: het opvullen van lege restruimtes in dorpen of vernieu-

wen van minder aantrekkelijke centrumgebieden;
• Ontwikkeling van nieuwe woon- en verstedelijkingsvormen in de overgangs-

gebieden tussen stad en ommeland. Dit zijn nu vaak rommelige zones, die
kwalitatief kunnen worden verbeterd door de aanleg en bouw van bijvoor-
beeld landgoederen, buitenplaatsen of plaatsen met waterwoningen.  

Marketing van rurale woonmilieus
Naast het creëren van aanbod kunnen aanbieders op een andere manier invloed
uitoefenen op de vraag: via de beeldvorming van het platteland. Voordat men
de keuze maakt voor een bepaald woonmilieu vindt immers een afwegings-
proces plaats. In deze fase vormt het beeld dat men van het woonmilieu heeft
een belangrijke ‘pull-factor’. ‘Consumers make choices based on their own per-
ceptions of reality’ (Ashworth & Voogd 1990, p. 52). Dit beeldvormingsproces
is effectief te beïnvloeden door allerlei vormen van productinformatie (Jansen-
Verbeke 1987). De aanbieder kan erop inspelen door ‘gestileerde beelden’ van
één of meer eigenschappen van het woonmilieu te creëren en via reclame-acti-
viteiten onder de aandacht van het publiek te brengen (Dietvorst 1987, pp. 12-
13). Zo blijkt reclame een steeds belangrijkere rol te spelen in ‘the rural second
home growth’, aldus Gallent en Tewdwr-Jones (2000, p. 24). 
Deze vorm van marketing wordt ook wel aangeduid met ‘place promotion’.
Sinds het midden van de jaren tachtig heeft zich een bedrijfstak ontwikkeld die
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zich bezig houdt met het manipuleren en promoten van ‘place images’ (Hall
1998). ‘Place promotion’ is ‘the conscious use of publicity and marketing to
communicate selective images of specific geographic localities or areas to a tar-
get audience’ (Ward & Gold 1994, p. 2). Het gaat om de marketing van beteke-
nissen, waarden, ervaringen en identiteiten behorende bij een plaats. ‘Place pro-
motors and place consumers alike use these ideals and images to give meaning,
identity and value to a particular brand of place and in doing so, help to recrea-
te and sustain these dominant ideals while simultaneously excluding others’
(Hopkins 1998, p. 78). Met behulp van ‘place promotion’ probeert men invloed
uit te oefenen op attitudes en gedrag van consumenten. ‘It is an orchestrated
and deliberate attempt to communicate specific images about a place to a parti-
cular group of consumers with the intention of altering their attitudes and
behaviour’ (Ashworth & Voogd 1994). Beslissingen van consumenten zijn
namelijk beïnvloedbaar door marketingtactieken. 
Het marketingproces bestaat uit meerdere fasen. Eerst vindt een marktanalyse
plaats. ‘This concerns the study of both the spatial and organisational structure
of the city or region as product (the supply side), as well as the characteristics,
market behaviour and needs of the identified users as consumers (the demand
side)’ (Ashworth & Voogd 1990, p. 32). Van belang is dat de ‘marketeer’ goed
weet hoe de consumentenwensen eruit zien en op de hoogte is van verschillen-
de segmenten. ‘Each group has distinctive needs and preferences’ (Ashworth &
Goodall 1988, p. 227). Vervolgens wordt er een marketingstrategie geformu-
leerd. Met behulp van de juiste marketingstrategie probeert de ‘marketeer’ de
beslissing die een consument neemt omtrent een te vervullen behoefte in zijn
eigen voordeel te laten uitvallen (Nederstigt & Poiesz 1996). Marketing en met
name de promotieaspecten ervan is namelijk gebaseerd op de aanname dat er
een relatie is tussen de hoeveelheid promotie en het aantal klanten (Ashworth
& Voogd 1990). Voordat de uitvoering hiervan plaatsvindt, wordt er een marke-
tingmix vastgesteld. Een marketingmix beschrijft de combinatie van maatrege-
len die nodig is voor het realiseren van een gewenste strategie. 

Op verschillende terreinen is sprake van geografische marketing. ‘Places are sold
in a large number of potential consumer markets and by private as well as
public sector organisations’ (Ashworth & Voogd 1990, p. 1). Gedacht wordt aan
de toerisme-industrie die bezoekers naar een bepaald gebied probeert te trekken
met behulp van bijvoorbeeld promotiefilmpjes (zie ook Lengkeek et al. 1997;
Phillips et al. 2001). ‘The nature of tourism promotion is deeply embroiled in
the manupulation and packaging of images and experiences that cultivate a
product’ (Hoggart & Paniagua 2001, pp. 41-62). ‘The tourism industry may be
said to operate with a sign system that facilitates its own ideology of consump-
tion by attempting to manipulate the decisions of people, regarding their leisu-
re and recreational activities, for the purposes of selling commodities: tourist
places’ (Hopkins 1998, p. 69). 
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Zo wordt de aanwezigheid van het pittoreske platteland vaak gebruikt in pro-
motiemateriaal. In Groot-Brittannië wordt het platteland dan ook gezien als
‘one of the most promising ways to sell Britain, both at home and abroad’
(Macnaghten & Urry 1998, p. 1998). ‘It offers an escape from the city and
somewhere to relax for recreation (golf, sailing, climbing and walking)’, aldus
Hall (1998, pp. 130-131). Om toeristen te trekken wordt de rurale idyllle geac-
centueerd (zie ook Bunce 1994; Ilbery & Kneafsey 1998; Valentine 2001). ‘The
rural is imagined as a spatial and temporal retreat from the urban environs, a
place close to nature, rich in community ties, where life is lived at a slower pace
in settlements situated amidst idyllic, nostalgic settings’ (Hopkins 1998, p. 78).
Hierbij wordt ook vaak verwezen naar het verleden. ‘Cultural values and images
are appropiated from the historic past to promote a distinct rural idyll’ (Park &
Coppack 1994, p. 164). Hiermee is het rurale landschap dus verworden tot een
symbolisch cultuurlandschap welke niet vanzelfsprekend overeen hoeft te
komen met de werkelijkheid: ‘The city’s countryside is a symbolic landscape
created and sustained by a particular vernacular narrative’ (Park & Coppack
1994, p. 170). 
Daarnaast is er sprake van marketing van de rurale leefstijl (zie bijvoorbeeld
Valentine 2001). De traditionele rurale cultuur wordt in de vorm van hand-
werk, kleding en evenementen op de markt gebracht. Te denken valt aan het
grote aantal bezoekers van beurzen waar het landelijke leven centraal staat
(zogenaamde ‘country fairs’).
Maar ook kan gedacht worden aan makelaars en projectontwikkelaars die
potentiële bewoners lokken. Zo werden in de jaren twintig en dertig van de
vorige eeuw in Groot-Brittannië al campagnes gevoerd om het wonen in subur-
bane woonmilieus te promoten (Gold & Gold 1994). Maar ook in de huidige
tijd wordt het platteland op de markt gebracht als een exclusieve plaats om te
wonen. ‘The countryside is being commodified’ (Valentine 2001, p. 255); en
‘Rural places are crafted, marketed and sold to the new middle classes’ (Smith
& Phillips 2001, p. 458). Ook in Nederland zijn dergelijke voorbeelden van
marketing aanwezig. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld makelaars en pro-
jectontwikkelaars die adverteren over de aantrekkelijkheid van een leuk huisje
aan het water of het voeren van slogans als ‘Mooi wonen in het groen’,
‘Friesland heeft het’ (zie ook Van Kempen et al. 1994). ‘Het is een onderdeel
van de huidige consumptiemaatschappij’, aldus Hopkins (1998, pp. 65-66). 

2.5 Afstemming tussen vraag en aanbod 

Het willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu hoeft niet te betekenen dat
men ook daadwerkelijk daarnaar verhuist. Of de voorkeur voor het wonen in
een ruraal woonmilieu omgezet wordt in verhuisgedrag is naast de (financiële)
mogelijkheden van het huishouden afhankelijk van het aanbod op de woning-
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markt. Er moeten namelijk wel rurale woonmilieus beschikbaar zijn. Zo stelt
Goetgeluk (1997, p. 15): ‘het wordt veel personen tijdens het zoekproces duide-
lijk dat de oorspronkelijke woonwens een ‘luchtkasteel’ is’. Om de afstemming
tussen vraag en aanbod beter te begrijpen is inzicht nodig in het zoekproces en
het maken van keuzes.

Het zoekproces
Nadat in het huishouden het idee is ontstaan te verhuizen, zal een zoekproces
worden gestart om de mogelijke alternatieven te onderzoeken. Meestal bestaat
het zoekproces uit het verzamelen van informatie en het vragen van advies.
Voordat men echter informatie gaat inwinnen, vormt men zich een beeld van
de beschikbare alternatieven. Dit beeld is gebaseerd op ervaringen en is gerela-
teerd aan het begrip cognitieve ruimte (‘awareness space’): ‘the subset of possi-
ble courses of action of which the decisionmaker is aware’ (Voets 1994, pp. 11-
12). Wat betreft het verhuizen verwijst de cognitieve ruimte naar de locaties
binnen het totale gebied waarover men kennis heeft voordat het zoekproces
wordt gestart. Echter ook locaties die onbekend zijn kunnen behoren tot de
omgeving waarbinnen naar een nieuwe woning wordt gezocht. Het gaat dan
om een ‘abstract environment, unknown except as an image in the mind’
(Harper 1991, p. 28). 
Informatie wordt verspreid door één of meerdere kanalen (bijvoorbeeld massa-
media, gespecialiseerde instituten, persoonlijke netwerken) (Walmsley & Lewis
1993). Het begrip zoekruimte (‘search space’) wordt vaak in verband gebracht
met het gebruik van deze informatiekanalen. De zoekruimte vormt een onder-
deel van de cognitieve ruimte en wordt bepaald door preferenties (Voets 1994). 
Slechts een beperkt deel van de informatie is echter relevant. Vanuit de zoek-
ruimte leidt de potentiële migrant een keuzeverzameling (‘choice set’) af: een
serie alternatieven die voor zorgvuldige beschouwing in aanmerking komen.
Deze alternatieven kunnen worden beschreven als een verzameling van attribu-
ten die een verschillende waarde kunnen hebben. De keuzeverzameling is geba-
seerd op ‘the cognitive representation of the real world rather than on characte-
ristics of the environment itself ’ (Timmermans 1991, p. 65). De individuele
perceptie van de fysieke omgeving bepaalt mede uit welke serie alternatieven
een keuze gaat worden gemaakt (Desbarats 1983; Molin 1999; Walmsley &
Lewis 1993). ‘Images form part of consumers’ decision-making processes in that
they will influence the choices they make’ (Stabler 1988, p. 134). Zo kunnen de
individuele beelden van het platteland een rol spelen in de vraag naar ruraal
wonen. 
Daarnaast is de manier waarop de keuzeverzameling geïnterpreteerd wordt
afhankelijk van individuele preferenties (Clark & Dieleman 1996; Gärling &
Friman 2002; Oppewal 1995; Timmermans 1991). ‘Individuals choose the most
preferred alternative’ (Molin 1999, p. 37). Deze preferenties zijn te zien als
instrumenten om bepaalde doelen die mensen in hun leven hebben te bereiken
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(Goetgeluk 1997). ‘Housing alternatives are bundles of attributes whose 
attractiveness (or utility) is determined by their fulfillment of objectives, which
in turn are related to goals’ (Gärling & Friman 2002, p. 61). Deze doelen
(‘objectives’) kunnen op hun beurt weer worden bepaald door hogere orde doe-
len, welke Gärling en Friman (2002) omschrijven als ‘goals’ en Coolen en
Hoekstra (2001) als ‘values’. Bij deze hogere orde doelen kan gedacht worden
aan een verzameling waarden die mensen nastreven zoals rijkdom, status, com-
fort, zelfontplooiing, autonomie, sociale binding en dergelijke (De Jong &
Fawcett 1981). Het belang van deze algemene waarden is echter niet voor ieder-
een hetzelfde (zie ook Coolen & Hoekstra 2001). Waarden zijn universeel in
tegenstelling tot preferenties. Preferenties kunnen verschillen tussen individuen
en gedurende de levensloop van een individu variëren. Met name de kenmer-
ken leeftijd, huishoudensamenstelling en inkomen zijn van invloed op de
woonvoorkeuren (Clark & Dieleman 1996; Dieleman & Mulder 2002; Van
Kempen et al. 1994). Verwacht wordt ook dat het bepaalde typen huishoudens
zijn die ruraal willen wonen (zie paragraaf 2.3).

Kiezen tussen alternatieven
Uit de serie alternatieven maakt de potentiële migrant vervolgens een keuze;
‘the choice is usually defined as the selection of one housing type from among
the alternatives in a defined set’ (Clark & Dieleman 1996, p. 82). De woning-
zoekende kent een waarde (nut) toe aan de verschillende attributen die een
alternatief vormen (Gärling & Friman 2002). Met behulp van een theoretische
combinatieregel (beslissingsregel) worden de verschillende deelnutten gecombi-
neerd tot een totaalnut (Goetgeluk 1997; Molin 1999). Op basis hiervan bepaalt
de woonconsument welk alternatief optimaal is. ‘The process of spatial choice
involves an individual in comparing each alternative with every other one in
order to select the one which gives the greatest expected satisfaction’ (Walmsley
& Lewis 1993, p. 85). De uiteindelijke keuze kan dan ook worden gezien als het
resultaat van de afweging (trade off ) tussen de verschillende alternatieven
(Gärling & Friman 2002; Molin 1999; Oppewal 1995; Voets 1994).
Woonconsumenten kunnen een woonmilieu vervolgens accepteren of afwijzen.
Wanneer het aanbod op de woningmarkt niet of onvoldoende tegemoet komt
aan de preferenties zal de woonconsument besluiten (nog) niet te verhuizen of
op zoek gaan naar alternatieven (zie ook Gärling & Friman 2002). De spanning
tussen vraag en aanbod leidt dus tot substitutiegedrag. Hiermee wordt het uit-
stellen, afstellen of genoegen nemen met een woonmilieu bedoeld (Goetgeluk
et al. 1995; Oskamp 1997). Men neemt dus genoegen met een andere woonsitu-
atie dan waar men op dat moment naar streeft (Ministerie van VROM 1994;
Goetgeluk 1997). Of men het aangeboden woonmilieu accepteert of afwijst
hangt af van de vraag of het aangeboden woonmilieu voldoet aan de minimale
woonwens. Deze minimale woonwens bestaat uit een verzameling voorkeuren
die woonconsumenten minimaal eisen. Daarnaast is er sprake van extra voor-
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keuren. Het geheel van deze voorkeuren wordt de maximale woonwens
genoemd (Goetgeluk 1997). Men kan dus een woonmilieu accepteren terwijl
het niet aan de maximale woonwens voldoet. 
Het wel of niet accepteren van een woonmilieu is ook afhankelijk van de urgen-
tie van de verhuizing. De verhuisurgentie geeft aan hoe intensief mensen zoe-
ken. De verhuisurgentie wordt weer bepaald door de veroorzakende en conditi-
onerende carrières. Het verhuismotief heeft een enorme invloed op de
verhuiskans. Woonconsumenten die willen verhuizen vanwege gebeurtenissen
in de studie en werksituatie worden gedwongen op korte termijn aanbod te
accepteren. Ook persoonlijke motieven leiden tot een hoge verhuisurgentie. De
woonmotieven leiden tot een veel kleinere kans om binnen een korte tijd te
verhuizen. Deze groep is meestal veel kritischer en stelt gemakkelijk een verhui-
zing uit (Goetgeluk 1997). 

Pseudo-plattelandse woonmilieus als substituut
In paragraaf 2.4 is naar voren gekomen dat het aanbod van rurale woonmilieus
in Nederland beperkt is. De kans dat de voorkeur voor een ruraal woonmilieu
in een werkelijke verhuizing wordt omgezet is waarschijnlijk dus vrij klein.
Maar rurale woonmilieus hoeven zoals al eerder gezegd niet per se op het platte-
land gevestigd te zijn. Naast het bouwen van woningen op het platteland, zou-
den er wellicht ook zogenaamde pseudo-plattelandse woonmilieus geconstru-
eerd kunnen worden: woonmilieus met rurale kenmerken gelegen in het
stedelijk gebied (in bijvoorbeeld kleine stedelijke nederzettingen, suburbane
kernen of aan de rand van grote steden). Dergelijke pseudo-plattelandse woon-
milieus zouden een alternatief (substituut) of misschien zelfs wel het ideaal
kunnen vormen voor stedelingen die naar het platteland willen verhuizen. In
deze pseudo-plattelandse woonmilieus zouden woonconsumenten het idee kun-
nen hebben ruraal te wonen, terwijl men in werkelijkheid in het stedelijk
gebied woont. Ruraliteit wordt in dit geval dus geproduceerd. Voordeel van het
bouwen van woonmilieus met rurale kenmerken in het stedelijk gebied is dat
tegemoet wordt gekomen aan het restrictieve ruimtelijke ordeningsbeleid. De
open ruimte wordt immers grotendeels gespaard.

2.6 Conceptueel model

In dit onderzoek wordt ten eerste een constructivistische benadering gevolgd.
Volgens de constructivistische benadering zijn platteland en ruraliteit een socia-
le constructie en kan het beeld van het platteland per actor verschillen (zie
Cloke & Goodwin 1993; Mormont 1990; Huigen 1996). Zo zal ook de ruraliteit
van een woonmilieu voor woonconsumenten kunnen verschillen. Wat onder
het platteland en een ruraal woonmilieu wordt verstaan is afhankelijk van de
individuele beeldvorming. 
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Wat betreft de beeldvorming van het platteland kan een onderscheid worden
gemaakt in verschillende discoursen: het leken discours, het populaire discours,
het professionele discours en het academische discours (zie Jones 1995). In dit
onderzoek staat vooral het leken discours (lay discourse) centraal, en wordt de
aandacht gevestigd op de plattelandsbeelden van stedelingen. Persoonlijke ken-
merken zoals leeftijd, opleiding, sociaal economische klasse en cultuur kunnen
van invloed zijn op de vorming van plattelandsbeelden (zie bijvoorbeeld
Burgess & Gold 1985; Buijs 2000; Feimer 1983; Haartsen et al. 2000; Haartsen
2001; Haartsen 2002; Heins & Van Dam 2000). Daarnaast kan ook de bekend-
heid met het landelijk gebied een rol spelen (zie bijvoorbeeld Van den Berg
1999; Bonnes & Secchiaroli 1995; Fisher 1984; Haartsen et al. 2000; Haartsen
2001; Haartsen 2002; Kaplan & Kaplan 1989). Wanneer men bekend is met het
platteland door er te hebben gewoond of er regelmatig een bezoek aan te heb-
ben gebracht heeft men waarschijnlijk een ander beeld van het platteland dan
wanneer men er niet of nauwelijks is geweest.
Naast de constructivistische benadering vormt de deconstructivistische benade-
ring een belangrijk theoretisch aanknopingspunt voor dit onderzoek. In de
deconstructivistische benadering wordt het begrip ruraal uiteengelegd en uit-
eengerafeld (gedeconstrueerd) in een groot aantal kenmerken die verschillende
actoren in hun beleving aan de rurale ruimte toekennen. Hiermee wordt tegelij-
kertijd geïmpliceerd dat ruraliteit en platteland niet synoniem aan elkaar zijn.
Rurale woonmilieus hoeven niet noodzakelijk gelokaliseerd te zijn op het plat-
teland. Rurale kenmerken zouden kunnen worden gecreëerd in of aan de rand
van de stad of in een suburbane kern zodat kan worden gesproken van pseudo-
platteland en pseudo-plattelandse woonmilieus. De vraag is natuurlijk of voor
het wonen in dergelijke pseudo-plattelandse woonmilieus ook belangstelling
bestaat.
De individuele beeldvorming ten aanzien van het platteland kan een rol spelen
bij de vraag naar rurale woonmilieus. Uitgangspunt van dit onderzoek is dat de
individuele beeldvorming - in dit geval van het platteland - effect kan hebben
op de rurale woonwensen (zie figuur 2.1). Het platteland kan verschillende
betekenissen hebben voor potentiële gebruikers en op basis hiervan worden
voorkeuren en keuzegedrag vastgesteld. Zo schijnt in Groot-Brittannië de rurale
idylle een rol te spelen in de migratiebeweging naar het platteland (zie bijvoor-
beeld Mingay 1989; Cloke & Goodwin 1993; Halfacree 1994). Hoe de platte-
landsbeelden van stedelingen eruit zien en in hoeverre de beeldvorming een rol
speelt in de vraag naar rurale woonmilieus is echter in Nederland minder
bekend. 
Niet iedereen zal de voorkeur hebben voor het wonen in een ruraal woonmi-
lieu. Naast de beeldvorming ten aanzien van het platteland kunnen persoon-
lijke kenmerken hierbij een rol spelen. Verwacht wordt dat het met name huis-
houdens met een hoger inkomen zijn - zij hebben immers meer mogelijkheden
op de woningmarkt; ouderen - zij hoeven vaak geen rekening meer te houden
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met de afstand tot de werkplek; gezinnen met kinderen - aangezien er op het
platteland meer rust en (speel)ruimte voor opgroeiende kinderen is; en autoch-
tonen - aangezien zij in vergelijking met allochtonen vaak gebruik maken van
het landelijk gebied om te recreëren. Daarnaast kan bekendheid met het platte-
land van invloed zijn. Verwacht wordt dat stedelingen die het platteland vaak
bezoeken of er gewoond hebben relatief vaak de voorkeur hebben voor het
wonen in een ruraal woonmilieu. 
Ondanks dat plattelandsbeelden en woonvoorkeuren een belangrijke invloed
kunnen uitoefenen op de urbaan-rurale verhuisbeweging, moeten ook de
mogelijkheden en beperkingen van huishoudens in ogenschouw worden geno-
men. Deze mogelijkheden en beperkingen kunnen het een huishouden moge-
lijk maken of juist onmogelijk maken een wens om ruraal te wonen daadwerke-
lijk om te zetten in een verhuizing naar een ruraal woonmilieu. Zo zijn
individuele hulpbronnen van belang zoals het inkomen en het inkomensper-
spectief. Verder kunnen ontwikkelingen op de woningmarkt een belangrijke rol
spelen. Aanbieders op de woningmarkt kunnen inspelen op de vraag naar rurale
woonmilieus. Het aanbod van rurale woonmilieus is wegens het restrictieve
ruimtelijke ordeningsbeleid tot op heden zeer beperkt. In het huidige beleid
wordt nieuwbouw in het landelijk gebied sterk aan banden gelegd, wat bete-
kent dat het voor huishoudens niet altijd mogelijk zal zijn op die plek te wonen
waar ze dat het liefst zouden willen. Wellicht dat het creëren (construeren,
reconstrueren) van rurale woonmilieus in sommige delen van het stedelijk
gebied een alternatief kan vormen. 
Naast het bouwen van woningen kunnen aanbieders ook via de beeldvorming
van het platteland invloed uitoefenen op de vraag naar rurale woonmilieus.
Aanbieders op de woningmarkt proberen op de preferenties van de woonconsu-
ment in te spelen. Het creëren van gestileerde beelden van kenmerken van rura-

48

Aanbieders op de woningmarkt Overheid

Marketing van
rurale woonmilieus

Beleid

Aanbod van
rurale woonmilieus

Keuzegedrag t.a.v.
rurale woonmilieus

Voorkeur voor
ruraal wonen

Beeld van het
platteland

Stedelijke woonconsument
-leeftijd
-opleiding
-inkomen
-huishoudensamenstelling
-etniciteit
-bekendheid met het platteland

60
04

Figuur 2.1 - Plattelandsbeelden, vraag naar en aanbod van rurale woonmilieus



le woonmilieus en deze vervolgens via reclameactiviteiten onder de aandacht
van de woonconsumenten brengen kan hierbij een middel vormen. Hall (1998,
pp. 110-111) zegt dan ook: ‘In the world of perception the image of a place is
more important than the reality’. Het beeld van het platteland en rurale woon-
milieus kan dus zelfs worden gemanipuleerd terwijl er nauwelijks werkelijke
veranderingen optreden. 

2.7 Onderzoeksvragen

De probleemstelling is in hoofdstuk 1 geformuleerd als: 

In hoeverre is er vraag onder stedelingen naar rurale woonmilieus en welke ken-
merken vindt men hierbij van belang? In hoeverre spelen plattelandsbeelden van
stedelingen een rol bij de vraag naar rurale woonmilieus? In hoeverre spelen aan-
bieders op de woningmarkt in op heersende beelden van het platteland en op de
bestaande vraag naar rurale woonmilieus?

Op basis van het in paragraaf 2.6 gepresenteerde conceptueel model is deze pro-
bleemstelling gesplitst in een viertal onderzoeksvragen. Hieronder worden deze
onderzoeksvragen achtereenvolgens behandeld. 

1 - Welke beelden hebben stedelingen van het platteland? 

In het onderzoek wordt geprobeerd bestaande associaties met het platteland te
achterhalen. Hiermee sluit het onderzoek aan bij de constructivistische stro-
ming in de rurale geografie (zie bijvoorbeeld Cloke et al. 1994; Cloke & Little
1997). Daarnaast wordt gekeken hoe stedelingen het platteland waarderen. In
hoeverre is er sprake van een positief beeld van het platteland onder stedelingen
in Nederland? De verkenning van deze beelden is van belang om een relatie te
kunnen leggen tussen deze beelden en de vraag naar rurale woonmilieus.

2 - In hoeverre hebben stedelijke woonconsumenten voorkeur voor het wonen in een
ruraal woonmilieu en in hoeverre spelen plattelandsbeelden hierbij een rol? 

In hoeverre er werkelijk vraag is naar rurale woonmilieus in Nederland onder
stedelingen wordt in het onderzoek achterhaald. Daarnaast wordt bekeken in
hoeverre de beeldvorming ten aanzien van het platteland hierbij een rol speelt.
Het beeld dat stedelingen van het platteland hebben wordt verondersteld een
rol te spelen bij de voorkeuren voor het wonen in een ruraal woonmilieu. Met
nadruk moet erop worden gewezen dat wat woonconsumenten verstaan onder
rurale woonmilieus niet per definitie hoeft te zijn gekoppeld aan een locatie in
wat algemeen als platteland in Nederland wordt beschouwd. In de ogen van
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woonconsumenten kan ruraal wonen misschien ook wel plaats vinden in som-
mige delen van het stedelijk gebied. In hoeverre er vraag is naar dergelijke pseu-
do-plattelandse woonmilieus wordt eveneens achterhaald.

3 - Hoe ziet het voorgenomen keuzegedrag van stedelijke woonconsumenten ten aan-
zien van rurale woonmilieus eruit? 

Over het (voorgenomen) keuzegedrag in relatie tot kenmerken van de woning
is in Nederland veel onderzoek gedaan. Over de kenmerken die woonconsu-
menten in Nederland belangrijk vinden ten aanzien van de woonomgeving is
echter veel minder bekend. Dit geldt met name voor rurale woonmilieus.
Bovendien is onduidelijk in hoeverre deze gewenste kenmerken per se aanwezig
moeten zijn, vervangbaar zijn door een ander kenmerk of als een extraatje wor-
den gezien - met andere woorden wat de hardheid van de voorkeuren is.
Onderzocht zal worden welke kenmerken (attributen) van belang zijn in het
keuzeproces ten aanzien van rurale woonmilieus en wat de hardheid van deze
voorkeuren is. 

4 - In hoeverre spelen aanbieders op de woningmarkt in op heersende beelden van
het platteland en op de bestaande vraag naar rurale woonmilieus?

Tenslotte kan de vraag worden gesteld in hoeverre aanbieders op de woning-
markt inspelen op heersende beelden van het platteland en op de bestaande (of
veronderstelde) vraag naar rurale woonmilieus. In dit onderzoek wordt gekeken
in hoeverre makelaars, projectontwikkelaars, gemeenten en ministeries door bij-
voorbeeld het bouwen van woningen en woonomgevingen, marketing en/of
beleidsvorming inspelen op de vraag naar rurale woonmilieus. 

Deze vier vragen zullen in respectievelijk hoofdstuk , 5, 6 en 7 worden beant-
woord. In hoofdstuk 3 wordt evenwel eerst aandacht besteed aan de opzet en
uitvoering van het onderzoek. 
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3 Opzet en uitvoering van het onderzoek

3.1 Inleiding

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methoden. Om te
achterhalen welke beelden van het platteland er bij stedelingen bestaan en in
hoeverre deze beelden van invloed zijn op de voorkeuren voor het wonen in
rurale woonmilieus, zijn stedelingen door middel van een survey benaderd.
Deze survey is in verschillende stappen verricht (zie ook tabel 3.1). Ten eerste is
door middel van een telefonische enquête gevraagd in hoeverre de stedelingen
verhuisplannen hebben. Voor de rest van het onderzoek is namelijk alleen de
groep verhuisgeneigde stedelingen van belang. Vervolgens is achterhaald welke
beelden deze verhuisgeneigde stedelijke woonconsumenten hebben van het
platteland. Tevens is met behulp van deze enquête gezocht naar stedelijke
woonconsumenten die naar een woonmilieu met rurale kenmerken willen ver-
huizen. Deze respondenten zijn vervolgens benaderd voor een interview waarin
het voorgenomen keuzegedrag ten aanzien van rurale woonmilieus inzichtelijk
is gemaakt. Conform de deconstructivistische benadering zijn de gewenste
woonmilieukenmerken en de hardheid van deze voorkeuren achterhaald. 
Ter beantwoording van de vierde onderzoeksvraag - in hoeverre aanbieders
inspelen op heersende beelden van het platteland en op de bestaande vraag naar
rurale woonmilieus - zijn interviews gehouden met sleutelpersonen bij instan-
ties en organisaties die een belangrijke rol vervullen op de woningmarkt. 
In paragraaf 3.2 wordt dieper ingegaan op bovengenoemde methoden van
onderzoek. Daarna wordt in paragraaf 3.3 de keuze van de onderzoekslocaties
verantwoord. Tenslotte wordt in paragraaf 3.4 een blik geworpen op de steek-
proef, respons en representativiteit van het onderzoek. 
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Tabel 3.1 - Onderzoeksschema

Fase onderzoek Onderwerp Hoofdstuk

Telefonische enquête Plattelandsbeelden 4
Verhuisgeneigdheid 5
Voorkeuren voor rurale woonmilieus 5

Interview onder stedelijke Voorgenomen keuzegedrag ten aanzien 6
woonconsumenten van rurale woonmilieus

Interview onder sleutelpersonen Inspelen op beelden en vraag m.b.t. 7
rurale woonmilieus 



3.2 De gehanteerde onderzoeksmethoden

3.2.1 Telefonische enquête 
In de telefonische enquête stonden de plattelandsbeelden van de verhuisgeneig-
de stedelingen centraal (zie bijlage 2). Het ging hier om verbale beelden van het
platteland (uitgedrukt in woorden). Zo is onder andere gevraagd met welke
kenmerken men het platteland associeert. Deze associaties zijn vervolgens in
categorieën ingedeeld. Sommige associaties zouden in meerdere categorieën
kunnen worden ingedeeld. In tabel 3.2 is aangegeven voor welke categorie in
deze gevallen gekozen is. 
Ook hebben de respondenten door middel van een zogenaamde semantische
differentiaal, een lijst met polaire begrippenparen (bijvoorbeeld mooi - lelijk),
hun reactie op de begrippen kenbaar gemaakt. Verder is achterhaald welk oor-
deel (waardering) stedelingen aan het platteland geven en waar het platteland in
hun ogen ligt. 
Aangezien verwacht werd dat persoonlijke kenmerken van invloed zijn op de
beeldvorming ten aanzien van het platteland zijn er ook vragen gesteld met
betrekking tot deze kenmerken. Zo kon bekeken worden welke factoren (bij-
voorbeeld leeftijd, opleiding, inkomen, etniciteit) een rol spelen bij de vorming
van plattelandsbeelden. Naast de persoonlijke kenmerken werd verwacht dat de
bekendheid met het platteland van invloed is op het beeld dat men heeft van
het platteland. Ook hierover zijn enkele vragen in de telefonische enquête opge-
nomen. Zo is achterhaald of men op het platteland heeft gewoond en in welke
mate men een bezoek brengt aan het platteland. 
Tenslotte is met behulp van de telefonische enquête achterhaald of de verhuis-
geneigde respondenten naar een woonomgeving met plattelandskenmerken wil-
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Tabel 3.2 - Indeling associaties platteland die in meerdere categorieën kunnen wor-
den ingedeeld

Morfologisch Functioneel Sociaal-cultureel

Koe Natuur Rustig
Boerderij Fietsen Boer
Ruimte Agrarisch Boers
Weiland Fris
Bos Stank
Dieren
Gras
Dorp

Bron: telefonische enquête 2000



len verhuizen. Het ging hier om de kenmerken die de respondent als kenmer-
ken van het platteland beschouwt. In het begin van de enquête heeft men
immers de associaties met het platteland aangegeven. Aangezien er van uit werd
gegaan dat ruraal niet synoniem is aan het platteland en rurale woonmilieus dus
niet per se op het platteland gelokaliseerd hoeven te zijn, is aan de stedelingen
die niet naar een woonomgeving met plattelandskenmerken willen verhuizen
de vraag gesteld of indien de kenmerken van het platteland in een stedelijk
gebied aanwezig (gecreëerd) zouden zijn, zij daar dan wel naar toe willen ver-
huizen. Aan de stedelingen die wel naar een woonomgeving met plattelands-
kenmerken willen verhuizen is bovendien de vraag gesteld of indien de kenmer-
ken van het platteland in een stedelijk gebied aanwezig (gecreëerd) zouden zijn,
zij daar dan ook naar toe willen verhuizen. 

3.2.2 Interviews met stedelijke woonconsumenten
De respondenten die aangegeven hebben naar een zogenaamd ruraal woonmi-
lieu te willen verhuizen zijn vervolgens benaderd voor een interview. In de
interviews is getracht het voorgenomen keuzegedrag van stedelijke woonconsu-
menten ten aanzien van rurale woonmilieus te achterhalen (zie bijlage 3).
Hiertoe is het bij de respondent bestaande beeld van rurale woonmilieus gede-
construeerd in een aantal attributen (kenmerken). Aan deze attributen kunnen
bepaalde waardes (in termen van keuzes) worden toegekend. Om tot een
inzicht te komen in dit keuzeproces, is in de interviews gebruik gemaakt van de
uitgangspunten van de techniek van de beslissingstabellen.

Beslissingstabellen
De techniek van de beslissingstabellen behoort tot de ‘stated choice’ modellen.
‘Stated choice’ modellen analyseren de voorkeuren of verwachte keuzes van
individuen (voorgenomen keuzegedrag) en onderscheiden zich hiermee van de
‘revealed choice’ modellen die het gerealiseerde gedrag analyseren. Een belang-
rijk kritiekpunt op de ‘revealed choice’ modellen is dat de gemaakte keuze niet
gelijk hoeft te zijn aan de voorkeuren van huishoudens. De keuze kan namelijk
sterk afhankelijk zijn van de mogelijkheden en beperkingen van een huishou-
den bijvoorbeeld van het ontbreken van alternatieven op de woningmarkt. De
techniek van de beslissingstabellen is nauw verwant aan de techniek van de
beslissingsbomen. De techniek van de beslissingsbomen is door verschillende
onderzoekers gebruikt (o.a. Floor et al. 1996; Floor & Van Kempen 1997;
Goetgeluk 1997) en heeft zijn succes bewezen.
Een beslissingstabel is een tabelmatige voorstelling van een beslissingssituatie,
waarbij de verschillende toestanden van een aantal attributen met de hieruit 
resulterende beslissingen afgebeeld worden als kolommen in een tabel (Van
Thienen 2000). ‘It displays the possible actions that a decision maker can 
follow according to the outcome of a number of relevant conditions’ (Witlox
1998, p. 102). 
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De constructie van een beslissingstabel bestaat uit meerdere fasen. In de eerste
fase wordt in een ‘face-to-face’ interview achterhaald welke attributen (kenmer-
ken van het woonmilieu) van belang zijn voor de keuze van een alternatief. Dit
kunnen kenmerken van de woning zijn zoals grootte, prijs, eigendomsverhou-
ding, maar ook aspecten van de woonomgeving of de (relatieve) locatie. 
Vervolgens wordt vastgesteld welke waarde men hecht aan de attributen en
vindt er dus een evaluatie plaats van de attributen door de respondent. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt in (Park et al. 1981; zie ook Floor et al. 1996;
Floor & Van Kempen 1997; Goetgeluk 1997; Molin 1999):
• harde voorkeuren: bij het ontbreken van dit kenmerk wordt het alternatief

afgewezen;
• vervangbare voorkeuren: deze kenmerken mogen alleen ontbreken als ze wor-

den gecompenseerd door een ander kenmerk;
• zachte voorkeuren: deze kenmerken worden wel belangrijk gevonden maar de

afwezigheid ervan leidt niet tot afwijzing, mits er aan de andere criteria wordt
voldaan. 

Daarna kan worden bepaald welke mogelijke acties worden genomen met
betrekking tot de keuze van alternatieven. De respondent kan een woonmilieu
afwijzen, dan wel accepteren. 

Toepassing uitgangspunten beslissingstabellen in het onderzoek
In de interviews is het voorgenomen keuzegedrag ten aanzien van rurale woon-
milieus achterhaald. Welke kenmerken worden gewenst ten aanzien van rurale
woonmilieus? En in hoeverre worden deze gewenste kenmerken gezien als
harde, vervangbare of zachte voorkeuren? Overeenkomstig de techniek van de
beslissingstabellen is gevraagd welke kenmerken van het woonmilieu de woon-
consument belangrijk vindt. Eerst mochten de respondenten van een aantal
kenmerken vaststellen of men het belangrijk vond dat het betreffende kenmerk
aanwezig is in het volgende woonmilieu. Het ging hier om kenmerken waarvan
uit eerder onderzoek gebleken is dat deze belangrijk gevonden worden zoals de
aanwezigheid van groen, de nabijheid van natuur, rust, ruimte en veiligheid etc.
(zie bijvoorbeeld Colenberg & Nieboer 1997; Wijnen et al. 2000). Vervolgens
diende de respondent nog niet genoemde kenmerken toe te voegen. Het was
namelijk van belang dat de respondent helemaal zelf bepaalt welke eisen hij of
zij stelt aan het nieuwe woonmilieu; de door de enquêteur genoemde kenmer-
ken dienden slechts als eerste suggestie. Men mocht een onbeperkt aantal ken-
merken noemen. Van groot belang bij het bepalen van het voorgenomen keuze-
gedrag was dat ook duidelijk werd wat de respondent precies bedoelde met het
betreffende kenmerk. We waren bijvoorbeeld niet tevreden als de respondent
aangaf de aanwezigheid van groen belangrijk te vinden, maar wilden ook graag
weten welk type groen (bijvoorbeeld een weiland, een park of een plantsoen). 
De door de interviewer genoemde kenmerken zijn opgesplitst in verschillende
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blokken. Hierbij is ervan uitgegaan dat een woonmilieu bestaat uit een combi-
natie van woning, woonomgeving en locatie welke weer onder te verdelen zijn
in verschillende componenten (zie hoofdstuk 1). Eerst is diep ingegaan op de
kenmerken van de woonomgeving. De kenmerken van de woonomgeving zijn
weer onderverdeeld in enkele subblokken. Zo was er een subblok met land-
schappelijke kenmerken (bijvoorbeeld aanwezigheid van groen, nabijheid
natuur, nabijheid water) en een subblok kenmerken van de bebouwing (bij-
voorbeeld ouderdom, vormgeving, dichtheid). Deze kenmerken worden tot de
expressieve component van de woonomgeving gerekend. Het subblok voorzie-
ningen (bijvoorbeeld nabijheid winkelcentrum, scholen) behoort tot de func-
tionele component van de woonomgeving. Het subblok sociale kenmerken (bij-
voorbeeld rust, hechte gemeenschap, veiligheid) verwijst naar de sociale
component van de woonomgeving. Daarna is gevraagd naar de gewenste ken-
merken ten aanzien van de locatie van het woonmilieu. Hierbij kon bijvoor-
beeld de naam van een gewenste woonplaats, provincie of landsdeel worden
genoemd. Daarnaast kon worden aangegeven of men naar een bepaald type
locatie (bijvoorbeeld klein dorp, groot dorp, buitengebied) wenste te verhuizen.
Vervolgens is vrij beknopt ingegaan op de kenmerken van de woning. Zowel de
functionele kenmerken van de woning (zoals eigendomsverhouding, aantal
kamers, bijgebouwen) als de expressieve kenmerken (uiterlijk van de woning)
zijn hierbij aan de orde gekomen. 
Nadat alle voor de woonconsument essentiële kenmerken zijn opgenoemd, is
gevraagd welke waarde men aan de kenmerken hecht. Hierbij is net als bij de
techniek van de beslissingstabellen onderscheid gemaakt in harde, vervangbare
en zachte voorkeuren. Daarna is gevraagd door welke kenmerken vervangbare
voorkeuren zijn te vervangen. 

3.2.3 Interviews met sleutelpersonen
Om te kijken in hoeverre en op welke wijze aan de aanbodzijde van de woning-
markt wordt ingespeeld op plattelandsbeelden en de vraag naar rurale woonmi-
lieus, zijn interviews gehouden onder aanbieders op de woningmarkt zoals
makelaars, projectontwikkelaars, gemeenten en ministeries. In totaal zijn 21
sleutelpersonen geïnterviewd. Gekozen is voor makelaars en projectontwikke-
laars aangezien werd verwacht dat zij zo goed mogelijk in proberen te spelen op
de beeldvorming en de vraag ten aanzien van rurale woonmilieus. Daarnaast
zijn er interviews gehouden onder medewerkers van gemeenten en ministeries.
Gekozen is voor de ministeries van VROM en LNV aangezien zij in hun
beleidsvorming invloed kunnen uitoefenen op het aanbod van rurale woonmi-
lieus. Wat betreft de gemeenten is gekozen voor de gemeenten waar de telefoni-
sche enquêtes en interviews onder de woonconsumenten hebben plaatsgevon-
den. Daarnaast is gekozen voor een gemeente die zich bewust bezig houdt met
het inspelen op de vraag naar rurale woonmilieus. Een precies overzicht van de
benaderde personen en instanties is te vinden in bijlage 4. 
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De interviews bestonden uit open vragen. Gebruik is gemaakt van de resultaten
van de telefonische enquête en het interview onder woonconsumenten. Zo is
gekeken of de uit de telefonische enquête naar voren gekomen beelden van het
platteland overeen komen met de beeldvorming van de actoren aan de aanbod-
zijde. Ook is onderzocht in hoeverre er verschillen bestaan tussen de heersende
rurale woonmilieuvoorkeuren en het (voorgenomen) keuzegedrag volgens de
aanbieders op de woningmarkt en de voorkeuren en het voorgenomen keuzege-
drag zoals die naar voren zijn gekomen in het interview. Tenslotte is gekeken in
hoeverre en op welke wijze aanbieders op de woningmarkt inspelen op de
beeldvorming en de vraag met betrekking tot rurale woonmilieus. 

3.3 De keuze van de onderzoekslocaties

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in vier verschillende typen stedelijke
woonmilieus. Het benaderen van respondenten uit verschillende typen stede-
lijke woonmilieus werd ingegeven vanuit de gedachte dat het karakter en de
kenmerken van het huidige woonmilieu bepalend zouden kunnen zijn voor de
beelden en preferenties ten aanzien van toekomstige woonmilieus. Gekozen is
voor een middelgrote stad in de Randstad, een nabijgelegen suburbane gemeen-
te in de Randstad, een middelgrote stad buiten de Randstad, en een nabijgele-
gen suburbane gemeente buiten de Randstad. Bij de keuze voor de onderzoeks-
locaties is daarnaast nadrukkelijk rekening gehouden met het karakter van de
landschappelijke omgeving van de locaties. Gezocht is naar onderzoekslocaties
in een gevarieerde landschappelijke setting.
Bovendien is gezocht naar middelgrote steden met een relatief hoog percentage
potentiële verhuizers naar een ruraal woonmilieu. Hiertoe heeft een analyse van
secundair datamateriaal met betrekking tot woonwensen en verhuisgedrag
(WBO) plaatsgevonden. Onderzochte variabelen waren onder andere verhuis-
geneigdheid, gewenste gemeentegrootte, ligging centrum ten opzichte van
gewenste woonwijk, soort gewenste woning, gerealiseerde verhuizingen tussen
stedelijke en landelijke gemeenten. 
Voorwaarde was tenslotte dat deze gemeenten in verband met praktische over-
wegingen vrij centraal gelegen zouden zijn. Utrecht en Den Bosch bleken zeer
geschikt te zijn. Vervolgens is gezocht naar nabijgelegen suburbane gemeenten
met een tevens relatief hoog percentage potentiële verhuizers naar een ruraal
woonmilieu, waarbij de keuze is gevallen op Maarssen en Vught. 

3.4 Steekproef, respons en representativiteit 

Het steekproefkader werd gevormd door het telefoonnummerbestand van de
PTT. Uit dit steekproefkader zijn door de PTT 8000 telefoonnummers geselec-
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teerd. Deze 8000 telefoonnummers zijn gelijkmatig verspreid over de vier
onderzoeksgemeenten. In elke gemeente zijn dus 2000 telefoonnummers gese-
lecteerd. 
Niet alle postcodegebieden waaruit een gemeente bestaat zijn in het onderzoek
betrokken. Postcodegebieden in of met een aanzienlijk deel buitengebied zijn
buiten beschouwing gelaten. Verder zijn alleen postcodegebieden met een
woonfunctie gebruikt. 
Met behulp van de telefonische enquête is op zoek gegaan naar verhuisgeneigde
stedelijke woonconsumenten die aangeven te willen verhuizen naar een woon-
omgeving met rurale kenmerken. Aan deze huishoudens is vervolgens gevraagd
mee te willen werken aan een interview. 
Ruim de helft van de benaderde huishoudens heeft meegewerkt aan de telefoni-
sche enquête (4047 huishoudens). Deze huishoudens zijn redelijk gelijk ver-
spreid over de vier gemeenten: in de middelgrote steden was er sprake van een
iets lagere repons dan in de nabijgelegen suburbane gemeenten (tabel 3.3).

Wanneer wordt gekeken naar de kenmerken van de respondenten valt het vol-
gende op. De jongere huishoudens blijken ondervertegenwoordigd te zijn en de
huishoudens van middelbare leeftijd zijn oververtegenwoordigd (tabel 3.4).
Wanneer gekeken wordt naar de werkelijke percentages per gemeente, blijkt de
klasse van 35-54 jarigen ook de grootste klasse te vormen in alle onderzoeksge-
meenten. Een uitzondering vormt de gemeente Utrecht, hetgeen te verklaren is
door het grote aantal studenten dat in deze gemeente woonachtig is. 

Verder hebben er relatief weinig huishoudens met een niet-Nederlandse natio-
naliteit meegedaan aan de telefonische enquête (tabel 3.5). Zo heeft bijvoor-
beeld in de gemeente Utrecht slechts 3,6% van de respondenten een niet-
Nederlandse nationaliteit terwijl 9% van de inwoners een niet-Nederlandse
nationaliteit heeft (CBS Statline 2000). De oorzaak van de lage respons onder
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Tabel 3.3 - De respons van de telefonische enquête per gemeente, absoluut en %

Absoluut %

Utrecht 973 48,7
Maarssen 1115 55,8
Den Bosch 915 45,8
Vught 1044 52,2

Totaal 4047 50,6

Bron: telefonische enquête 2000



niet-Nederlanders kan gezocht worden in het feit dat de respondenten opgebeld
zijn door Nederlands sprekende enquêteurs. 
De respondenten met verhuisplannen die naar een ruraal woonmilieu willen
verhuizen zijn vervolgens gevraagd om mee te doen aan het interview.
Uiteindelijk hebben 112 huishoudens hieraan meegewerkt. In tegenstelling tot
de telefonische enquête zijn deze respondenten niet gelijkmatig verspreid over
de verschillende gemeenten (tabel 3.6). 

De respondenten in Utrecht en Maarssen zijn sterk oververtegenwoordigd. De
verschillen in respondentenaantallen kunnen slechts ten dele worden verklaard
door de verschillen in verhuisgeneigdheid. In de gemeenten Den Bosch en met
name Vught is de verhuisgeneigdheid lager dan in de gemeenten Utrecht en
Maarssen. Deze lagere verhuisgeneigdheid werkt vervolgens door in het aantal
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Nederlands Niet-Nederlands

Utrecht 96,4 (91,0) 3,6 (9,0)
Maarssen 98,7 (97,4) 1,3 (2,6)
Den Bosch 97,6 (95,6) 2,4 (4,4)
Vught 98,7 (96,9) 1,3 (3,1)

Bron: telefonische enquête 2000 en CBS Statline 2000

Tabel 3.5 - De responspercentages van de telefonische enquête naar nationaliteit, per
gemeente (met tussen haakjes de werkelijke percentages per gemeente in 2000) 

Tabel 3.4 - De responspercentages van de telefonische enquête naar leeftijdsklasse,
per gemeente (met tussen haakjes de werkelijke percentages per gemeente in 2000) 

20-34 35-54 55+

Utrecht 35,4 (43,1) 36,4 (32,3) 28,2 (24,7)
Maarssen 18,0 (27,3) 48,3 (47,8) 33,8 (24,9)
Den Bosch 24,5 (31,5) 40,5 (39,8) 35,1 (28,7)
Vught 14,8 (23,9) 44,1 (41,8) 41,1 (34,3)

De respondenten jonger dan 20 zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten in verband
met de beperkte beschikbaarheid van de werkelijke percentages per gemeente. Het aantal
respondenten jonger dan 20 is echter vrijwel nihil.

Bron: telefonische enquête 2000 en CBS Statline 2000



huishoudens dat ruraal wil wonen en dus geschikt is om mee te werken aan het
interview. Wegens het absoluut gezien lage aantal respondenten van het inter-
view in de gemeenten Vught en Den Bosch zullen de resultaten met betrekking
tot verschillen in het voorgenomen keuzegedrag ten aanzien van rurale woon-
milieus tussen gemeenten met grote voorzichtigheid worden behandeld. 
Tenslotte is gekeken in hoeverre de kenmerken van de respondenten die mee
hebben gewerkt aan het interview overeenkomen met de kenmerken van de res-
pondenten die willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu en dus zijn
gevraagd om mee te werken aan het interview. Wat betreft leeftijdsklasse en
opleidingsniveau komen de kenmerken van de respondenten van de telefoni-
sche enquête zeer sterk overeen met de kenmerken van de respondenten van de
interviews. Alleen wat betreft de inkomensklasse is er een verschil waar te
nemen. In vergelijking met de telefonische enquête hebben de respondenten
van de interviews iets vaker een hoog inkomen. Dit verschil is echter gering. 
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Absoluut %

Utrecht 40 28,0
Maarssen 46 32,9
Den Bosch 16 16,5
Vught 10 13,2

Totaal abs. 112 456

Bij het berekenen van de responspercentages is het aantal huishoudens dat werkelijk heeft
meegewerkt aan het interview vergeleken met het aantal huishoudens dat gevraagd is mee
te werken aan het interview (i.e. de verhuisgeneigde huishoudens die in de telefonische
enquête aangegeven hebben ruraal te willen wonen).

Bron: telefonische enquête 2000

Tabel 3.6 - De respons van het interview per gemeente, absoluut en %
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4 Plattelandsbeelden van stedelingen

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke beelden stedelingen in Nederland van
het platteland hebben. Verondersteld wordt dat het platteland een sociale con-
structie is en het beeld van het platteland per actor verschilt. Naar verwachting
zijn met name leeftijd, opleiding, inkomenspositie en etniciteit van invloed op
de beeldvorming ten aanzien van het platteland. Daarnaast wordt verwacht dat
bekendheid met het platteland een rol speelt. Mensen die het platteland vaak
bezoeken of er hebben gewoond vinden het platteland waarschijnlijk ook vaak
aantrekkelijk. 
Het analyseren van de plattelandsbeelden van stedelingen wordt gedaan met
behulp van de resultaten van de telefonische enquête waarin de beelden van het
platteland zijn achterhaald. Nogmaals dient te worden benadrukt dat het hierbij
alleen gaat om plattelandsbeelden van verhuisgeneigde stedelingen. De platte-
landsbeelden van de stedelingen zonder verhuisplannen zijn in dit onderzoek
niet achterhaald. Met name wordt ingegaan op de factoren die bij de beeldvor-
ming een rol spelen. In hoeverre spelen bovengenoemde persoonlijke kenmerken
en bekendheid met het platteland een rol? Aangezien slechts een zeer klein aantal
allochtonen heeft meegedaan aan dit onderzoek, wordt het kenmerk etniciteit
buiten beschouwing gelaten. Daarnaast wordt bekeken hoe het platteland in
Nederland wordt gewaardeerd. Wellicht is er sprake van een rurale idylle zoals
bijvoorbeeld in Groot-Brittannië het geval is. Een verkenning van plattelands-
beelden is van belang om een relatie te kunnen leggen tussen deze beelden en de
vraag naar rurale woonmilieus waaraan in hoofdstuk 5 aandacht zal worden
besteed. Het beeld dat stedelingen van het platteland hebben wordt veronder-
steld van invloed te zijn op de wens te verhuizen naar een ruraal woonmilieu. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgezet. In paragraaf 4.2 wordt onderzocht welke
associaties stedelingen hebben met het begrip platteland en in hoeverre hierbij
verschillen bestaan tussen bepaalde typen respondenten. Vervolgens wordt in
paragraaf 4.3 de waardering van het platteland onderzocht. Tenslotte wordt in
paragraaf 4.4 ingegaan op de locatie van het platteland. Bekeken wordt waar
het platteland ligt in de ogen van stedelingen en of er überhaupt wel sprake is
van platteland in Nederland.

4.2 Associaties met het begrip platteland

Welke associaties hebben stedelingen met het platteland? Tijdens de telefoni-
sche enquête is aan de respondenten gevraagd welke vier woorden (termen,
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associaties) er het eerste in hen opkomen, als ze aan het platteland denken. De
ondervraagde stedelingen bleken een zeer groot aantal verschillende associaties
(kenmerken) in gedachten te hebben, die onder te verdelen zijn in de volgende
vier dimensies/categorieën (vergelijk Haartsen et al. 2000; Haartsen 2001):
• Morfologische kenmerken: de visuele kenmerken van het platteland (bijvoor-

beeld groen, weilanden, koeien, boerderijen);
• Sociaal-culturele kenmerken: aspecten die iets zeggen over de sociaal-culturele

situatie (normen en waarden, sfeer) op het platteland (bijvoorbeeld rustig, saai); 
• Functionele kenmerken: aspecten die direct betrekking hebben op de ruimte-

gebruikfuncties op het platteland (bijvoorbeeld akkerbouw, veeteelt, natuur,
recreatie);

• Locationele kenmerken: deze aspecten zeggen iets over de locatie (ligging ten
opzichte van) of geven een gebiedsaanduiding weer (bijvoorbeeld Friesland,
de Achterhoek).

Het zal duidelijk zijn dat het uiterst lastig is om de door de respondent
genoemde associaties in te delen in deze categorieën. Sommige kenmerken zou-
den namelijk in meerdere categorieën ingedeeld kunnen worden. Een voorbeeld
hiervan is de associatie ‘koeien’. Een ‘koe’ kan namelijk zowel als een morfolo-
gisch kenmerk gezien worden: een rondgrazende koe als zichtbaar element in
het landschap, als ook als een functioneel kenmerk beschouwd kunnen worden:
een koe die melk produceert op een agrarisch bedrijf (zie Haartsen 2000). In
dit geval is gekozen voor de eerste categorie. Op welke wijze de overige kenmer-
ken zijn ingedeeld is terug te vinden in tabel 3.2. 
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Tabel 4.1 - Associaties met het begrip platteland (%)

% Voorbeelden

Morfologische kenmerken 50,9 Ruimte, groen, boerderijen, weilanden, koeien
Sociaal-culturele kenmerken 36,8 Rust, sociale controle, gemoedelijkheid, vrijheid
Functionele kenmerken 6,4 Landbouw, natuur, recreatie
Locationele kenmerken 3,6 Friesland, afgelegen, ver
Overige kenmerken 2,3

Totaal aantal associaties (=100%) 1982
Totaal aantal respondenten 551

De respondenten konden maximaal vier associaties noemen. Deze associaties zijn bij elkaar
opgeteld.

Bron: telefonische enquête 2000



Morfologische kenmerken van het platteland worden het meest genoemd (ruim
50%) (tabel 4.1). Met name de kenmerken ruimte, groen, boerderijen, weilan-
den en koeien worden veelvuldig genoemd. Deze kenmerken maken respectie-
velijk 11,4% - 10,2% - 4,1% - 3,3% en 2,7% van de associaties uit. Kennelijk
heeft men wanneer men aan het platteland denkt vooral een aantal zichtbare
elementen voor ogen. Ook uit onderzoek van Frerichs & De Wijs (2001),
Haartsen et al. (2000) en Haartsen (2001, 2002) komt dit naar voren. 

Toch noemt men ook regelmatig sociaal-culturele kenmerken (ruim 35%) zoals
sociale controle, gemoedelijkheid en rust. Rust is zelfs het kenmerk waarmee
stedelingen het platteland het vaakst associëren (17,2% van de associaties).
Opvallend is dat de ruimtegebruikfuncties slechts een bescheiden deel uit
maken van de beeldvorming van het platteland. Zo wordt het woord ‘land-
bouw’ door bijna niemand genoemd (0,2% van de associaties). Dit terwijl de
landbouw nog steeds het grootste ruimtebeslag op het landelijk gebied legt.
Ook de locationele kenmerken hebben slechts een gering aandeel in de beeld-
vorming van het platteland.
In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat persoonlijke kenmerken invloed
kunnen uitoefenen op de individuele beeldvorming ten aanzien van het platte-
land. Wanneer wordt gekeken naar de vier woorden die men met het platte-
land associeert bestaat er echter geen verschil tussen leeftijdsgroepen en tussen
hoog- en laagopgeleiden. Uit eerder uitgevoerde onderzoeken bleek dat jonge-
ren vaker dan ouderen visuele aspecten noemden. Daarentegen associeerden in
deze onderzoeken de 35-54 jarigen en de 55-plussers het platteland relatief vaak
met sociaal-culturele aspecten (zie Haartsen et al. 2000; Haartsen 2001;
Haartsen 2002; Heins & Van Dam 2000). Het is echter zo dat in deze laatste
onderzoeken de respondenten met name uit hoogopgeleiden bestonden.
Wanneer alleen de hoogopgeleide stedelingen in beschouwing worden geno-
men, blijkt dat er wel degelijk een verschil in beeldvorming bestaat. De hoog-
opgeleide ouderen noemen vaker sociaal-culturele aspecten dan de jongeren en
huishoudens van middelbare leeftijd met een hoge opleiding: respectievelijk
47,5% - 36,2% en 35,4%. Hoogopgeleide ouderen hechten wellicht meer
waarde aan sociaal-culturele aspecten; misschien dat hier ook een grotere erva-
ring een rol speelt. 
Verder wordt het platteland meestal gezien al een mooi, schoon, rustig en veilig
gebied met een aantrekkelijke bebouwing. De respondenten moesten namelijk
een keuze maken uit steeds twee tegenovergestelde kenmerken (bijvoorbeeld
mooi - lelijk). Wanneer de respondenten geen keuze konden maken tussen de
twee tegenovergestelde kenmerken konden de respondenten het antwoord ‘neu-
traal’ geven. Wel bestempelt meer dan 60% van de stedelingen het platteland
als ouderwets. Zo is er in de ogen van meer dan de helft van de respondenten
sprake van een hechte gemeenschap. De meerderheid ziet het platteland dan
ook als gezellig (ruim 70%). 
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Groep mooi levendig rustig veilig schoon ouderwets aan-
trekke
bebou

Geslacht P=0,041** P=0,696 P=0,389 P=0,000*** P=0,933 P=0,142 P=0,01
Man (%) 92,9 57,1 95,6 86,1 92,5 64,3 75,8
Vrouw (%) 96,7 58,5 97,0 73,8 92,0 57,1 83,3

Leeftijdsklasse P=0,686 P=0,001*** P=0,372 P=0,146 P=0,432 P=0,184 P=0,21
0-34 (%) 94,6 51,2 97,0 83,7 94,1 65,0 79,8
35-54 (%) 95,2 56,8 96,9 78,2 90,8 60,7 82,9
55+ (%) 96,7 70,8 94,2 74,2 92,5 52,5 75,0

Opleiding P=0,524 P=0,000*** P=0,799 P=0,503 P=0,644 P=0,294 P=0,85
Laag (%) 95,8 64,8 96,1 78,5 91,5 58,1 80,2
Hoog (%) 94,7 50,8 96,6 80,9 92,7 62,2 79,4

Woongeschiedenis P=0,636 P=0,272 P=0,149 P=0,284 P=0,288 P=0,421 P=0,78
Ruraal (%) 94,3 61,1 95,3 81,3 93,8 57,0 78,6
Niet-ruraal (%) 95,2 56,0 97,6 78,3 91,1 62,5 80,1

Bezoekfrequentie P=0,484 P=0,001*** P=0,453 P=0,281 P=0,718 P=0,464 P=0,05
< 1x jaar (%) 90,4 40,4 98,1 80,8 90,4 65,4 76,9
1-11x jaar (%) 94,9 54,4 98,7 73,4 89,9 64,6 82,1
1-4x maand (%) 95,2 55,8 96,4 77,7 93,2 60,2 84,5
> 4x maand (%) 95,7 70,5 95,0 84,2 92,8 56,1 73,4

Woongemeente P=0,277 P=0,001*** P=0,467 P=0,787 P=0,692 P=0,827 P=0,64
Utrecht (%) 96,0 45,2 97,7 78,5 92,7 60,5 76,8
Maarssen (%) 95,7 61,3 96,9 79,8 93,9 58,3 82,8
Den Bosch (%) 91,4 62,9 94,8 77,6 91,4 59,5 80,9
Vught (%) 95,9 68,4 94,9 82,7 89,8 65,3 79,6

P geeft de significantiewaarden aan (* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01).
Het % geeft het aandeel respondenten aan dat het eens is met het betreffende kenmerk.

Bron: telefonische enquête 2000

Tabel 4.2 - De Kruskall-Wallis toetsen van kenmerken van het platteland, voor 
verschillende groepen stedelingen (significantiewaarden en %) 
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ouderwets aan- individua- gezellig goed positieve totaal
trekkelijke listisch bereik- waar- aantal
bebouwing baar dering respon-

denten

P=0,142 P=0,015** P=0,840 P=0,164 P=0,000*** P=0,641
64,3 75,8 32,5 70,1 47,6 73,0 252
57,1 83,3 31,0 75,1 31,0 74,3 301

P=0,184 P=0,219 P=0,967 P=0,307 P=0,059* P=0,162
65,0 79,8 32,0 70,4 35,0 70,0 203
60,7 82,9 30,7 72,9 37,7 76,8 229
52,5 75,0 33,3 77,3 47,5 75,0 120

P=0,294 P=0,859 P=0,757 P=0,010** P=0,148 P=0,105
58,1 80,2 31,1 77,0 41,2 76,4 284
62,2 79,4 32,4 68,7 36,4 71,3 262

P=0,421 P=0,784 P=0,199 P=0,111 P=0,334 P=0,020**
57,0 78,6 26,9 76,7 40,9 79,7 193
62,5 80,1 33,6 71,3 37,9 70,5 336

P=0,464 P=0,050* P=0,041** P=0,030** P=0,023** P=0,036**
65,4 76,9 32,7 57,7 30,8 57,7 52
64,6 82,1 25,3 77,2 36,7 72,2 79
60,2 84,5 28,7 75,7 37,2 74,4 251
56,1 73,4 39,6 74,1 47,5 79,1 139

P=0,827 P=0,648 P=0,737 P=0,424 P=0,025** P=0,400
60,5 76,8 31,1 68,2 33,0 69,3 177
58,3 82,8 28,4 74,2 35,6 77,3 163
59,5 80,9 34,5 74,1 43,1 73,3 116
65,3 79,6 34,7 77,6 49,0 76,5 98
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Wel zijn er verschillen tussen groepen stedelingen wat betreft de kenmerken die
men associeert met het platteland. Met behulp van Kruskall-Wallis toetsen zijn
deze verschillen achterhaald. Hiermee kan worden nagegaan of de scores voor
verschillende groepen stedelingen significant van elkaar verschillen. De resulta-
ten van deze analyses zijn weergegeven in tabel 4.2. Met name geslacht blijkt
een rol te spelen bij de vorming van plattelandsbeelden. Vrouwen beschouwen
het platteland minder vaak als veilig en vaker als onveilig dan mannen.
Daarnaast beschouwen vrouwen het platteland vaker als slecht bereikbaar dan
mannen. Vrouwen beschikken dan ook minder vaak over een auto; en zijn
waarschijnlijk dus vaker afhankelijk van het openbaar vervoer, hetgeen in het
buitengebied minder goed voorhanden is. 
Naast geslacht speelt opleiding dikwijls een significante rol. Laagopgeleiden
vinden het platteland significant vaker gezellig dan hoogopgeleiden.
Laagopgeleiden vinden het platteland dan ook vaker levendig. Daarnaast vin-
den ouderen het platteland vaker levendig dan mensen van middelbare en jonge
leeftijd. Wellicht stellen mensen met een lagere opleiding en ouderen andere
eisen aan gezelligheid en/of levendigheid en vinden iets eerder gezellig en/of
levendig dan mensen met een hogere opleiding respectievelijk mensen van
middelbare en jonge leeftijd. 
Echter niet alleen persoonlijke kenmerken kunnen een rol spelen bij de vor-
ming van plattelandsbeelden. Ook de bekendheid met het platteland kan van
invloed zijn. Beelden zijn immers opgebouwd uit de informatie die een indivi-
du tijdens zijn of haar leven verkregen heeft (Walmsley & Lewis 1993). De

Foto 4.1 - Het beeld van het platteland: mooi, schoon, rustig en veilig
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bezoekfrequentie van het platteland blijkt een sterke rol te spelen. Mensen die
het platteland frequent bezoeken vinden het platteland bijvoorbeeld vaker
levendig en vaker gezellig dan mensen die het platteland niet of nauwelijks
bezoeken. 
Daarnaast speelt de huidige woonsituatie een rol bij het bestempelen van het
platteland als levendig. Zo vinden de bewoners van Utrecht het platteland min-
der vaak levendig en minder vaak gezellig dan de bewoners van de drie andere
gemeenten (tabel 4.5). Waarschijnlijk is dit te verklaren doordat Utrecht de
gemeente is met het meest stedelijke karakter van de betrokken gemeenten. Zo
heeft Utrecht het grootste aanbod aan horeca-, winkel- en culturele voorzienin-
gen. Ook zijn er verschillen tussen de gemeenten in het beschouwen van het
platteland als goed bereikbaar. Bewoners van de Brabantse gemeenten Den
Bosch en Vught vinden het platteland vaker goed bereikbaar dan de bewoners
van de Randstedelijke gemeenten Utrecht en Maarssen. Op zich is dit niet
vreemd gezien de hedendaagse fileproblematiek. De fileproblemen - die zich
met name in de Randstad voordoen - hebben tot gevolg dat het buitengebied
vanuit de steden minder goed te bereiken is. 

4.3 Waardering van het platteland

In Groot-Brittannië is sprake van een rurale idylle. Hiermee wordt een positief
beeld van het platteland geschetst: een gelukkig, gezond, probleemloos beeld
van het rurale leven, veilig genesteld in een hechte gemeenschap in een aantrek-
kelijke natuurlijke omgeving (zie hoofdstuk 2). Maar hoe wordt het platteland
in Nederland gewaardeerd? In paragraaf 4.2 kwam al wel naar voren dat het
platteland door stedelingen meestal wordt gezien als een mooi, schoon, rustig
en veilig gebied. Ook is er in de ogen van de meeste stedelingen sprake van een

Neutraal

Negatief

Positief
73,8 %

4,9 %

21,3 %
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Figuur 4.1 - Waardering van het platteland (%) N = 553
Bron: telefonische enquête 2000



hechte gemeenschap. Dit zouden mogelijke aanwijzingen kunnen vormen voor
het bestaan van een rurale idylle in Nederland. 
Er blijkt inderdaad een zeer positief beeld van het platteland onder stedelingen
te bestaan. Bijna driekwart van de respondenten heeft aangegeven een positief
beeld van het platteland te hebben (figuur 4.1). Nog geen 5% oordeelt negatief.
De overige respondenten hebben een neutraal beeld van het platteland. 

Net als bij de associaties met het platteland kunnen persoonlijke kenmerken
een rol spelen bij de waardering van het platteland. Verder kwam in hoofdstuk
2 naar voren dat bekendheid met het landelijk gebied een rol kan spelen.
Daarnaast is voorstelbaar dat de huidige woonlocatie een rol speelt. Wanneer
men in een suburbane gemeente woont waardeert men het platteland wellicht
positiever dan wanneer men in een middelgrote stad woont.
Om te kijken in hoeverre persoonlijke kenmerken, bekendheid met het lande-
lijk gebied en de woongemeente een rol spelen bij de waardering van het platte-
land zijn wederom enkele Kruskall-Wallis toetsen uitgevoerd. De resultaten
hiervan zijn eveneens in tabel 4.2 weergegeven. Te zien is dat persoonlijke ken-
merken en de woongemeente geen significante rol spelen bij de waardering van
het platteland. 
Het kenmerk woongeschiedenis (het wel of niet hebben gewoond op het platte-
land) blijkt echter wel een significante bijdrage aan het model te leveren.

68

Positieve kenmerken Negatieve kenmerken 

Rust (29,2) Slecht bereikbaar (24,5)
Ruimte (22,6) Afgelegen/ver weg (19,5)
Groen/natuur (14,6) Sfeer (12,2)
Sfeer (8,3) Kenmerken voorzieningen (11,9)
Vrijheid (4,9) Saai (6,0)

Eenzaamheid (5,1)
Stilte (4,1)
Stank (3,8)

Totaal abs. : 1312 (=100%) Totaal abs. : 923 (=100%)

De respondenten konden maximaal drie positieve en drie negatieve kenmerken van het
platteland noemen. De drie kenmerken zijn bij elkaar opgeteld.Alleen de aspecten die 3%
of meer van het totaal aantal genoemde kenmerken uitmaken zijn hier aangegeven.

Bron: telefonische enquête 2000

Tabel 4.3 - Positieve en negatieve kenmerken van het platteland (%)



Stedelingen die hebben gewoond op het platteland hebben vaker een positief
beeld van het platteland dan stedelingen zonder rurale woongeschiedenis.
Daarnaast is er een verband tussen de bezoekfrequentie en de waardering van
het platteland. Stedelingen die het platteland vaak bezoeken beschouwen het
platteland vaker als positief dan stedelingen die er niet of nauwelijks een bezoek
aan brengen. 
Wat betreft de aard van de positieve kenmerken van het platteland kan het vol-
gende worden gezegd. Men ziet met name rust, ruimte, de aanwezigheid van
groen en natuur, de sfeer (waaronder betrokkenheid en gezelligheid) en de vrij-
heid als positieve kenmerken van het platteland (tabel 4.3). Of deze positieve
kenmerken ook redenen zijn om landelijk te willen wonen en dus ‘pull-facto-
ren’ van het platteland vormen zal in hoofdstuk 5 aan de orde komen. Onder de
negatieve kenmerken komen de kenmerken slecht bereikbaar, afgelegen/ver
weg, sfeer (waaronder grote of juist geringe sociale controle, hechte gemeen-
schap, ongezelligheid) en de kenmerken van de voorzieningen (gering voorzie-
ningenaanbod) het meeste voor. Deze negatieve kenmerken zouden voor de ste-
delingen een reden kunnen vormen om juist niet naar een woonmilieu met
plattelandskenmerken te willen verhuizen. Of dit werkelijk zo is zal eveneens in
hoofdstuk 5 aan de orde komen.

4.4 Locatie van het platteland

Welke associaties stedelingen hebben met het platteland is ondertussen duide-
lijk geworden. Het is echter nog onduidelijk welke locatie men in gedachten
heeft als men aan het platteland denkt. Om te bepalen waar het platteland in
de ogen van de stedelingen ligt en of er überhaupt wel te spreken is van platte-
land in Nederland, is een aantal stellingen geformuleerd welke vervolgens aan
de respondenten zijn voorgelegd (tabel 4.4). Aangezien een groot deel van de
respondenten het met geen van de stellingen eens bleek te zijn, is het beeld
helaas niet geheel compleet.
De stelling waar de meeste stedelingen het mee eens zijn luidt dat alles buiten
de bebouwde kom platteland is; ruim 20% van de respondenten is het met deze
stelling eens. Bijna 10% van de stedelingen vindt dat alles buiten de Randstad
platteland is. Overigens zijn laagopgeleide stedelingen het vaker met deze stel-
ling eens dan hoogopgeleide stedelingen (V=0,115**). Ook leeftijd speelt hierbij
een rol. Ouderen zijn relatief vaak van mening dat alles buiten de Randstad
platteland is (V=0,155***). Wellicht hebben ouderen en mensen met een lage
opleiding een ander beeld van de geografische ligging van de Randstad; en ver-
volgens dus ook van de locatie van het platteland ten opzichte van de Randstad. 
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** Significant verband bij p < 0,05; V geeft waarde bijbehorende Cramer’s V aan.
*** Significant verband bij p < 0,01; V geeft waarde bijbehorende Cramer’s V aan.



Slechts enkele stedelingen zijn van mening dat platteland in Nederland ont-
breekt. Daarentegen zijn ook enkele stedelingen van mening op dit moment al
op het platteland te wonen. Hoewel hierbij opgemerkt moet worden dat deze
groep bijna geheel uit bewoners van gemeenten buiten de Randstad - waaron-
der met name Vught - bestaat en enkele van deze huishoudens aan de rand van
hun woonplaats wonen (met wellicht een vrij uitzicht) is dit toch opvallend.
Tegelijkertijd ondersteunt het de in hoofdstuk 2 naar voren gekomen decon-
structivistische benadering waarin wordt gesteld dat ruraal en platteland los van
elkaar staan. Kennelijk zijn deze respondenten doordat ze bijvoorbeeld een vrij
uitzicht hebben van mening op het platteland te wonen. 
Maar welke gebieden zijn nu plattelandsgebieden bij uitstek volgens stedelin-
gen? De stedelingen in dit onderzoek hebben met name de provincies
Friesland, Groningen en Drenthe genoemd en Noord-Nederland, wanneer
wordt gevraagd plattelandsgebieden bij uitstek te noemen (tabel 4.5). Hieruit
blijkt dat men gauw aan het noorden van het land denkt als men het platteland
voor ogen heeft. 
Maar ook de provincie Noord-Brabant is een veelvoorkomend antwoord.
Hierbij speelt natuurlijk een rol dat ongeveer de helft van de respondenten uit
deze provincie afkomstig is. Zo dachten meer bewoners van Den Bosch en
Vught aan Noord-Brabant als plattelandsgebied bij uitstek dan bewoners van
Utrecht en Maarssen. Men denkt kennelijk toch ook gauw aan gebieden in de
buurt van de eigen woonplaats, gebieden waarmee men waarschijnlijk bekend
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Tabel 4.4 - Lokalisering van het platteland aan de hand van stellingen, naar 
woongemeente respondent (%)

% respondenten mee eens
Utrecht Maarssen Den Bosch Vught

In Nederland komt geen platteland voor 4,5 5,6 4,3 0,0
Platteland komt alleen in Noord-Nederland voor 5,4 4,0 3,6 8,4
Alles buiten de Randstad is platteland 8,2 10,3 9,4 9,2
Alles buiten de bebouwde kom is platteland 26,4 31,1 22,9 25,3
Ik woon op het platteland 0,9 1,1 5,3 11,9
Met geen van de stellingen eens 59,7 56,3 61,2 53,6
Totaal aantal respondenten (=100%) 176 160 116 97

De respondenten konden aangeven of ze wel of niet eens waren met een stelling.
Wanneer men het eens was met een stelling hoefde men de volgende stelling(en) niet
meer te beoordelen.

Bron: telefonische enquête 2000



is. Het is dan ook zo dat mensen die regelmatig of vaak een bezoek brengen aan
het platteland vaker plattelandsgebieden in de buurt van hun woonplaats zoals
bijvoorbeeld Noord-Brabant of Limburg genoemd hebben dan mensen die het
platteland niet of nauwelijks bezoeken (het aantal stedelingen dat plattelandsge-
bieden in de buurt van de woonplaats heeft genoemd is echter te klein om een
significant verband aan te tonen). Deze mensen vinden dus dat er ook platte-
landsgebieden in de buurt van hun woonplaats zijn en men daar niet per se
voor naar bijvoorbeeld het noorden van het land hoeft te gaan. 

4.5 Conclusie

Morfologische kenmerken zoals groen, ruimte, weilanden, koeien en boerderij-
en domineren de beeldvorming van het platteland. Men heeft dus meestal
zichtbare elementen voor ogen als men aan het platteland denkt (zie ook
Frerichs & De Wijs 2001; Haartsen et al. 2001; Haartsen 2002). Maar ook soci-
aal-culturele kenmerken zoals sociale controle, gemoedelijkheid en rust worden
regelmatig genoemd. Functionele kenmerken worden daarentegen nauwelijks
genoemd. Hoewel de landbouw nog steeds de belangrijkste grondgebruiker in
het landelijk gebied is, maakt de landbouwfunctie niet of nauwelijks deel
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Tabel 4.5 - Plattelandsgebieden bij uitstek, naar woongemeente respondent (%)

Utrecht Maarssen Den Bosch Vught

Friesland (17,2) Friesland (17,3) Friesland (15,9) Friesland (16,3)

Groningen (15,4) Groningen (15,6) Noord-Brabant (15,4) Groningen (14,2)

Drenthe (13,5) Drenthe (12,8) Groningen (13,0) Noord-Brabant (12,6)

Noord-Nederland (10,7) Noord-Nederland (10,6) Noord-Nederland (8,5) Noord-Nederland (12,1)

Zeeland (7,9) Zeeland (6,7) Drenthe (7,7) Drenthe (10,9)

Noord-Brabant (6,1) Noord-Brabant (5,7) Zeeland (6,9) Zeeland (7,5)

Achterhoek (5,6) Achterhoek (5,2) Limburg (4,9) Limburg (5,9)

Limburg (4,7) Overijssel (4,0) Achterhoek (4,5)

Veluwe (3,0) Veluwe (4,5)

Tot. abs. : 429 (=100%) Tot. abs. : 405 (=100%) Tot. abs. : 246 (=100%) Tot. abs.: 239 (=100%)

De respondenten konden maximaal 3 gebieden noemen.Alleen de gebieden die 3% of
meer van het totaal aantal genoemde gebieden uitmaken zijn hier aangegeven. Het totaal
absoluut geeft het totaal aantal genoemde gebieden per gemeente aan (=100%)

Bron: telefonische enquête 2000



(meer) uit van de plattelandsbeelden van stedelingen. Wel vormen de aan de
landbouwfunctie gerelateerde elementen van het landschap (zoals weilanden,
koeien, boerderijen) als rekwisiet in een decor een bijdrage aan het beeld van
het platteland. Blijkbaar zien stedelingen het platteland hoofdzakelijk als con-
sumptieruimte (belevingsruimte) bestaande uit met name morfologische ele-
menten en waarin men kan genieten van ruimte, groen, dieren en rust; en min-
der als een productieruimte met de landbouw als belangrijke ruimtegebruiker.
Landelijke gebieden lijken hiermee een soort belevingsparadijs te zijn gewor-
den. Of zoals Smith & Phillips (2001, p. 466) zeggen: ‘theatres of consump-
tion’.

De esthetische elementen van het platteland (morfologische kenmerken) blijkt
men bovendien ook erg te waarderen. De meeste stedelingen zien het platteland
namelijk als een mooi gebied met een aantrekkelijke bebouwing. Verder
beschouwen de meeste stedelingen het platteland als schoon, rustig en veilig. 
Wat betreft de associaties met het platteland spelen persoonlijke kenmerken
zoals verwacht een rol. Hoogopgeleide ouderen associëren het platteland bij-
voorbeeld relatief vaak met sociaal-culturele aspecten. Hoogopgeleide ouderen
hechten wellicht meer waarde aan sociaal-culturele aspecten; wellicht dat hier
ook een grotere ervaring een rol speelt. Wanneer men echter het opleidingsni-
veau buiten beschouwing laat, bestaat er geen verschil tussen de verschillende
leeftijdsgroepen, in tegenstelling tot onderzoek van Haartsen et al. (2000),
Haartsen (2001, 2002) en Heins en Van Dam (2000). In deze onderzoeken
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Foto 4.2 - Het platteland als consumptieruimte



bestonden de respondenten echter met name uit hoogopgeleiden met als gevolg
een minder representatief beeld. 
De bekendheid met het platteland speelt een sterke rol bij de beeldvorming ten
aanzien van het platteland. Stedelingen die dikwijls in aanraking komen met
het platteland doordat ze er vaak een bezoek aan brengen vinden het platteland
bijvoorbeeld frequenter levendig, gezellig en beter bereikbaar. De indrukken die
men opdoet wanneer men een bezoek brengt aan het platteland zijn dus van
invloed op het beeld van het platteland. Toch speelt het hebben van een rurale
woongeschiedenis geen rol bij de associaties. Kennelijk wordt het beeld van het
platteland bepaald door de kenmerken die het nu bezit, die men nu waarneemt
(bijvoorbeeld tijdens recreatie); en niet door de kenmerken die het platteland
had toen men er woonachtig was.
Wat betreft het beeld van de locatie van het landelijk gebied in Nederland
bestaan er ook aanzienlijke verschillen tussen stedelingen. Enkele respondenten
vinden zelfs dat er geen platteland in Nederland bestaat. Daarentegen zijn er
ook enkele respondenten die menen nu al op het platteland te wonen. Een aan-
zienlijk deel van de respondenten is echter van mening dat alles buiten de
bebouwde kom platteland is. Gekeken naar de gebieden die men beschouwt als
plattelandsgebied bij uitstek blijkt dat men al gauw aan het noorden van het
land denkt. Verder is er sprake van een afstandseffect: gebieden in de buurt van
de eigen woonplaats worden ook vaak genoemd. Men heeft hier uiteraard meer
kennis over.
In hoeverre is er nu sprake van een romantisering van het platteland? Bijna
iedereen heeft een positief beeld heeft van het platteland; slechts enkelen oorde-
len negatief. Dit zeer positieve beeld van het platteland is toch opvallend.
Blijkbaar spelen ten aanzien van het beeld van het platteland de problemen in
de landbouwsector (mestproblemen, BSE-crisis, varkenspest en dergelijke1)
geen of slechts een ondergeschikte rol. Ook uit onderzoek van Frerichs & De
Wijs (2001) blijkt dat de crisis in de landbouw nauwelijks een rol speelt in de
beleving van het platteland. 

Bij de waardering van het platteland speelt bekendheid met het platteland
tevens een rol. Stedelingen die op het platteland hebben gewoond of er regel-
matig tot vaak een bezoek aan brengen waarderen het platteland positiever dan
stedelingen die niet of nauwelijks bekend zijn met het landelijk gebied. Een
rurale woongeschiedenis is dus niet zozeer van invloed op de associaties die men
heeft met het platteland, maar wel op de waarde die men toekent aan het plat-
teland. Ook volgens Haartsen (2001) hebben mensen die op het platteland heb-
ben gewoond een idyllischer beeld van het platteland. Mensen waarderen het
platteland dus juist extra, omdat men er bekend mee is en kennelijk goede her-
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1 Aangezien de telefonische enquête is uitgevoerd in 2000, was het niet mogelijk om de invloed
van de MKZ-crisis van begin 2001 op de beeldvorming va het platteland vast te stellen.



inneringen aan heeft. ‘People prefer what they know, what they are familiar
with’ (Kaplan & Kaplan 1982, p. 77). 
Of we hieruit kunnen concluderen dat er ook in Nederland een rurale idylle
bestaat hangt af van de definitie van een rurale idylle. Met andere woorden,
wanneer kun je iets beschouwen als rurale idylle? Als je het platteland mooi
vindt of als je er ook naar wil verhuizen? In dit onderzoek gaan we er vanuit dat
de rurale idylle verwijst naar een zeer positief beeld van het platteland (een idyl-
lisch beeld); en dat het niet per se hoeft te betekenen dat men ook naar het
platteland wil verhuizen. In dat geval kunnen we dus ook in Nederland spreken
van een rurale idylle. In de praktijk zal het natuurlijk wel zo zijn dat wanneer
men een zeer positief beeld van het platteland heeft, men er waarschijnlijk dik-
wijls ook wil wonen. Toch is ook voorstelbaar dat men het platteland heel aan-
trekkelijk vindt (en dus een idyllisch beeld van het platteland heeft) en er bij-
voorbeeld ook graag recreëert, maar er niet wil wonen. In hoeverre stedelingen
ook willen wonen in een woonmilieu met rurale kenmerken en in hoeverre de
beeldvorming ten aanzien van het platteland hierbij een rol speelt zal in het vol-
gende hoofdstuk aan de orde komen.
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5 Rurale woonmilieuvoorkeuren en 
de rol van plattelandsbeelden 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de beelden van stedelingen ten aanzien van het
platteland geanalyseerd. Naar voren is gekomen dat er een zeer positief beeld
van het platteland onder stedelingen heerst. Men ziet het platteland veelal als
een mooi, schoon, rustig en veilig gebied met een aantrekkelijke bebouwing.
Gezien dit idyllische beeld van het platteland verwachten we dat woonmilieus
met een ruraal karakter ook als een aantrekkelijk woonmilieu worden gezien.
Wanneer men het platteland aantrekkelijk vindt zal men er waarschijnlijk ook
vaak willen wonen. Maar in hoeverre is er nu vraag naar rurale woonmilieus? In
dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre stedelingen de voorkeur hebben
voor het wonen in een ruraal woonmilieu; en of er wellicht ook vraag is naar
woonmilieus met rurale kenmerken in of aan de rand van het stedelijke gebied,
in het zogenaamde pseudo-platteland. 
Ook wordt achterhaald welke huishoudens naar een ruraal woonmilieu willen
verhuizen. Verwacht wordt namelijk dat niet iedereen de voorkeur heeft voor
een ruraal woonmilieu (zie hoofdstuk 2). Naar verwachting zijn het met name
huishoudens met een hoog inkomen die ruraal willen wonen - zij hebben
immers meer mogelijkheden op de woningmarkt; ouderen - zij hoeven vaak
geen rekening meer te houden met de afstand tot de werkplek, en vinden
bovendien het platteland vaker levendig is in hoofdstuk 4 gebleken; gezinnen
met kinderen - aangezien er op het platteland meer rust en (speel)ruimte voor
opgroeiende kinderen is; en autochtonen - aangezien zij in vergelijking met al-
lochtonen vaak gebruik maken van het landelijk gebied om te recreëren.
Vanwege de lage respons onder allochtonen wordt het kenmerk etniciteit in dit
hoofdstuk echter buiten beschouwing gelaten en is het helaas niet mogelijk om
een verschil in rurale woonwensen tussen allochtonen en autochtonen aan te
tonen. Daarnaast kwam in hoofdstuk 4 naar voren dat laagopgeleiden het plat-
teland vaker gezellig en levendig vinden dan mensen met een hoge opleiding. 

Verwacht wordt dus dat opleiding eveneens een belangrijke rol speelt bij de
rurale woonvoorkeuren. Naast persoonlijke kenmerken zou ook bekendheid
een rol kunnen spelen bij het willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu.
Mensen die vaak een bezoek brengen aan het platteland hebben vaak ook een
positief beeld van het platteland is in hoofdstuk 4 gebleken. Wanneer men het
platteland aantrekkelijk vindt, wil men er waarschijnlijk ook eerder wonen.
Tevens zou de huidige en vroegere woonsituatie een rol kunnen spelen bij de
woonpreferenties. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van retourmigratie: terugkeer
naar de streek waar men geboren is of een deel van de jeugd heeft doorgebracht.
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Zo is in hoofdstuk 4 naar voren gekomen dat mensen die op het platteland
hebben gewoond het platteland ook vaak positief waarderen.
Tenslotte gaat dit hoofdstuk in op de relatie tussen individuele beelden van het
platteland en de voorkeuren voor het wonen in een ruraal woonmilieu. Het
beeld dat stedelingen van het platteland hebben zou namelijk van invloed kun-
nen zijn op het willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu. 

De opbouw van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit. In paragraaf 5.2 wordt inge-
gaan op de voorkeuren voor het wonen in een ruraal woonmilieu. Gekeken
wordt in hoeverre stedelingen willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu.
Ook wordt gekeken of er vraag is naar pseudo-plattelandse woonmilieus.
Bovendien wordt gekeken wie er ruraal wil wonen en waarom men ruraal wil
wonen. Daarna wordt in paragraaf 5.3 onderzocht in hoeverre plattelandsbeel-
den een rol spelen bij de voorkeuren voor een ruraal woonmilieu. 

5.2 Voorkeuren voor ruraal wonen 

5.2.1 Ruraal wonen: ja of nee?
In hoeverre hebben stedelingen verhuisplannen en in hoeverre wil men verhui-
zen naar een ruraal woonmilieu? Ruim 13% van de ondervraagde stedelingen
wil verhuizen; bijna 1% moet verhuizen; en bijna 4% gaat verhuizen en heeft
inmiddels dus een nieuwe woning gevonden. Het aandeel verhuisgeneigden is
in Utrecht en Maarssen significant groter dan in de twee gemeenten buiten de
Randstad (tabel 5.1). Dit komt overeen met gegevens uit het WBO (1998).
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Tabel 5.1 - Verhuisgeneigdheid, naar gemeente (%)

Utrecht Maarssen Den Bosch Vught Totaal abs.

Wil verhuizen 17,5 14,0 12,2 9,2 532
Moet verhuizen 1,0 0,5 0,4 0,3 23
Gaat verhuizen 3,6 3,9 3,5 3,3 144
Weet nog niet 3,7 3,9 3,6 3,0 143
Geen verhuisplannen 74,2 77,7 80,3 84,3 3195

Totaal aantal 972 1109 912 1044 4037
respondenten (=100%)

Statistisch verband bij p < 0,01 tussen verhuisgeneigdheid en gemeente (V=0,059) 

Bron: telefonische enquête 2000



Voor het onderzoeken van de rurale woonvoorkeuren zijn alleen de huishou-
dens die nog op zoek zijn naar een andere woning van belang: de huishoudens
die willen verhuizen en de huishoudens die moeten verhuizen. Bijna 90% van
de verhuisgeneigde stedelingen wil naar een woonmilieu met rurale kenmerken
verhuizen (figuur 5.1). Nog geen 20% van de verhuisgeneigde stedelingen wil
alleen naar het ‘echte’ platteland verhuizen. Ruraal wonen hoeft namelijk zoals
gezegd niet per definitie op het platteland plaats te vinden, maar kan eventueel
ook in bijvoorbeeld kleine stedelijke nederzettingen, in suburbane kernen of
aan de rand van grote steden. 

Ruim 70% van de stedelingen met verhuisplannen wil naar een ruraal woonmi-
lieu in het stedelijk gebied verhuizen. Hiervan wil ruim 20% alleen naar het
pseudo-platteland verhuizen. Kennelijk vindt men het prettig om ruraal te
wonen, maar wil men werk en voorzieningen (en wellicht de stedelijke atmo-
sfeer) wel binnen handbereik hebben. Een pseudo-plattelands woonmilieu zou
voor deze huishoudens dus een aantrekkelijk woonmilieu kunnen vormen. Bijna
de helft van de respondenten wil zowel naar een ruraal woonmilieu op het ‘echte’
platteland als het pseudo-platteland verhuizen. Er is dus een enorme vraag naar
rurale woonmilieus, zowel op het platteland als in het stedelijk gebied. 

5.2.2 Wie?
Maar welke huishoudens willen ruraal wonen? Om te achterhalen in hoeverre
persoonlijke kenmerken en bekendheid met het platteland een rol spelen bij het
willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu is een logistische regressie-analyse
uitgevoerd. De afhankelijke variabele is de variabele de wens te verhuizen naar
een ruraal woonmilieu. Deze variabele heeft twee waarden: het wel en het niet
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Figuur 5.1 - Het willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu, naar type ruraal
woonmilieu (%) N = 491
Bron: telefonische enquête 2000



willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu. Als onafhankelijke variabelen zijn
de variabelen gekozen waarvan wordt verwacht dat ze invloed uitoefenen op het
wel of niet willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu: de aanwezigheid van
kinderen, opleiding, leeftijd, inkomen, woongeschiedenis en bezoekfrequentie
(zie tabel 5.2). 

Woongeschiedenis (het wel of niet hebben gewoond op het platteland) blijkt
een significante rol te spelen bij het willen verhuizen naar een ruraal woonmi-
lieu. Parameter B van 1,077 geeft aan dat de kans op het hebben van een rurale
woonvoorkeur toeneemt wanneer men vroeger op het platteland heeft ge-
woond: terug naar de ‘roots’. 
Verder is in tabel 5.2 te zien dat het veelvuldig bezoeken van het platteland
(minimaal één keer per maand) bijdraagt aan de kans ruraal te willen wonen.
Parameter B van 0,565 geeft aan dat hoe vaker men het platteland bezoekt hoe
groter de kans is dat men naar een ruraal woonmilieu wil verhuizen. Bezoek-
frequentie en woongeschiedenis spelen dus wel degelijk een rol bij de rurale
woonmilieupreferenties. 
Tegen de verwachting in blijken de persoonlijke kenmerken inkomen, oplei-
ding, leeftijd en het hebben van kinderen geen significante rol te spelen bij de
vraag naar rurale woonmilieus. Dit betekent dat het niet alleen de huishoudens
met een hoog inkomen, de hoogopgeleiden, de ouderen en de gezinnen zijn die
ruraal willen wonen. Andere typen huishoudens willen even goed naar een
ruraal woonmilieu verhuizen. 
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Foto 5.1 - Ruraal wonen is populair 



Dat zowel leeftijd als inkomen geen invloed hebben op het willen verhuizen
naar een ruraal woonmilieu kan komen doordat de huishoudens hun mogelijk-
heden en beperkingen niet in ogenschouw hebben genomen en dus zijn uitge-
gaan van hun subjectieve ideaalbeeld: het woonmilieu dat het huishouden ide-
aal acht ongeacht het woningaanbod en ongeacht het kostenniveau (Priemus
1984). Men heeft er in dit geval kennelijk geen rekening mee gehouden dat
woonmilieus met plattelandskenmerken meestal in het buitengebied gevestigd
(ver weg van de meeste werkgelegenheidsconcentraties) zijn en slechts in gerin-
ge hoeveelheid aanwezig zijn waardoor ze niet voor iedereen beschikbaar zijn.
Elbersen (2001) laat namelijk zien dat onder de groep mensen die werkelijk
naar een ruraal gebied verhuisd zijn wel degelijk bepaalde type huishoudens
overheersen. Vutters, middenklassers en ongebondenen (‘footloose’ huishou-
dens) hadden relatief vaak de wens om dichtbij de natuur te wonen en hun per-
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Tabel 5.2 - Logistische regressie-analyse van de wens te verhuizen naar een ruraal
woonmilieu, naar persoonlijke kenmerken en bekendheid met het platteland

B S.E. Exp(B)

Aanwezigheid kinderen
Nee 0 1
Ja 0,371 0,324 1,449
Leeftijd 0,005 0,010 1,005
Opleiding
Laag 0 1
Hoog -0,195 0,338 0,823
Inkomen
Laag 0 1
Hoog -0,024 0,327 0,976
Op het platteland gewoond
Nee 0 1
Ja 1,077*** 0,380 2,937
Bezoekfrequentie
<1x maand 0 1
≥1x maand 0,565* 0,322 1,759

Constante -8,602 19,519

N = 445 *p < 0,10
2 log likelihood 306,758 *** p < 0,01

Bron: telefonische enquête 2000



soonlijke kenmerken stelden hen in staat om dit ook werkelijk te verwezenlij-
ken. 

Wellicht dat persoonlijke kenmerken wel een rol spelen bij het type ruraal
woonmilieu waar de stedelingen naar toe willen verhuizen. Hierbij kan een
onderscheid worden gemaakt in een groep stedelingen die alleen naar het plat-
teland willen verhuizen, een groep stedelingen die alleen naar het pseudo-plat-
teland willen verhuizen en een groep stedelingen die zowel naar het platteland
als het pseudo-platteland willen verhuizen. De kenmerken van het huishouden
blijken echter ook geen rol te spelen bij het type ruraal woonmilieu waarnaar
men wil verhuizen. Wel speelt de bezoekfrequentie een significante rol.
Stedelingen die alleen naar het platteland willen verhuizen, bezoeken het platte-
land vaker dan de stedelingen die alleen naar het pseudo-platteland willen ver-
huizen of zowel naar het platteland als het pseudo-platteland (V=0,144**). Dit
is natuurlijk niet vreemd. Wanneer men graag naar een bepaald gebied wil ver-
huizen is te verwachten dat men er ook relatief vaak te vinden is in de vrije tijd,
bijvoorbeeld om te recreëren. 

5.2.3 Waarom?
Er zijn verschillende redenen om te verhuizen. Verhuisredenen kunnen worden
onderverdeeld in werkredenen, persoonlijke redenen en woonredenen. De res-
pondenten in dit onderzoek hebben met name woonredenen genoemd
(77,0%). Zo wil men verhuizen omdat men de woning te klein of juist te groot
vindt, ontevreden is met de buurt, een woning met een tuin wil enzovoort.
Ontevredenheid met de woning speelt een grotere rol in de verhuisbeslissingen
dan ontevredenheid met de woonomgeving (zie ook Lu 1998). 
Maar waarom wil men nu juist verhuizen naar een ruraal woonmilieu? De res-
pondenten noemen met name kenmerken van de rurale woonomgeving als
reden voor een verhuizing naar een ruraal woonmilieu; en overeenkomstig de
associaties met het platteland die in hoofdstuk 4 aan het licht zijn gekomen
worden met name morfologische en sociaal-culturele kenmerken genoemd. De
kenmerken komen bovendien grotendeels overeen met de in hoofdstuk 4
genoemde positieve aspecten van het platteland. Voorbeelden van deze ‘pull-
factoren’ zijn:

‘Wil rustiger wonen’
‘Veilig’
‘Wil meer ruimte in en om de woning’
‘Mooie omgeving’
‘Natuur’
‘Ruimte voor dieren’
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** Significant verband bij p < 0,05; V geeft waarde bijbehorende Cramer’s V aan.



‘Gezelligheid’
‘Prettige leefomgeving’
‘Mentaliteit op het platteland’

Deze ‘pull-factoren’ van de rurale woonomgeving geven tevens enkele mogelijke
onaantrekkelijkheden van het stedelijk gebied aan. ‘Push-factoren’ van de stad
worden echter slechts in geringe mate genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: ‘uit
de drukte’, ‘uit de hectiek’. 
Huishoudens die juist niet naar een ruraal woonmilieu willen verhuizen hebben
hier uiteraard ook motieven voor. Ook deze respondenten noemen met name
kenmerken van de rurale woonomgeving. Voorbeelden hiervan zijn: te stil, wei-
nig voorzieningen, andere mentaliteit. Dit zijn dan ook de aspecten die in
hoofdstuk 4 als negatieve aspecten van het platteland naar voren kwamen. 

5.3 De rol van plattelandsbeelden

Het beeld dat stedelingen van het platteland hebben zou van invloed kunnen
zijn op het willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu. Om te kijken in hoe-
verre de beeldvorming van het platteland een rol speelt bij het willen verhuizen
naar een ruraal woonmilieu is een logistische regressie-analyse uitgevoerd. De
afhankelijke variabele is de variabele de wens te verhuizen naar een ruraal
woonmilieu. Als onafhankelijke variabelen zijn de variabelen gekozen die bij-
dragen aan de beeldvorming van het platteland, om precies te zijn de waarde-
ring van het platteland en de kenmerken van het platteland waar de responden-
ten een keuze tussen konden maken (zie hoofdstuk 4).
De waardering van het platteland blijkt een significante invloed uit te oefenen
op de wens te verhuizen naar een ruraal woonmilieu (tabel 5.3). De odds-ratio
(Exp(B)) van 3,630 geeft aan dat de kans op het willen verhuizen naar een
ruraal woonmilieu zelfs bijna vier keer zo groot is als men het platteland posi-
tief waardeert. Daarnaast draagt het beschouwen van het platteland als levendig
bij aan de kans ruraal te willen wonen. Respondenten die het platteland leven-
dig vinden willen relatief vaak ruraal wonen. Ook willen respondenten die het
platteland schoon vinden vaker ruraal wonen dan respondenten die het platte-
land vies vinden. Tenslotte draagt het aantrekkelijk vinden van de bebouwing
op het platteland bij aan de kans ruraal te willen wonen. Stedelingen die de
bebouwing aantrekkelijk vinden willen vaker naar een ruraal woonmilieu ver-
huizen dan stedelingen die de bebouwing op het platteland onaantrekkelijk
vinden. 

Kortom, de beeldvorming van het platteland speelt wel degelijk een rol bij het
hebben van rurale woonmilieuvoorkeuren. Al eerder is naar voren gekomen dat
de positieve kenmerken van het platteland veelal ook de reden vormen voor de
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wens te verhuizen naar een ruraal woonmilieu. Kennelijk stellen woonconsu-
menten hun wens om ruraal te wonen (mede) vast op basis van het beeld dat ze
van het platteland hebben. Maar toch zijn er ook stedelingen die het platteland
saai en/of vies vinden en/of de bebouwing onaantrekkelijk en toch willen ver-
huizen naar een ruraal woonmilieu. Toch zijn dit ook niet de stedelingen die
alleen ruraal willen wonen in het stedelijk gebied. Wellicht is het zo dat niet
iedereen deze kenmerken belangrijk vindt in de volgende woonomgeving.
Welke kenmerken men belangrijk vindt bij het rurale wonen zal in hoofdstuk 6
aan de orde komen. 

5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre stedelingen de voorkeur hebben voor
het wonen in een ruraal woonmilieu. De meerderheid van de verhuisgeneigde
stedelingen wil naar een woonomgeving met rurale kenmerken verhuizen.
Ruraal wonen hoeft in de ogen van de stedelijke woonconsument echter niet
per se op het platteland plaats te vinden. Er is namelijk ook belangstelling voor

82

Tabel 5.3 - Logistische regressie-analyse van de wens te verhuizen naar een ruraal
woonmilieu, naar kenmerken en waardering van het platteland

B S.E. Exp(B)

Mooi (Nee = 0) 0,372 0,531 1,450
Levendig (Nee = 0) 1,048*** 0,345 2,853
Rustig (Nee = 0) -0,077 0,681 0,926
Veilig (Nee = 0) -0,083 0,355 0,921
Schoon (Nee = 0) 0,876** 0,434 2,402
Traditioneel (Nee = 0) 0,019 0,325 1,020
Bebouwing aantrekkelijk (Nee = 0) 0,854*** 0,323 2,348
Individualistisch (Nee = 0) 0,178 0,330 1,195
Gezellig (Nee = 0) 0,268 0,340 1,307
Goed bereikbaar (Nee = 0) -0,397 0,336 0,672
Positieve waardering (Nee = 0) 1,289*** 0,343 3,630

Constante -0,989 0,773 0,372

N = 525 **p < 0,05
-2 log likelihood 321,872 *** p < 0,01

Bron: telefonische enquête 2000



ruraal wonen in of aan de rand van het stedelijk gebied: op het zogenaamde
pseudo-platteland. Blijkbaar vinden stedelingen die naar het pseudo-platteland
willen verhuizen het aantrekkelijk om ruraal te wonen, maar wil men daarnaast
werk en voorzieningen (en wellicht de stedelijke atmosfeer) op korte afstand
hebben. Voordeel van het creëren van dergelijke pseudo-plattelandse woonmi-
lieus is dat de open ruimte gespaard blijft, hetgeen past in het huidige ruimte-
lijke ordeningsbeleid. ‘Voor de opgave om zo veel mogelijk de behoeften van
burgers naar ruime en groen woonmilieus te accommoderen moet de oplossing
in eerste plaats worden gezocht in en aan de stad’ (Ministerie van VROM
2000a, p. 165). 

Welke huishoudens zijn het die ruraal willen wonen? Tegen de verwachting in
blijken niet alleen ouderen, rijkeren en gezinnen met kinderen een rurale
woonwens te hebben. De huishoudenkenmerken blijken namelijk geen signifi-
cante rol te spelen. Iedereen wil dus eigenlijk wel ruraal wonen, ook jongeren
en huishoudens met een laag inkomen. De vraag is echter of iedereen ook kan
verhuizen naar een woonmilieu. Zo blijkt uit onderzoek naar urbaan-rurale
migratie (zie bijvoorbeeld Atzema & Van Dam 1996; Champion 2000; Van
Dam 2000; Van Dam & Heins 2000; Elbersen 2001; Poulus & Relou 2000;
Smith & Phillips 2001) dat slechts specifieke groepen werkelijk verhuizen naar
het platteland. Het feit dat leeftijd en inkomen geen invloed hebben op de
voorkeur voor het wonen in een ruraal woonmilieu kan betekenen dat huishou-
dens geen rekening hebben gehouden met hun mogelijkheden en beperkingen
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en dus zijn uitgegaan van hun subjectieve ideaalbeeld. De bekendheid met het
platteland blijkt wel een belangrijke rol te spelen bij de rurale woonmilieuvoor-
keuren. Wanneer men op het platteland gewoond heeft en/of er frequent een
bezoek aan brengt is de kans groter dat men naar een ruraal woonmilieu wil
verhuizen. Mensen die bekend zijn met het platteland waarderen het platteland
dan ook positiever (hoofdstuk 4). Frequente bezoekers van het platteland willen
bovendien vaker naar het ‘echte’ platteland verhuizen. 
Rurale woonmilieus zijn dus zeer in trek bij stedelingen. De meerderheid ziet
wonen op het platteland als een idyllisch bestaan. Maar waarom zijn rurale
woonmilieus nu zo populair? De meerderheid van de stedelingen wordt aange-
trokken door de kenmerken van de rurale woonomgeving zoals ruimte, rust,
groen en natuur. Deze kenmerken domineren de beeldvorming, zo is in hoofd-
stuk 4 gebleken. Bovendien hebben de stedelingen met een rurale woonwens
een uitgesproken positief beeld van het platteland. Er is namelijk een verband
tussen de individuele beeldvorming van het platteland en het willen verhuizen
naar een ruraal woonmilieu. Stedelingen die het platteland positief waarderen
willen relatief vaak verhuizen naar een ruraal woonmilieu. Dit geldt ook voor
stedelingen die het platteland levendig, schoon en/of de bebouwing aantrekke-
lijk vinden. Plattelandsbeelden spelen dus wel degelijk een rol in de voorkeuren
voor het wonen in een ruraal woonmilieu. Stedelingen die willen verhuizen
naar een ruraal woonmilieu hebben een idyllisch beeld van het platteland in
gedachten en (mede) op basis hiervan ontstaat de wens ruraal te wonen.
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6 Voorgenomen keuzegedrag ten aanzien van 
rurale woonmilieus

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 5 is duidelijk geworden dat er een aanzienlijke vraag bestaat naar
rurale woonmilieus. Zowel het wonen in een ruraal woonmilieu buiten het ste-
delijk gebied als in het stedelijk gebied is populair. Welke kenmerken stedelin-
gen wensen ten aanzien van rurale woonmilieus en hoe belangrijk deze kenmer-
ken zijn, zal in dit hoofdstuk worden achterhaald. Door middel van
deconstructie worden de rurale woonmilieuvoorkeuren en -eisen van stedelin-
gen uiteengerafeld in een aantal deelaspecten.  
Het analyseren van het voorgenomen keuzegedrag ten aanzien van het rurale
wonen wordt gedaan aan de hand van de resultaten van de interviews. De ste-
delingen die tijdens de telefonische enquête hebben aangegeven verhuisgeneigd
te zijn en te willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu zijn voor dit interview
benaderd. Uiteindelijk hebben 112 respondenten meegewerkt aan deze inter-
views. Om tot een inzicht te komen in het keuzeproces, is in de interviews
gebruik gemaakt van de uitgangspunten van de techniek van de beslissingsta-
bellen waaraan in hoofdstuk 3 aandacht is besteed. Met deze techniek is het
mogelijk te achterhalen welke kenmerken van belang zijn en of deze kenmerken
harde, vervangbare of zachte voorkeuren zijn. Met andere woorden, we kunnen
zo dus vaststellen welke kenmerken van het woonmilieu erg belangrijk worden
gevonden en welke minder belangrijk. Ook kunnen we vaststellen welke ken-
merken vervangbaar zijn door een ander kenmerk. 
Verwacht wordt dat niet iedereen hetzelfde voorgenomen keuzegedrag vertoont
ten aanzien van rurale woonmilieus (zie hoofdstuk 2). Daarom wordt in dit
hoofdstuk gekeken in hoeverre het voorgenomen keuzegedrag ten aanzien van
rurale woonmilieus verschilt tussen stedelijke woonconsumenten. Segmentatie
vindt plaats op basis van de persoonlijke kenmerken leeftijd, type huishouden,
opleiding en inkomen. Alleen de kenmerken die van belang zijn worden behan-
deld. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre bekendheid met het platteland een
rol speelt. In hoeverre hebben stedelingen die op het platteland hebben
gewoond of er vaak een bezoek aan brengen afwijkend voorgenomen keuzege-
drag ten aanzien van rurale woonmilieus? Zo bleek in hoofdstuk 5 al dat stede-
lingen die het platteland vaak bezoeken vaker naar het ‘echte’ platteland willen
verhuizen en minder vaak naar een ruraal woonmilieu in het stedelijk gebied.
Ook het type ruraal woonmilieu waarnaar men wil verhuizen vormt een seg-
mentatievariabele. Verwacht wordt namelijk dat stedelingen die naar het pseu-
do-platteland willen verhuizen andere woonwensen hebben dan stedelingen die
naar het ‘echte’ platteland willen verhuizen. Wellicht speelt ook de huidige
woonsituatie een rol en zijn er verschillen in voorgenomen keuzegedrag tussen
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gemeenten. Aangezien de respons van de interviews ongelijk verdeeld is over de
vier gemeenten, zullen de resultaten waarbij de gemeenten vergeleken worden
met grote voorzichtigheid worden behandeld. 

In paragraaf 6.2 wordt het aantal voorkeuren naar hardheid belicht. In para-
graaf 6.3 wordt een overzicht gegeven van de meest genoemde voorkeuren en
hun hardheid. Welke kenmerken van het woonmilieu vinden de woonconsu-
menten nu met name belangrijk? Daarna worden de voorkeuren verder gecon-
cretiseerd door de aard van de voorkeuren te behandelen (paragraaf 6.4). In
paragraaf 6.5 wordt vervolgens aandacht besteed aan de substitutie van voor-
keuren. Gekeken wordt welke voorkeuren vervangbaar zijn. Tenslotte wordt
specifiek ingegaan op de rurale woonmilieuwensen van enkele typen wooncon-
sumenten (paragraaf 6.6); en op de rurale woonmilieuwensen naar type
gewenst ruraal woonmilieu (platteland en/of pseudo-platteland) (paragraaf 6.7).

6.2 Aantal voorkeuren naar hardheid

In deze paragraaf wordt het aantal voorkeuren behandeld. Aan de respondenten
is gevraagd welke kenmerken van het woonmilieu men belangrijk vindt. Dit
kunnen zowel kenmerken van de woning zijn als kenmerken van de woonom-
geving en de locatie. Het woonmilieu bestaat immers uit een combinatie van
deze kenmerken. Ook is gevraagd hoe belangrijk deze kenmerken zijn.
Onderscheid is hierbij gemaakt in harde, vervangbare en zachte voorkeuren.
Harde voorkeuren moeten in de ogen van de woonconsument per se aanwezig
zijn in het woonmilieu, vervangbare voorkeuren zijn vervangbaar door een
ander kenmerk en zachte voorkeuren worden als een extraatje beschouwd (zie
ook hoofdstuk 3).  
In tabel 6.1 is het gemiddelde aantal voorkeuren en de percentages harde, ver-
vangbare en zachte voorkeuren voor de verschillende segmenten weergegeven.
Het gemiddelde aantal voorkeuren is in vergelijking met andere onderzoeken
(zie bijvoorbeeld Goetgeluk 1997; Kempen et al. 1994) vrij hoog. Waarschijnlijk
is dit te verklaren doordat in dit onderzoek in tegenstelling tot de andere onder-
zoeken naast de kenmerken van de woning uitgebreid is gevraagd naar het
belang van eventuele woonomgevingkenmerken. 

Van het totale aantal genoemde voorkeuren is ongeveer tweederde een harde
voorkeur. Nog geen 20% van de voorkeuren is vervangbaar en slechts 15% van
de genoemde voorkeuren is zacht. Het percentage harde, vervangbare en zachte
voorkeuren is echter niet voor alle huishoudens en in alle gemeenten hetzelfde.
Het percentage harde voorkeuren ligt in Den Bosch hoog in vergelijking met de
andere gemeenten en in Utrecht laag. De suburbane gemeenten nemen een tus-
senpositie in. Daartegenover staat dat in Utrecht relatief vaak vervangbare voor-
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keuren worden genoemd en in Den Bosch relatief weinig. In Utrecht is men
dus vaker bereid een kenmerk in te wisselen voor een ander kenmerk. In
Utrecht is de druk op de woningmarkt natuurlijk ook het grootst. 
Het gemiddelde aantal genoemde voorkeuren is bij de leeftijdsgroep 35-54
hoger dan bij de andere leeftijdsgroepen. Met het stijgen van de leeftijd neemt
echter het percentage harde voorkeuren toe. Zo zijn de voorkeuren bij de 55-
plussers harder dan van de huishoudens jonger dan 55. Zij zijn inmiddels zover
gevorderd in hun wooncarrière dat ze alleen willen verhuizen als het woonmi-
lieu aan bijna al hun eisen tegemoet komt (zie ook Goetgeluk 1997; Van
Kempen et al. 1994). Daarentegen neemt het percentage vervangbare voorkeu-
ren juist af met het ouder worden. De jongere huishoudens zijn het vaakst
bereid voorkeuren te substitueren.
Aangezien inkomen een belangrijke hulpbron is, wordt verwacht dat ook huis-
houdens met een hoog inkomen meer eisen stellen aan het woonmilieu dan
huishoudens met een laag inkomen (zie ook Goetgeluk 1997; Van Kempen et
al. 1994). Er is echter slechts sprake van een gering verschil in het aantal voor-
keuren tussen de inkomensgroepen. Ook tussen de typen rurale woonmilieus
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Gem. aantal % Harde % Vervangbare % Zachte
voorkeuren voorkeuren voorkeuren voorkeuren

Utrecht 24 65 20 15
Maarssen 25 67 17 16
Den Bosch 25 71 14 14
Vught 26 66 16 18

0-34 24 64 20 16
35-54 26 67 18 16
55+ 24 72 14 14

Inkomen laag 24 67 18 15
Inkomen hoog 25 66 18 16

Platteland 25 66 19 15
Pseudo-platteland 24 66 18 16
Platteland en pseudo-platteland 25 68 17 16

Bron: interview 2000

Tabel 6.1 - Het gemiddelde aantal voorkeuren, percentage harde voorkeuren, percen-
tage vervangbare voorkeuren en het percentage zachte voorkeuren, naar woonge-
meente, leeftijdsklasse, inkomensklasse en gewenst type ruraal woonmilieu 



waarnaar men wil verhuizen zijn niet of nauwelijks verschillen waar te nemen
in het gemiddelde aantal en de hardheid van de voorkeuren. 

6.3 Meest genoemde voorkeuren en hun hardheid

Welke voorkeuren worden met name genoemd door de mensen die ruraal wil-
len wonen? In tabel 6.2 zijn de voorkeuren afgebeeld die het meest zijn
genoemd. De voorkeuren zijn gerangschikt aan de hand van het gewogen per-
centage. Hiermee wordt het aandeel genoemde voorkeuren aangegeven reke-
ning houdend met de harde en vervangbare voorkeuren. De harde en vervang-
bare voorkeuren vormen immers tezamen de minimale woonwens (zie
hoofdstuk 2) en bepalen dus of een woonmilieu geaccepteerd wordt. 

Te zien is dat de door de stedelingen in hoofdstuk 4 meest genoemde (positie-
ve) rurale kenmerken rust, open ruimte, groen, natuur, veiligheid en sfeer door
meer dan 80% van de stedelingen ook als belangrijk worden ervaren. Ook de
aanwezigheid van dieren en water behoren tot de meest genoemde woonmilieu-
voorkeuren. Deze kenmerken van de rurale woonomgeving worden bovendien
vaak als motief genoemd voor het willen verhuizen naar een ruraal woonmilieu.
Met name de aanwezigheid van groen in de woonomgeving heeft een hoge
score. Toch wordt de aanwezigheid van groen direct om de woning heen (in de
vorm van een tuin of balkon) als de belangrijkste voorkeur gezien. 
Opvallend is wel dat de rurale kenmerken open ruimte, natuur, sfeer, dieren en
water dikwijls als zachte voorkeuren worden gezien. Dit geldt met name voor
de kenmerken aanwezigheid van dieren en water. Kennelijk vindt men het pret-
tig dat deze rurale kenmerken aanwezig zijn in de volgende woonomgeving
maar niet altijd noodzakelijk. De rurale kenmerken rust en sociale veiligheid
worden daarentegen wel weer vaak als harde voorkeuren beschouwd. De meeste
stedelingen willen dus absoluut dat het rurale woonmilieu rustig en veilig is.
Ook het kenmerk groen vormt een uitzondering: de aanwezigheid van groen
wordt nauwelijks als zacht beschouwd.
Verder worden ook de kenmerken van de woning erg belangrijk gevonden waar-
onder met name de functionele kenmerken van de woning (zoals aantal kamers,
type woning). In tabel 6.3 is dan ook te zien dat bijna de helft van de responden-
ten de kenmerken van de woning de hoogste rang geeft wanneer wordt gevraagd
de verschillende categorieën woonmilieukenmerken te rangordenen. De woning-
kenmerken worden belangrijker gevonden dan de locatie van het woonmilieu en
de expressieve (kenmerken van het landschap en de bebouwing), functionele
(voorzieningen) en sociale kenmerken van de woonomgeving. 

Toch blijkt uit tabel 6.3 dat ook de locatie van het woonmilieu een vrij hoge
rang heeft in vergelijking met de andere kenmerken van het woonmilieu. Een
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bepaalde locatie (bepaalde plaats, provincie of landsdeel) en een soort plaats
(bijvoorbeeld buitengebied, dorp, stad) worden ook vrij vaak genoemd als voor-
keur (tabel 6.2). 
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Tabel 6.2 - Meest genoemde woonmilieuvoorkeuren in volgorde van belangrijkheid,
naar hardheid (%)

% % Hard % Vervangbaar % Zacht Gewogen %

Tuin/balkon 98 82 15 4 95
Locatie 95 66 28 6 89
Aanwezigheid groen 96 65 25 9 86
Aantal kamers 95 80 11 9 86
Type woning 92 47 47 7 86
Sociale veiligheid 91 88 3 9 83
Rust 90 88 4 8 83
Dichtheid 90 70 22 8 83
Nabijheid winkels 87 90 5 5 83
Soort plaats 88 63 31 6 83
Soort bebouwing 92 56 33 11 82
Oppervlakte woning 84 75 15 11 76
Soort landschap 89 47 37 16 75
Verkeersveiligheid 83 76 10 14 71
Bijgebouwen 89 58 22 20 71
Vormgeving bebouwing 84 71 12 17 70
Sfeer 90 69 7 24 68
Aanwezigheid open ruimte 86 71 8 21 68
Nabijheid natuur 87 47 23 30 61
Vormgeving woning 71 71 13 17 60
Bevolking 77 62 14 24 59
Oppervlakte perceel 68 71 15 15 58
Ouderdom bebouwing 62 48 26 26 46
Nabijheid water 77 27 24 49 39
Aanwezigheid dieren 65 38 8 53 30

Totaal aantal genoemde voorkeuren: 2776
Totaal aantal respondenten: 112
Alleen de voorkeuren die door 60% of meer van de respondenten zijn genoemd zijn aange-
geven.
Gewogen % = (% * (% harde voorkeuren + % vervangbare voorkeuren) / 100)  

Bron: interview 2000



Opvallend is dat de aanwezigheid van voorzieningen (de functionele compo-
nent van de woonomgeving) minder belangrijk wordt geacht (zie zowel tabel
6.2 als 6.3). Alleen de nabijheid van winkels wordt door meer dan driekwart
van de stedelingen genoemd als voorkeur. De meerderheid van de rurale woon-
milieuliefhebbers vindt de nabijheid van winkels zelfs noodzakelijk. Andere
voorzieningen komen echter niet in het rijtje met veelgenoemde woonmilieu-
voorkeuren voor. Kennelijk vindt men het belangrijker om in een woonmilieu
met rurale kenmerken te wonen en neemt men het ontbreken van voorzienin-
gen (met uitzondering van winkels) op de koop toe. 

De vraag is natuurlijk of er verschillen zijn tussen segmenten in het type voor-
keuren dat wordt genoemd. Tussen de vier gemeenten zijn nauwelijks verschil-
len waarneembaar. Zo geldt voor alle gemeenten dat de typische rurale kenmer-
ken rust, veiligheid, open ruimte, groen, landschap, natuur, water en sfeer tot
de veelgenoemde voorkeuren behoren. Opvallend is wel dat in de Randstede-
lijke gemeenten het kenmerk sfeer vaker tot de zachte voorkeuren behoort. In
Den Bosch en Vught wordt sfeer daarentegen weer vaker als harde voorkeur
genoemd. Dit betekent dat sfeer in de Brabantse gemeenten vaker per se aanwe-
zig dient te zijn; en men daar kennelijk meer waarde aan hecht dan in de
Randstedelijke gemeenten. 
Tussen leeftijdsklassen zijn wel grote verschillen te constateren. Zoals ook al in
tabel 6.1 naar voren is gekomen, heeft de leeftijdsklasse 35-54 meer voorkeuren
genoemd dan de andere leeftijdsklassen. Hierbij gaat het om zowel kenmerken
van de woning (bijvoorbeeld vormgeving van de woning, oppervlakte van het
perceel) als om kenmerken van de woonomgeving (bijvoorbeeld vormgeving
van de bebouwing, verkeersveiligheid). 
Het inkomen speelt ook een belangrijke rol. Zo zijn het vaker huishoudens met
een hoog inkomen die de aanwezigheid van water in het woonmilieu prefereren
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Tabel 6.3 - Rangordening categorieën woonmilieukenmerken (%)

Rang
1 2 3 4 5 6

Kenmerken van de woning 47,3 34,1 13,4 4,5 8,0 2,7
Kenmerken van de locatie 22,3 33,0 15,2 15,2 4,5 9,8
Kenmerken van het landschap 19,1 13,6 21,8 22,7 10,9 11,8
Nabijheid voorzieningen 12,6 12,6 18,0 19,8 25,2 11,7
Sociale kenmerken 11,7 11,7 16,2 20,7 18,0 21,6
Kenmerken van de bebouwing 6,4 12,7 15,5 19,1 22,7 23,6

Bron: interview 2000



dan huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast vinden hogere inkomens de
vormgeving en de oppervlakte van de woning belangrijker. Wellicht dat men
hierbij wel de individuele mogelijkheden en beperkingen in betrekking heeft
genomen. Bovendien zouden deze aspecten als een statussymbool kunnen wor-
den gezien. Ook wat betreft de belangrijkheid van de prijs van de woning zijn
er verschillen tussen lage en hoge inkomensgroepen. Hoge inkomens vinden de
koopprijs relatief vaak belangrijk; en lage inkomens juist de huurprijs.  
Ook de huishoudensamenstelling speelt een rol. Het is niet verwonderlijk dat
het met name huishoudens met kinderen zijn die graag willen dat er een school
in de buurt is van hun woning. Ongeveer 70% van de gezinnen met kinderen
vindt het belangrijk (en meestal zelfs noodzakelijk) dat er een school in de
nabijheid is. Daarnaast zijn er ook huishoudens zonder kinderen die een school
in de nabijheid van de woning wensen; waarschijnlijk zijn dit huishoudens die
de komende jaren gezinsuitbreiding verwachten en dus anticiperen op de toe-
komst. Voor de speelvoorzieningen geldt eveneens dat het met name huishou-
dens met kinderen zijn die hier waarde aan hechten. Toch zijn er ook huishou-
dens zonder kinderen die de nabijheid van speelvoorzieningen prefereren. Ook
zijn er oudere huishoudens zonder kinderen die speelmogelijkheden prefereren,
waarschijnlijk in verband met het hebben van kleinkinderen. 
Tenslotte is gekeken of er verschillen zijn in type voorkeuren tussen gewenste
typen rurale woonmilieus (zie bijlage 1). Hierbij is onderscheid gemaakt in de
groep die alleen naar het platteland wil verhuizen, de groep die alleen naar het
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pseudo-platteland wil verhuizen en de groep die zowel naar het platteland als
het pseudo-platteland wil verhuizen. Voor alle groepen geldt dat de rurale ken-
merken rust, open ruimte, groen, landschap, natuur, water, veiligheid en sfeer
tot de veelgenoemde voorkeuren behoren. De liefhebbers van het platteland en
de mensen die naar beide typen rurale woonmilieus willen verhuizen vinden
daarnaast ook vaak de aanwezigheid van dieren belangrijk. Voor alle groepen
geldt dat deze kenmerken relatief vaak als zachte voorkeur worden gezien, met
uitzondering van de kenmerken rust, veiligheid en groen. Het rurale woonmi-
lieu hoeft dus niet altijd per se natuur, open ruimte, water, dieren en een
bepaalde sfeer te bevatten, als het maar groen, rustig en veilig is. De oppervlak-
te van het perceel heeft daarnaast ook bij de potentiële bewoners van het platte-
land en de groep die naar zowel het platteland als het pseudo-platteland wil ver-
huizen een hoge score, maar ontbreekt in het rijtje van meest genoemde
voorkeuren van de pseudo-plattelands liefhebbers. Daarentegen geldt voor het
pseudo-platteland dat de nabijheid van voorzieningen relatief vaak wordt
genoemd als voorkeur. Naast winkels vinden de pseudo-plattelands liefhebbers
het namelijk ook belangrijk dat er openbaarvervoer in de nabijheid is.  

6.4 Aard van de voorkeuren

Duidelijk is intussen geworden welke kenmerken belangrijk worden gevonden
en of deze kenmerken harde, vervangbare of zachte voorkeuren zijn. In deze
paragraaf wordt de aard van de gewenste kenmerken verder geconcretiseerd.
Gekeken wordt bijvoorbeeld naar het gewenste soort groen, landschap, woning-
type en grootte van de tuin. Ook nu wordt getoetst in hoeverre er verschillen
zijn tussen segmenten stedelijke woonconsumenten.  
Eerst worden de kenmerken van de woning behandeld. Deze kenmerken wor-
den namelijk het belangrijkst gevonden, ondanks dat de meerderheid van de
stedelingen juist vanwege de kenmerken van de rurale woonomgeving naar een
ruraal woonmilieu wil verhuizen (hoofdstuk 5). Wat betreft de kenmerken van
de woning komen zowel de functionele kenmerken (zoals aantal kamers, bijge-
bouwen, eigendomsverhouding) als de expressieve kenmerken (vormgeving van
de woning) aan de orde. Daarna worden achtereenvolgens de locatiekenmerken
en de kenmerken van de woonomgeving behandeld. Ook wat betreft de ken-
merken van de woonomgeving komen zowel de functionele kenmerken (voor-
zieningen) als expressieve kenmerken (kenmerken van het landschap, bebou-
wing) aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de sociale
component van de woonomgeving (zoals sfeer, veiligheid, bevolkingssamenstel-
ling). 
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6.4.1 Kenmerken van de woning

Type woning
Welk type woning wensen de rurale woonmilieuliefhebbers? De meerderheid
heeft de voorkeur voor een vrijstaande woning (figuur 6.1). Een vrijstaande
woning biedt meestal meer ruimte in en om de woning, meer privacy en meer
mogelijkheden om uit en aan te bouwen. 

Ook is er veel vraag naar een boerderij of een twee-onder-een-kap woning. Met
name jongeren dromen van een boerderijtje. Eengezinswoningen in een rij en
appartementen zijn beduidend minder populair. De huishoudens die een rijt-
jeswoning of een appartement prefereren behoren meestal tot de huishoudens
die naar het pseudo-platteland willen verhuizen. Daarnaast behoren de huis-
houdens die naar een rijtjeswoning of een appartement willen verhuizen meest-
al tot de lagere inkomensklassen. Eengezinswoningen in een rij en etagewonin-
gen zijn vaak ook goedkoper. Bovendien bewonen deze huishoudens op dit
moment meestal ook al een rijtjeswoning of appartement. Daarnaast bestaat de
groep liefhebbers van een appartement met name uit oudere alleenstaanden.
Mensen van 55 jaar en ouder hebben de top van de wooncarrière meestal al
bereikt en verhuizen meestal neerwaarts in de hiërarchie (van bijvoorbeeld een
eengezinswoning naar een appartement).

Tuin/balkon
Zoals in tabel 6.2 al naar voren is gekomen is het kenmerk tuin/balkon het ken-
merk dat het belangrijkst wordt gevonden. In de meeste gevallen gaat het om
de aanwezigheid van een tuin (88%): in slechts enkele gevallen prefereert men
een balkon (8%). In de overige gevallen wenst men of zowel een tuin als balkon
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of heeft men geen specifieke voorkeur. De huishoudens die een balkon wensen
zijn bijna altijd 55 jaar of ouder en alleenstaand of samenwonend/getrouwd
zonder kinderen. Kennelijk heeft men wanneer men een dagje ouder wordt
vaak geen zin meer te zorgen voor het onderhoud van de tuin of is men er niet
meer toe in staat. Gezinnen met kinderen prefereren op een uitzondering na
een tuin. 
Ook de grootte van het perceel acht men van belang. De meerderheid is niet
tevreden met een perceel van niet meer dan 200m2: bijna 70% wenst een per-
ceel groter dan 200m2 (figuur 6.2). Ook is er behoefte aan zeer grote percelen:
ongeveer 10% van de stedelingen wil een perceel van meer dan 1000m2.
Kennelijk ziet men het onderhouden van de tuin niet als een probleem of vindt
men het juist prettig. Tuinieren blijkt dan ook een kalmerend en rustgevend
effect te geven (Kaplan 1983). Wel stellen de liefhebbers van het pseudo-platte-
land minder hoge eisen aan de grootte van het perceel dan de andere groepen:
meer dan de helft van hen is tevreden met een perceel van 200m2 (55%). 

Bijgebouwen
Vaak wil men ook dat er bijgebouwen aanwezig zijn bij de woning (zie tabel
6.2). In de meeste gevallen verstaat men hier een garage en/of schuur onder.
Een garage of schuur zorgt naast ruimte ook voor extra privacy aangezien het in
veel gevallen een barrière vormt met de buren. Het gevolg is dat men nog meer
van de rurale rust kan genieten hetgeen men juist sterk prefereert. In slechts
enkele gevallen wenst men een praktijkruimte of paardenstal. 
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Grootte van de woning
Ook het aantal kamers vinden de meeste stedelingen belangrijk. Bijna 70% van
de huishoudens wil een woning met minimaal vier kamers (figuur 6.3). Zeer
kleine of zeer grote kamertallen worden nauwelijks gewenst. Wel spelen de ken-
merken van het huishouden hierbij duidelijk een rol. Wanneer men een hoog
inkomen heeft wenst men vaker een woning met vijf of meer kamers dan wan-
neer men een laag inkomen heeft (V=0,323***). Huishoudens met een hoog
inkomen hebben natuurlijk ook meer financiële mogelijkheden om een relatief
grote woning te bekostigen dan huishoudens met een laag inkomen. Tevens
hebben gezinnen met kinderen relatief vaak de voorkeur voor een woning met
vijf of meer kamers en nauwelijks voor een woning met drie of minder kamers
(V=0,546***). Ook dit laatste is niet vreemd aangezien men met meer mensen
een woning moet delen. Ouderen hebben daarentegen vaak de voorkeur voor
een kleinere woning: meer dan de helft van de 55-plussers ambieert een woning
met drie of minder kamers (V=0,281***). Dit heeft uiteraard ook weer te maken
met de huishoudengrootte: oudere huishoudens bestaan meestal nog maar uit
één of twee personen.  

Wat betreft de oppervlakte van de woning wenst men in de meeste gevallen
geen zeer grote woningen (figuur 6.4). Zo heeft bijna 80% de voorkeur voor
een woning van maximaal 200m2. Ook hier spelen inkomen, huishoudensa-
menstelling en leeftijd een rol. De huishoudens met een voorkeur voor een
woning met een grootte van meer dan 200m2 behoren bijna allen tot de hogere
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inkomensklasse, hebben vaak kinderen en bevinden zich in de middelbare leef-
tijdsklasse.

Eigendomsverhouding
In Nederland in zijn geheel is de hoeveelheid koopwoningen ongeveer gelijk
aan de hoeveelheid huurwoningen. In het landelijk gebied domineert echter de
koopsector. Een ruime meerderheid van de stedelingen die naar een ruraal
woonmilieu willen verhuizen prefereert ook een woning in de koopsector: 70%
van de huishoudens die de eigendomsverhouding van de woning belangrijk
vinden. Onder de huishoudens die een huurwoning ambiëren domineren de
ouderen (V=0,354**). Daarnaast speelt de eigendomsverhouding van de huidige
woning een rol. Wanneer men op dit moment een koopwoning bezit wil men
in de meeste gevallen ook weer verhuizen naar een koopwoning. En wanneer
men heden een woning huurt, heeft men in de meeste gevallen ook weer de
voorkeur voor een huurwoning als volgende woning (V=0,406***). Bovendien
speelt het type rurale woonmilieu waarnaar men wil verhuizen een rol. Zo wil-
len de liefhebbers van het pseudo-platteland relatief vaak een woning huren
(46%). 

Prijs van de woning
In figuur 6.5 wordt de prijs die men bereid is te betalen voor de koopwoning
weergegeven. Ongeveer 30% van de respondenten wil in principe niet meer dan
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ƒ 400.000,-1 betalen voor de nieuwe woning. Deze groep bestaat met name uit
jonge huishoudens - staande aan het begin van de wooncarrière - en uit huis-
houdens die naar het pseudo-platteland willen verhuizen. Daarnaast wil ook
ongeveer 30% niet meer betalen dan ƒ 600.000,-. Toch is nog bijna 15% van
plan meer dan ƒ 1.000.000,- aan de volgende woning uit te geven. Deze laatste
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groep bestaat uiteraard alleen uit huishoudens met een hoog inkomen. Bijna
alle huishoudens met een laag inkomen, dat wil zeggen niet meer dan ƒ 4.000,-
netto per maand, hebben ƒ 600.000,- als limiet. Er bestaat een logisch verband
tussen het inkomen en de koopprijs die men wil betalen: hoe hoger het inko-
men, hoe hoger de gewenste prijs (R=0,5211). Hoe hoger het inkomen is, hoe
meer mogelijkheden men natuurlijk ook heeft om een duurdere woning te
bemachtigen (zie ook Van Kempen 1992; Van Kempen et al. 1995; Lu 1998). 

Ook voor een woning in de huursector blijkt men een niet gering bedrag over
te hebben. Meer dan 80% is bereid meer dan ƒ 800,- per maand te betalen en
bijna 20% zelfs meer dan ƒ 1200,-. De huishoudens die meer dan ƒ 1200,- wil-
len uitgeven aan huur zijn bijna allen wel huishoudens met een hoog inkomen
en behoren meestal tot de oudere leeftijdsklasse. Sowieso zijn de huishoudens
met een hoog inkomen bereid minimaal ƒ 800,- uit te geven aan de huur van
hun woning. Ook hier is sprake van een verband tussen het inkomen en de
gewenste huurprijs (R=0,4351).

Vormgeving van de woning
Ongeveer 70% van de stedelingen vindt de vormgeving van de woning belang-
rijk (zie ook tabel 6.1). De vormgeving van de woning is uiterst geschikt om een
bepaalde identiteit te verlenen aan de bewoner (zie ook De Wijs-Mulkens
1999). Diegenen die waarde hechten aan de vormgeving hebben in de meeste
gevallen de voorkeur voor een woning met een puntdak. Moderne vormgeving
is minder populair en soms wordt zelfs aangegeven dat men absoluut niet in
een woning met een moderne stijl wil wonen. Een traditionele bouwstijl valt
daarentegen meer in de smaak. 

6.4.2 Locatie
De locatie vormt een onderdeel van het woonmilieu dat relatief gezien erg
belangrijk wordt gevonden (zie tabel 6.3). Nog geen 10% van de respondenten
die de locatie belangrijk vinden wil binnen de eigen woongemeente verhuizen.
Er zijn echter wel wat verschillen tussen de vier gemeenten. In Utrecht en
Vught wil ongeveer 20% het liefst binnen de gemeente verhuizen, terwijl in
Maarssen en Den Bosch niemand het liefst binnen de gemeente wil verhuizen. 
Vaker dan de eigen gemeente wordt de eigen provincie als gewenste locatie
genoemd door de respondenten die de locatie belangrijk vinden. Maar ook hier
zijn verschillen tussen de vier gemeenten waar te nemen. Respondenten
woonachtig in de Brabantse gemeenten Den Bosch en Vught willen vaker
binnen de provincie blijven wonen (respectievelijk 64% en 78%) dan bewoners
van de Utrechtse gemeenten Utrecht en Maarssen (respectievelijk 32% en 42%).
Dit is opvallend aangezien Den Bosch en Vught aan de rand van de provincie
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liggen in tegenstelling tot Utrecht en Maarssen. Kennelijk zijn Brabanders meer
gehecht aan hun provincie dan bewoners van de Randstedelijke gemeenten. 
Meer dan de helft van de huishoudens wil dus buiten de eigen provincie ver-
huizen. Dit is opvallend aangezien uit literatuur blijkt dat de meerderheid van
de verhuizingen over korte afstand plaatsvindt (Clark & Dieleman 1996). Met
name verhuizingen om woonredenen blijken over het algemeen over korte
afstand plaats te vinden (zie bijvoorbeeld Goetgeluk 1997; Van Kempen et al.
1995). Toch gaat het met name om in de buurt gelegen provincies. Het meest
genoemd worden Gelderland, Midden-Nederland (waaronder de Randstad, het
Groene Hart) en Noord-Holland als gewenste provincies/landsdelen. Andere
provincies worden nauwelijks genoemd. Bovendien zijn de afstanden tussen
provincies in Nederland natuurlijk relatief klein.
De groep die naar het noorden of het oosten van het land wil verhuizen bestaat
nagenoeg alleen uit mensen die naar het ‘echte’ platteland willen verhuizen; het
pseudo-platteland wordt dus dichter bij huis gezocht. In hoofdstuk 5 is dan ook
naar voren gekomen dat de noordelijke provincies overheersen in het beeld van
de locatie van het platteland. Daarnaast is het pseudo-platteland natuurlijk ook
vaker in de eigen gemeente voorstelbaar aangezien het om een woonmilieu in
het stedelijk gebied gaat. 
Ook de soort locatie wordt door de meeste stedelingen als belangrijk ervaren.
Zo heeft bijna 90% de soort plaats als belangrijk kenmerk aangegeven (tabel
6.1). De meeste stedelingen in het onderzoek willen het liefst naar een dorp ver-
huizen (tabel 6.4). Met name het grote dorp kent veel liefhebbers. Wellicht is
dit te verklaren doordat in dorpen vaak een bepaalde sfeer aanwezig is en in ver-
gelijking met het buitengebied vaak winkels aanwezig zijn. Toch is er ook een
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Tabel 6.4 - Gewenst soort plaats in volgorde van belangrijkheid, naar woongemeen-
te respondent 

Utrecht Maarssen Den Bosch Vught 

Groot dorp Groot dorp Klein dorp Groot dorp 
Stad Klein dorp Dorp Buitengebied 
Klein dorp Dorp Groot dorp Stad 
Dorp Stad Stad Middelgrote plaats
Stadsrand 
Buitengebied 

Alleen de soorten plaatsen die door 3% of meer van de respondenten zijn genoemd zijn
aangegeven.

Bron: interview 2000



aanzienlijk aantal stedelingen dat de voorkeur heeft voor het buitengebied of de
stad. Wanneer men de voorkeur heeft voor het stedelijk gebied wil men vaak
naar de rand van de stad verhuizen. 

6.4.3 Kenmerken van de woonomgeving 

Voorzieningen
Het aanbod van voorzieningen is in landelijke gebieden doorgaans beperkter
dan in stedelijke gebieden. Maar welke voorzieningen zijn nu gewenst in het
woonmilieu in de ogen van de stedelingen die ruraal willen wonen? Al eerder is
vermeld dat de aanwezigheid van voorzieningen in het woonmilieu qua belang-
rijkheid een relatief lage positie heeft. Alleen de nabijheid van winkels wordt
vaak als voorkeur genoemd. In de meeste gevallen gaat het hier om winkels
voor dagelijkse boodschappen zoals een supermarkt (tabel 6.5).

Toch vindt ook nog meer dan de helft van de respondenten het belangrijk dat
er openbaar vervoer in de buurt aanwezig is, waaronder zoals al eerder gezegd
met name mensen die naar het pseudo-platteland willen verhuizen. De nabij-
heid van een snelweg wordt niet of nauwelijks genoemd. Dit kan natuurlijk
weer te maken hebben met het feit dat men rust zo belangrijk vindt: de nabij-
heid van een snelweg kan de rust juist verstoren.
Ongeveer de helft van de respondenten vindt de nabijheid van medische voor-
zieningen belangrijk. Wanneer men medische voorzieningen in de buurt wenst
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gaat het met name om een huisarts. Recreatieve voorzieningen worden niet of
nauwelijks belangrijk gevonden. Voorzieningen als horeca, picknickplaatsen,
aanlegsteigers, fietspaden kunnen het rurale karakter juist ook aantasten. Zo
blijkt uit onderzoek van Reneman et al. (1999) dat de aanwezigheid van restau-
rantjes als een minder aantrekkelijk kenmerk van een groene omgeving wordt
gezien. Wat betreft de culturele voorzieningen waar men prijs op stelt worden
met name typisch stedelijke voorzieningen genoemd. Toch wordt de nabijheid
van culturele centra, bioscopen en theaters slechts door een klein deel van de
stedelingen die naar een ruraal woonmilieu willen verhuizen belangrijk gevon-
den. Ook de nabijheid van parkeervoorzieningen, scholen en speelvoorzienin-
gen wordt slechts door een klein deel van de respondenten van belang geacht.
Wat betreft onderwijsvoorzieningen gaat het met name om een basisschool. 
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Tabel 6.5 - Gewenst type voorzieningen nabij (%)

Percentage respondenten Bijzonderheden 
dat het type voorziening 
belangrijk vindt

Platteland Pseudo- Platteland
N = 33 platteland + pseudo

N = 18 -platteland
N = 60

Winkels 82 94 87 Supermarkt, bakker,
groenteboer

Openbaar vervoer 54 67 52 Bushalte, treinstation
Medische voorzieningen 52 39 48 Huisarts, gezondheids-

centrum, ziekenhuis,
apotheek

Parkeervoorzieningen 18 33 20 Parkeerplaats voor de
woning, parkeerruimte nabij

Scholen 9 11 23 Basisschool, middelbare 
school 

Culturele voorzieningen 15 17 17 Cultureel centrum,
bioscoop, theater

Speelvoorzieningen 6 28 10 Speeltuin, speelplaats

Alleen de type voorzieningen die door 10% of meer van het totale aantal respondenten
zijn genoemd zijn aangegeven

Bron: interview 2000



Kenmerken van het landschap
Wat betreft de kenmerken van het landschap worden de aanwezigheid van
groen, het soort landschap, de nabijheid van natuur en de aanwezigheid van
open ruimte het meest genoemd als voorkeuren (tabel 6.2). In hoofdstuk 2
bleek ook al uit eerdere onderzoeken het belang van de aanwezigheid van
groen, natuur en open ruimte in het woonmilieu (zie bijvoorbeeld Colenberg
& Nieboer 1997; RIGO 1995; Wassenberg et al. 1994; Wijnen et al. 2000). Men
blijkt hier veel waarde aan te hechten en zelfs bereid meer voor te betalen.
Hoewel de nabijheid van water en de aanwezigheid van dieren iets minder vaak
worden genoemd, vindt toch meer dan de helft van de respondenten deze ken-
merken belangrijk. 
Gekeken naar het soort groen dat men wenst in de woonomgeving blijken met
name bossen en parken veel te worden genoemd door de stedelingen (figuur
6.6). Bossen blijken dan ook een aantrekkelijk type groen te vormen voor recre-
anten (zie bijvoorbeeld Goossen et al. 1997; Ploeger et al. 2000). Parken worden
gezien als een urbane vorm van natuur: als een vorm van ‘internalized ‘other’
imposed on the city; islands of nature inserted into the urban landscape’
(Pigram 1993, p. 402); en bevatten in de ogen van stedelingen veel elementen
die in natuurgebieden voorkomen (Fisher et al. 1984). Men kan er tot rust
komen en genieten van de natuur. Plantsoenen en ‘agrarische natuur’ zoals wei-
landen en akkers blijken minder vaak gewenst te worden terwijl deze over het
algemeen veel in de woonomgeving te vinden zijn. Wellicht is dit te verklaren
door het feit dat mensen behoefte hebben aan een bepaalde geheimzinnigheid
(‘mystery’), hetgeen bij groen dat goed onderhouden is zoals bijvoorbeeld plant-
soenen en agrarische natuur vaak ontbreekt (Kaplan 1983).

102

0

10

20

30

park plantsoenbos akker

%

weide bomen grasveld

5

15

25

afwisselend

60
04

Figuur 6.6 - Gewenst soort groen (%) N=83
Bron: interview 2000



Het opleidingsniveau blijkt een rol te spelen bij het soort groen dat men prefe-
reert. Hoogopgeleide stedelingen hebben vaker de voorkeur voor vormen van
‘echte’ natuur zoals heide, bomen, bos en minder vaak de voorkeur voor agra-
risch en stedelijk groen dan laagopgeleide stedelingen (V=0,220*). Hoog-
opgeleiden hechten dus meer waarde aan een natuur die zo min mogelijk is
beïnvloed door de mens dan laagopgeleiden (zie ook Van den Berg 1999; Buijs
2000). Hoogopgeleiden hebben namelijk relatief vaak de behoefte om er even
helemaal uit te zijn en na te denken, hetgeen het beste vervuld kan worden in
een ruiger, minder verzorgd landschap (Van den Berg 1999). 
Daarnaast blijkt er een relatie te bestaan tussen de frequentie van het bezoeken
van het platteland en de voorkeuren voor bepaalde typen groen (zie ook
Reneman et al. 1999). Mensen die het platteland vaak bezoeken hebben relatief
vaak de voorkeur voor vormen van echte natuur. Mensen die niet of nauwelijks
een bezoek brengen aan het platteland hebben daarentegen weer relatief vaak de
voorkeur voor vormen van stedelijke en agrarische natuur zoals bijvoorbeeld
parken of weilanden (V=0,229*).
De populariteit van bossen blijkt ook uit figuur 6.7, waarin de voorkeuren voor
een bepaald soort landschap waaruit de woonomgeving bestaat zijn afgebeeld.
Ruim 25% van de stedelingen heeft de voorkeur voor een boslandschap. Toch
staat wat betreft het soort landschap dat men wenst het afwisselende landschap
bovenaan (zie ook Reneman 1999). Zo heeft bijna de helft van de stedelingen
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* Significant verband bij p < 0,10; V geeft waarde bijbehorende Cramer’s V aan.

Foto 6.4 - Wonen in een boslandschap



die het soort landschap belangrijk vinden de voorkeur voor een afwisselend
landschap. Wanneer men behoefte heeft aan een afwisselend landschap gaat het
in de meeste gevallen om een combinatie van een boslandschap met bijvoor-
beeld weide-, heide-, duin- of waterlandschap. Volgens Kaplan (1983) neemt de
waardering van een landschap dan ook toe met de complexiteit van een land-
schap, dat wil zeggen met het aantal en de variëteit aan elementen (zie ook
Misgav 2000). 
Hoewel in figuur 6.7 te zien is dat nog geen 5% van de stedelingen het water-
landschap als favoriete landschap heeft aangegeven, blijkt toch meer dan 75%
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Figuur 6.8 - Gewenst soort water (%) N=50
Bron: interview 2000
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van de respondenten de nabijheid van water in de woonomgeving op prijs te
stellen. Water brengt positieve gevoelens met zich mee: de aanwezigheid van
water blijkt bijvoorbeeld rustgevend te werken. (Brouwer et al. 2000; Feimer
1983; Ulrich 1983; Kaplan 1983). Wel blijkt de aanwezigheid van water vaak een
zachte voorkeur te vormen (zie tabel 6.2). Gekeken is ook welk soort water men
prefereert (figuur 6.8). 
Onder de huishoudens die de nabijheid van water belangrijk vinden in hun
woonomgeving is de nabijheid van een meer(tje) het meest in trek. Toch is er
ook een aanzienlijk aantal respondenten dat graag in de nabijheid van een rivier
of de zee wil wonen. 

Ook de aanwezigheid van dieren wordt op prijs gesteld: meer dan de helft van
de stedelingen vindt het prettig als er dieren in de woonomgeving aanwezig
zijn. De meerderheid van de stedelingen die het belangrijk vinden dat er dieren
aanwezig zijn in het volgende woonmilieu heeft de voorkeur voor boerderijdie-
ren (62%). Voorbeelden hiervan zijn koeien, schapen, kippen, geiten, paarden
enz. Wilde dieren en vogels zijn minder populair. Boerderijdieren (met name
koeien) vormen vaak ook onderdeel van de beeldvorming van het platteland
(hoofdstuk 4) en behoren kennelijk tot het idyllische beeld van het platteland
op basis waarvan men juist vaak ruraal wil wonen. 

Kenmerken van de bebouwing
Hoewel als minst belangrijk onderdeel ervaren (zie tabel 6.2), vormen ook de
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Foto 6.5 - Wonen aan het water



kenmerken van de bebouwing onderdeel van de woonomgeving. Uit welke
bebouwing dient het rurale woonmilieu te bestaan? In 6.4.1 kwam naar voren
dat men vooral naar vrijstaande woningen en boerderijen wil verhuizen. Dat
bijna de helft van de stedelingen (46%) wil dat het woonmilieu bestaat uit vrij-
staande woningen is dus niet verrassend. Daarnaast heeft ook bijna een kwart
van de stedelingen de voorkeur voor een woonmilieu bestaande uit met name
boerderijen (23%). 
Naast de soort bebouwing wordt de dichtheid van de bebouwing als belangrijk
ervaren. Aangezien de meerderheid de voorkeur heeft voor vrijstaande wonin-
gen en boerderijen als woningtype, is het niet opvallend dat de meerderheid van
de stedelingen die de dichtheid belangrijk vinden een lage dichtheid van het
woonmilieu prefereert (44%). Een lage dichtheid brengt een grote mate van
openheid met zich mee, een kenmerk dat in het algemeen positief wordt
gewaardeerd (zie ook Ulrich 1983). Toch is het niet zo dat bijna iedereen naar
een woonmilieu met een lage dichtheid wil verhuizen. Het woonmilieu met een
middelmatige dichtheid wordt namelijk bijna even vaak genoemd (42%).
Duidelijk is in ieder geval dat haast niemand de voorkeur heeft voor een woon-
milieu met een hoge dichtheid. Kennelijk zijn de stedelingen van mening dat
rurale woonmilieus gekenmerkt worden door een lage of hooguit middelmatige
dichtheid en het woningtype appartement hier niet in voorkomt. Er is ook nau-
welijks vraag naar appartementen (zie 6.4.1). 
Meer dan de helft van de stedelingen vindt de vormgeving en de ouderdom van
de bebouwing belangrijk. De stedelingen die de vormgeving belangrijk vinden
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Foto 6.6 - De aanwezigheid van boerderijdieren wordt op prijs gesteld



willen met name naar een woonmilieu met een afwisselende bebouwing verhui-
zen (60%): een eentonige bebouwing valt bij hen dus niet in de smaak. Daarnaast
geeft ruim 15% aan een traditionele/klassieke bebouwing te prefereren. 
Bijna driekwart heeft dan ook de voorkeur voor een oude bebouwing; nieuw-
bouwwijken worden in mindere mate geprefereerd. Sommige huishoudens
geven zelfs aan een woonmilieu met een moderne vormgeving absoluut niet te
waarderen. De smaak van de rurale woonmilieuliefhebber is dus zoals al eerder
gezegd vrij traditioneel (zie ook 6.4.1).
Opvallend is wel dat het met name jongeren zijn die een klassieke bouwstijl prefe-
reren. Jongeren willen ook relatief vaak naar een woonmilieu bestaande uit oude
bebouwing verhuizen. Ouderen hebben vaak geen zin meer of zijn niet meer in
staat om bijvoorbeeld een oude woning zelf op te knappen en te onderhouden;
jongeren daarentegen vaak weer wel. Toch is het opvallend dat oude woningen
meer gevraagd worden dan nieuwe woningen. Nieuwe woningen zijn over het
algemeen beter van kwaliteit en zijn vaak ook groter. Kennelijk vindt men met
name de uitstraling belangrijk en passen oude woningen (bijvoorbeeld boerderij-
en) beter in het idyllische beeld van ruraal wonen. Zo heeft men in hoofdstuk 4
aangegeven dat boerderijen onderdeel uitmaken van het beeld dat men heeft van
het platteland en men deze bebouwing juist ook aantrekkelijk vindt. 

Sociale kenmerken
Een woonomgeving heeft ook sociale kenmerken. Hiermee worden bijvoor-
beeld normen en waarden, sfeer en de samenstelling van de bevolking bedoeld.
Het platteland wordt vaak gezien als een gebied waar het mogelijk is een andere
manier van leven na te streven, een zogenaamde ‘rural way of life’ (zie bijvoor-
beeld Mormont 1987; Schmied 2000). In hoofdstuk 5 is naar voren gekomen
dat rust, veiligheid en sfeer dikwijls motieven vormen om naar een ruraal
woonmilieu te verhuizen. Logisch is dat de aanwezigheid van deze sociale ken-
merken op prijs zou worden gesteld. Hoewel in tabel 6.2 naar voren gekomen is
dat de sociale kenmerken van het woonmilieu minder belangrijk worden
gevonden dan bijvoorbeeld de kenmerken van de woning, de locatie en de ken-
merken van het landschap, vindt toch bijna iedereen de sociale kenmerken vei-
ligheid (zowel sociale veiligheid als verkeersveiligheid), rust, sfeer en bevolkings-
samenstelling belangrijk. De drukte van het dagelijkse bestaan leidt ertoe dat
men behoefte heeft aan rust (Coeterier & De Boer 2001). In een rustige omge-
ving kan men dan bijkomen en nieuwe energie opdoen. Wat betreft de sfeer
blijkt het met name om saamhorigheid, gezelligheid, sociale contacten of een
combinatie van deze kenmerken te gaan. Er blijkt dus wel degelijk behoefte te
zijn aan een soort gemeenschapsgevoel (‘community’gevoel). Dit gevoel wordt
dan ook vaak als een onderdeel van ruraliteit beschouwd (Liepins 2000).
Bovendien is eerder in dit hoofdstuk naar voren gekomen dat de meeste stede-
lingen naar een dorp willen verhuizen; en in een dorp is juist vaak sprake van
een gemeenschapsgevoel, althans zo is het overheersende beeld.  
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Wat betreft de bevolking wordt een gemengde samenstelling het meest geprefe-
reerd. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een menging van leeftijdsklassen,
etniciteiten en/of leefstijlen. Toch zijn er ook huishoudens die de voorkeur heb-
ben voor een woonmilieu met overwegend jonge huishoudens of overwegend
gezinnen met kinderen.

6.5 Vervangbare voorkeuren 

Vervangbare voorkeuren mogen alleen ontbreken als ze direct worden gecom-
penseerd. Eerder is gebleken dat de meeste voorkeuren hard zijn, dat wil zeggen
dat deze woonmilieukenmerken absoluut aanwezig moeten zijn. Nog geen 20%
van de voorkeuren is vervangbaar door een ander kenmerk. In tabel 6.6 worden
de belangrijkste vervangbare voorkeuren en hun substituut weergegeven. 

Eerder in dit hoofdstuk bleek dat bijna alle huishoudens de voorkeur hebben
voor een bepaald type woning en dat de vrijstaande woning en de boerderij tot
de meest favoriete woningtypen behoren. Maar men is dikwijls bereid de voor-
keur voor een vrijstaande woning in te leveren voor een twee-onder-een-kap
woning; en de voorkeur voor een boerderij voor een vrijstaande woning. Ook
vertoont men ten aanzien van de aanwezigheid van een garage bij de woning
enige flexibiliteit: dikwijls vindt men het geen probleem als de garage vervangen
wordt door een schuur. Daarnaast vormt nieuwe bebouwing een alternatief
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Tabel 6.6 - Vervangbare voorkeuren in volgorde van belangrijkheid (%)

Voorkeur: Vervangbaar door: % (N = 112)

Oude bebouwing Nieuwe bebouwing, mits….. 14
Vrijstaande woning Twee-onder-een-kap woning 13
Lage dichtheid Middelmatige dichtheid 10
Aanwezigheid garage Aanwezigheid schuur 9
Nabijheid bos Nabijheid weiland 6
Nabijheid park Nabijheid ander soort groen 6
Nabijheid meer Nabijheid ander soort water 6
Dorp Stad, mits….. 6
Boerderij Vrijstaand 5

Alleen de vervangbare voorkeuren en het bijpassende alternatief die door 5% of meer van
de respondenten zijn genoemd zijn aangegeven. N geeft het totaal aantal respondenten aan.

Bron: interview 2000



voor al bestaande bebouwing. Kennelijk ziet men in dat het aanbod woningen
in rurale woonmilieus tot op heden beperkt is, en om de vraag te willen verwe-
zenlijken in veel gevallen nieuwbouw nodig is. Wel is het zo dat de nieuwe
bebouwing vaak wel een bepaalde sfeer moet uitstralen, in de meeste gevallen
juist niet een moderne maar een traditionele sfeer. 
Ook de voorkeur voor bepaalde kenmerken van het landschap zijn soms
inwisselbaar. Zo is men dikwijls bereid de voorkeur voor de aanwezigheid van
een park in het gewenste woonmilieu in te wisselen voor de nabijheid van een
ander soort groen met name een plantsoen. De nabijheid van een bos blijkt
soms vervangen te kunnen worden door een weiland in de buurt. De nabijheid
van een meer, het meest geprefereerde watertype, is soms vervangbaar door de
nabijheid van een ander type water, met name een sloot of de zee.
De huur- of koopprijs van de woning wordt nauwelijks als vervangbaar ken-
merk genoemd. De stedelingen hebben een voorkeur voor een bepaalde prijs -
in de meeste gevallen een maximale prijs - en als de aangeboden woning niet
aan deze prijs voldoet wijst men de woning al dan niet af. De prijs wordt een
harde voorkeur als men de woning afwijst. Als men een hogere prijs accepteert,
betreft het een zachte voorkeur (zie ook Van Kempen et al. 1994). 
Tenslotte vormt het wonen in de stad een alternatief voor het wonen in een
dorp. Het gaat hier uiteraard nagenoeg alleen om huishoudens die zowel naar
het platteland als het pseudo-platteland willen verhuizen. Blijkbaar beseft men
dat het aanbod woningen in dorpen beperkt is en men dus eventueel uit moet
wijken naar het stedelijk gebied. Wederom wordt dus bevestigd dat ruraal
wonen in de ogen van een deel van de woonconsumenten mogelijk is in het ste-
delijk gebied. In bijna alle gevallen is wel duidelijk aangegeven dat men dan wel
alleen naar de rand van de stad wil verhuizen.

6.6 Rurale woonmilieuwensen van enkele specifieke typen 
woonconsumenten

In deze paragraaf worden de rurale woonmilieuwensen van enkele specifieke
typen woonconsumenten op een rijtje gezet: gezinnen met kinderen, ouderen,
alleenstaanden van jonge en middelbare leeftijd en tweeverdieners zonder kin-
deren. Aangezien de wensen van deze groepen afwijken van andere typen
woonconsumenten, is juist voor de behandeling van de rurale woonmilieuwen-
sen van deze typen woonconsumenten gekozen. 

Gezinnen met kinderen (N = 45)
Gezinnen met kinderen willen vooral naar een dorp verhuizen. Met name het
grote dorp is onder hen favoriet. In een dorp is veel rust en (speel)ruimte te vin-
den voor opgroeiende kinderen terwijl er met name in het grote dorp dikwijls wel
een school aanwezig is. De meeste gezinnen met kinderen stellen de nabijheid van
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een basisschool ook als eis, hetgeen uiteraard niet verbazingwekkend is. Qua land-
schap prefereert men vooral een bos- of weidelandschap. Daarnaast stelt men het
op prijs als er boerderijdieren in het landschap aanwezig zijn. Men beschouwt de
aanwezigheid van koeien, schapen, paarden in het woonmilieu kennelijk als leuk
en ongevaarlijk voor de kinderen. Wat betreft de woning is met name de vrij-
staande koopwoning met een tuin in trek. Meer dan de helft van de gezinnen met
kinderen wenst minimaal vijf kamers in de volgende woning.

Ouderen (N = 24)
Ook ouderen willen het liefst naar een dorp verhuizen. Toch willen ouderen
ook dikwijls naar het buitengebied verhuizen. Zij zijn dan ook vaak al gestopt
met werken en hoeven dus geen rekening meer te houden met de afstand tot de
werkplek. 
Aangezien 55-plussers de top van de wooncarrière veelal al hebben bereikt en
meestal neerwaarts in de hiërarchie willen verhuizen is het niet vreemd dat oude-
ren vaak de voorkeur hebben voor een kleine woning. Wanneer de (eventuele)
kinderen het huis uit zijn, heeft men vaak ook niet zoveel ruimte meer nodig.
Ook hebben ouderen relatief vaak de voorkeur voor een balkon boven een tuin,
een appartement en een woning in de huursector (zie ook Van Kempen et al.
1994). Wanneer men een woning met een tuin wenst, behoeft het perceel in de
meeste gevallen niet groter dan 500m2 te zijn. Opvallend is dat er nauwelijks
wordt gevraagd naar een woning speciaal bedoeld voor ouderen: een senioren-
woning. Waarschijnlijk zijn de ouderen die ruraal willen wonen vaak nog gezond
en hebben nog geen behoefte aan speciale voorzieningen voor senioren. 

Alleenstaanden van jongere en middelbare leeftijd (N = 18)
Hoewel ook onder deze groep het dorp het populairst is, willen ook enkele
huishoudens naar een ruraal woonmilieu in het stedelijk gebied verhuizen.
Deze huishoudens hebben blijkbaar behoefte aan de voorzieningen en atmo-
sfeer die de stad biedt. De nabijheid van bos wordt sterk op prijs gesteld. Het is
niet zo dat deze eenpersoonshuishoudens in de meerderheid zijn gericht op
huurwoningen en appartementen. Ook onder deze groep is de vrijstaande
woning in de koopsector het populairst. Wel is het zo dat men met name een
kleine woning in de lagere prijsklasse (tot ƒ 400.000,-) wil kopen, hetgeen
uiteraard te maken heeft met het feit dat deze huishoudens maar uit één per-
soon bestaan en dus minder ruimte behoeven en doorgaans minder hebben te
besteden. Ook het perceel hoeft niet zo groot te zijn. Een perceel van 500m2

volstaat in de meeste gevallen en dikwijls zelfs een perceel van 200m2.

Tweeverdieners zonder kinderen (N = 16)
Aangezien beide personen in het huishouden te maken hebben met een woon-
werk afstand is het opvallend dat tweeverdieners zonder kinderen in vergelij-
king met de andere typen huishoudens vaak naar het buitengebied willen ver-
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huizen. Het dorpse woonmilieu staat echter ook bij dit type huishouden boven-
aan de verlanglijst. Daarnaast wil ook deze groep huishoudens graag in de
nabijheid van bos wonen. 
Opvallend is verder dat tweeverdieners zonder kinderen vaker dan de andere
huishoudentypen een nieuwbouwwoning prefereren. Kennelijk ziet men in dat
een bestaande woning meer onderhoud en dus tijd vergt; en tijd is juist vaak
schaars aanwezig bij dit type huishouden. De vraag naar een boerderij is onder
deze groep dan ook grotendeels afwezig. De grootste vraag gaat uit naar vrij-
staande woningen, gevolgd door twee-onder-een-kap woningen. Men wil in de
meeste gevallen wel een tuin, maar vaak een kleine tuin. Zo wenst de helft van
de tweeverdieners zonder kinderen een perceel van maximaal 200m2. Waar-
schijnlijk staat ook het onderhouden van een tuin deze huishoudens tegen.

6.7 Rurale woonmilieuwensen naar gewenst type ruraal woonmilieu

Naast een uitsplitsing naar type woonconsument zijn de woonmilieuwensen
naar gewenst type ruraal woonmilieu gesplitst. In deze paragraaf wordt nog
eens apart gekeken naar de woonmilieuwensen van de stedelijke woonconsu-
menten die naar het ‘echte’ platteland willen verhuizen en naar de woonmi-
lieuwensen van woonconsumenten die naar het pseudo-platteland willen ver-
huizen. Daarnaast is er ook een groep woonconsumenten die zowel naar het
platteland als het pseudo-platteland wil verhuizen. Ook aan de rurale woonmi-
lieuwensen van deze groep wordt hieronder aandacht besteed.

Platteland (N = 33)
Niet verbazingwekkend is dat de mensen die naar het platteland willen verhui-
zen de kenmerken rust, groen, natuur, open ruimte, veiligheid en aanwezigheid
van dieren meestal als belangrijk beschouwen. Dit zijn immers de kenmerken
die men als de positieve kenmerken van het platteland ziet (hoofdstuk 4). Men
name het afwisselende landschap en het boslandschap zijn populair. Meer dan
driekwart vindt het daarnaast van belang dat er water aanwezig is. Vooral
wonen nabij een meer of de zee is populair.
Wat betreft de bebouwing prefereert men met name een woonmilieu met een
lage dichtheid en een oude bebouwing. Een afwisselende vormgeving wordt het
meest gewaardeerd gevolgd door een traditionele vormgeving. Wat betreft het
type woning dat wordt gewenst gaat het met name om vrijstaande woningen,
maar ook boerderijen zijn gewild. Ongeveer driekwart prefereert een woning in
de koopsector met name in de prijsklasse ƒ 400.000,- tot ƒ 600.000,-. Wel
moet de woning daarvoor in de meeste gevallen een tuin bezitten. Meer dan de
helft van de liefhebbers van het platteland wenst een perceel met een omvang
tussen de 200 en 500m2.  
Tenslotte is gekeken welke eisen men stelt aan de locatie. Het dorp is het popu-
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lairst gevolgd door het buitengebied. De meeste mensen die naar het platteland
willen verhuizen willen binnen de eigen provincie verhuizen, maar toch wil nog
bijna een kwart naar het noorden of het oosten van het land verhuizen.  

Pseudo-platteland (N = 18)
Ook voor de stedelingen die naar het pseudo-platteland willen verhuizen geldt
dat de rurale kenmerken aanwezigheid van groen, natuur, open ruimte en water
van belang zijn. Ook wil men dat het woonmilieu rustig en veilig is en een
bepaalde sfeer uitstraalt. Wel zijn er verschillen wat betreft het soort landschap
dat men prefereert. Naast het afwisselende en het boslandschap is er namelijk
ook interesse in weidelandschappen en parklandschappen. Parken worden dan
ook als een ‘urban representation of nature and the countryside’ beschouwd
(Mormont 1987, p. 9). Wat betreft de bebouwing heeft men met name voor-
keur voor een woonmilieu met een middelmatige dichtheid gevolgd door een
lage dichtheid. Ook onder de mensen die naar het pseudo-platteland willen
verhuizen is een oude bebouwing het populairst. Wel is een oude bebouwing
dikwijls vervangbaar door nieuwbouw. Kennelijk ziet men in dat om rurale
woonmilieus in het stedelijk gebied te creëren nieuwbouw in de meeste gevallen
niet te vermijden is. 
Onder de mensen die naar het pseudo-platteland willen verhuizen is meer vraag
naar bepaalde voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer. Dit is natuur-
lijk te verwachten; men wil immers niet voor niets naar een ruraal woonmilieu
met de stedelijke gemakken zoals voorzieningen nabij verhuizen. 
Met betrekking tot het gewenste woningtype is er ook een duidelijk verschil
met de stedelingen die naar het platteland willen verhuizen. Men noemt name-
lijk niet alleen vrijstaande woningen en boerderijen; ook eengezinswoningen in
een rij en zelfs appartementen worden genoemd. Een pseudo-plattelands woon-
milieu hoeft dus niet per se uit vrijstaande woningen en boerderijen te bestaan
maar kan ook eengezinswoningen in een rij en appartementen bevatten. Wel
wenst de meerderheid een tuin; percelen van meer dan 500m2 worden nauwe-
lijks gevraagd en in meer dan de helft van de gevallen volstaat zelfs een perceel
van 200m2. 
Hoewel meer dan de helft een koopwoning wenst, is er ook vraag naar huurwo-
ningen in het pseudo-platteland. Wat betreft de gewenste prijsklasse van de
koopwoningen ligt het niveau wel iets lager dan het gemiddelde. Er is met
name vraag naar woningen in het goedkope segment: tot ƒ 400.000,-. 

Platteland en pseudo-platteland (N = 60)
De rurale woonmilieuwensen van de woonconsumenten die zowel naar het
platteland als het pseudo-platteland willen verhuizen zijn vergelijkbaar met de
wensen van de stedelingen die alleen naar het platteland willen verhuizen op
enkele uitzonderingen na. Zo wil deze groep bijna alleen maar binnen de eigen
provincie verhuizen en niet zoals de liefhebbers van het platteland ook naar het
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noorden en oosten van het land. Daarnaast wil deze groep nagenoeg alleen
maar naar een dorp verhuizen; en is er nauwelijks vraag naar het buitengebied
en het stedelijk gebied. Maar de voorkeur voor het wonen in een dorp is vaak
wel inwisselbaar voor bijvoorbeeld het stedelijk gebied. 

6.8 Conclusie 

In dit hoofdstuk stond het voorgenomen keuzegedrag van stedelijke wooncon-
sumenten ten aanzien van rurale woonmilieus centraal. Achterhaald is welke
kenmerken van het woonmilieu belangrijk worden gevonden en of deze ken-
merken gezien worden als harde, vervangbare of zachte voorkeuren. Het aantal
voorkeuren dat genoemd wordt is in vergelijking met andere onderzoeken (zie
bijvoorbeeld Goetgeluk 1997; Van Kempen et al. 1994) vrij hoog. Waarschijnlijk
is dit te verklaren doordat in dit onderzoek in tegenstelling tot de andere onder-
zoeken naast de kenmerken van de woning uitgebreid is gevraagd naar de
belangrijkheid van eventuele woonomgevingkenmerken. 
Hoewel de woonomgeving een steeds belangrijker rol lijkt te gaan spelen in het
keuzeproces (Ministerie van VROM 2000a; Zoest & Daalder 2000), blijken de
kenmerken van de woning nog steeds een erg belangrijk onderdeel uit te maken
van de woonmilieuvoorkeuren. In dit onderzoek is gebleken dat dit ook voor
rurale woonmilieus geldt. Dit is toch opvallend aangezien in hoofdstuk 5 naar
voren kwam dat men juist vanwege de kenmerken van de rurale woonomgeving
naar een ruraal woonmilieu wil verhuizen. Niet vreemd is natuurlijk dat men
rurale woonmilieus meestal associeert met woningtypen die veel ruimte in en
om de woning hebben: vrijstaande woningen en boerderijen met een tuin zijn
het meest geliefd. Een tuin dient bijna altijd absoluut aanwezig te zijn: anders
accepteert men het woonmilieu niet. Vrijstaande woningen en boerderijen zijn
overigens dikwijls wel te vervangen door respectievelijk twee-onder-een-kap
woningen en vrijstaande woningen. In de pseudo-plattelandse woonmilieus is
hiernaast vraag naar eengezinswoningen in een rij en appartementen. Daarnaast
stellen de liefhebbers van het pseudo-platteland minder hoge eisen aan de
grootte van het perceel. Een perceel van 200m2 volstaat in veel gevallen in
tegenstelling tot de stedelingen die naar het platteland willen verhuizen. 
De prijs die men bereid is te betalen is in de meeste gevallen niet gering. Slechts
een klein gedeelte van de stedelingen wil niet meer dan ƒ 400.000,- uitgeven:
dit zijn met name de stedelingen die naar het pseudo-platteland willen verhui-
zen. Ook zijn er stedelingen die op zoek zijn naar een woning van meer dan
ƒ 1.000.000,-. Deze laatste groep bestaat overigens uitsluitend uit huishoudens
met een hoog inkomen. Men heeft over het algemeen dus een redelijk bedrag
over voor een woning in een ruraal woonmilieu. Wel houdt men in de meeste
gevallen vast aan de gewenste prijs: men wil hier meestal niet van afwijken. 
Zeer groot hoeven de woningen in een ruraal woonmilieu overigens niet te zijn.
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Stedelingen met een hoog inkomen en gezinnen met kinderen wensen vaak wel
een grotere woning dan andere huishoudens. Ouderen hebben daarentegen
juist vaak de behoefte aan een relatief kleine woning. 
Wat betreft de vormgeving wenst men met name een afwisselende stijl, gevolgd
door een traditionele stijl. Daarnaast prefereert men in de meeste gevallen een
oude bebouwing en zijn nieuwbouwwijken minder in trek. Gelukkig ziet men
in dat om de rurale woonwensen te verwezenlijken veelal nieuwbouw nodig is.
Nieuwbouw vormt namelijk dikwijls een alternatief voor bestaande bouw. Wel
is dan van belang dat deze nieuwe woningen een bepaalde (vaak traditionele)
sfeer hebben. Wellicht vormt het bouwen van nieuwe woningen in oude stijl
een aantrekkelijk alternatief. Zo blijken nieuwbouwwoningen in traditionele
stijl in wijken als bijvoorbeeld Brandevoorde in Helmond zeer populair te zijn.  

De locatie van het rurale woonmilieu blijkt ook erg belangrijk gevonden te
worden. Voor zowel de liefhebbers van het platteland als de liefhebbers van het
pseudo-platteland geldt dat men met name binnen de eigen provincie wil ver-
huizen. Toch is er een aanzienlijk deel van de liefhebbers van het platteland dat
wil verhuizen naar het platteland in het noorden of het oosten van het land. 
Wat betreft het type locatie kent met name het dorp veel gegadigden. Blijkbaar
brengt een dorp een bepaalde sfeer met zich mee, een aspect waar aanzienlijk
veel stedelingen behoefte aan hebben. Toch is er ook een behoorlijk aantal ste-
delingen dat naar het buitengebied of het stedelijk gebied wil verhuizen.
Bovendien zijn de stedelingen die zowel naar het platteland als het pseudo-plat-
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teland willen verhuizen vaak bereid om hun voorkeur voor het wonen in een
dorp in te wisselen voor het wonen in of aan de rand van het stedelijk gebied.
Woonmilieus met een dorps karakter aan de rand van de stad zouden dus een
uitkomst zijn. In dit geval woont men namelijk in het stedelijk gebied maar
heeft men toch het gevoel in een dorp te wonen. In het stedelijk gebied zijn
bovendien voorzieningen vaker nabij. Hoewel de nabijheid van voorzieningen
in het woonmilieu minder belangrijk wordt geacht, vindt men het toch prettig
en meestal zelfs noodzakelijk dat men de dagelijkse boodschappen op niet al te
grote afstand van de woning kan doen. 
Niet vreemd is dat mensen die ruraal willen wonen juist ook de rurale kenmer-
ken van het woonmilieu belangrijk vinden. Voor zowel het platteland als het
pseudo-platteland geldt dat de typische rurale kenmerken rust, open ruimte,
groen en natuur, dieren, veiligheid en sfeer op prijs worden gesteld. Deze ken-
merken vormen vaak ook het motief voor het rurale wonen is in hoofdstuk 5
gebleken. Rust, ruimte, groen, natuur en dieren (met name koeien) vormen
vaak ook onderdeel van de beeldvorming van het platteland is in hoofdstuk 4
naar voren gekomen; en behoren blijkbaar tot het idyllische beeld van het plat-
teland op basis waarvan men juist vaak ruraal wil wonen of tot - zoals Van der
Ploeg het noemt - het zogenaamde Weigevoel (2001, p. 162).  
Opvallend is wel dat de rurale kenmerken open ruimte, natuur, water, dieren
en sfeer dikwijls als een zachte voorkeur worden gezien. Dit geldt met name
voor de aanwezigheid van water en dieren. Het woonmilieu hoeft dus niet per
se nabij water gelegen te zijn en dieren te beschikken, maar het wordt wel erg
prijs gesteld. Men wil dus ruraal wonen, maar beschouwt sommige rurale ken-
merken vaak wel als zachte voorkeur. Wellicht vormt dit een verklaring voor het
feit dat er zo’n grote vraag is naar rurale woonmilieus. Het belangrijkst is dat
men een woning met een tuin aan de rand van of buiten de stad heeft en het
woonmilieu rustig, veilig en groen is. Wanneer het woonmilieu niet rustig, vei-
lig en groen is wordt het woonmilieu bijna altijd afgewezen. 

Kortom, met name het type ruraal woonmilieu waarnaar men wil verhuizen
bepaalt welke kenmerken men belangrijk vindt. De liefhebbers van het pseudo-
platteland stellen vaak minder hoge eisen aan het rurale woonmilieu dan de ste-
delingen die naar het platteland willen verhuizen, maar willen tegelijkertijd
vaak ook maar maximaal ƒ 400.000,- uitgeven. 
Het inkomen blijkt daarnaast ook een belangrijke rol te spelen wanneer geke-
ken wordt naar de eisen die men aan de woning stelt. Zo is in dit hoofdstuk
duidelijk geworden dat huishoudens met een laag inkomen kleinere, goedkope-
re woningen wensen op een kleiner perceel dan de huishoudens met een hoog
inkomen. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom het tegen de verwachting in
niet alleen huishoudens met een hoog inkomen zijn die ruraal willen wonen. In
hoofdstuk 5 bleek immers dat inkomen geen rol speelde bij het wel of niet wil-
len verhuizen naar een ruraal woonmilieu en bleek men de financiële mogelijk-
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heden buiten beschouwing te hebben gelaten. De lage inkomens blijken dus
minder hoge eisen te stellen aan het rurale wonen en betrekken hun financiële
mogelijkheden hierbij dus wel. 
Tenslotte is er nog een groep van woonconsumenten zonder uitgesproken voor-
keur voor een bepaald type ruraal woonmilieu. Deze groep wil zowel naar het
platteland als naar het pseudo-platteland verhuizen. Aangezien de woonmi-
lieuwensen van deze groep grotendeels vergelijkbaar zijn met de wensen van de
plattelandsliefhebbers en deze groep slechts in beperkte mate in een ruraal
woonmilieu in het stedelijk gebied wil wonen, is te verwachten dat het grootste
deel van deze groep uiteindelijk toch de keuze zal maken voor het ‘echte’ platte-
land. Wanneer de mogelijkheden om op het platteland te wonen echter beperkt
zijn is voorstelbaar dat deze groep door middel van marketing beïnvloedbaar is
en ‘over te halen’ is om naar een pseudo-plattelands woonmilieu te verhuizen.
Een deel van deze groep heeft dan ook al aangegeven het wonen in de stad
(meestal wel aan de rand van de stad) als alternatief te zien voor het wonen in
een dorp. In welke mate en op welke wijze aanbieders op de woningmarkt
inspelen op de vraag naar rurale woonmilieus (bijvoorbeeld door middel van
marketing) zal in het volgende hoofdstuk aan de orde worden gesteld.   
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7 Ruraal wonen en de aanbodzijde van de woningmarkt

7.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is de vraagzijde van de woningmarkt met betrekking
tot ruraal wonen belicht. In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de
andere kant van de woningmarkt: de aanbodzijde. Steeds meer aanbieders lijken
in te spelen op de wensen van de woonconsument. Het belang van de woonomge-
ving komt hierbij steeds prominenter naar voren. Aanbieders kunnen direct inspe-
len op de rurale woonwensen van de consument door middel van het creëren van
aanbod. Hierbij zijn marktpartijen zoals projectontwikkelaars wel afhankelijk van
het overheidsbeleid. De overheid kan door middel van het ruimtelijke ordenings-
beleid nieuwbouw tegenhouden of beperken en randvoorwaarden stellen.
Daarnaast kunnen aanbieders op de woningmarkt indirect inspelen op de rura-
le woonwensen via de beeldvorming. Voorafgaand aan het maken van een keuze
voor een bepaald woonmilieu vindt immers een afwegingsproces plaats.
Verschillende alternatieven worden met elkaar vergeleken. Het beeld dat woon-
consumenten van een woonmilieu hebben kan een belangrijke ‘pull-factor’ in
deze fase vormen. En dit beeldvormingsproces is weer te beïnvloeden door
allerlei vormen van informatie. Aanbieders op de woningmarkt kunnen invloed
uitoefenen op de beeldvorming door middel van marketing. ‘Marketing measu-
res attempt to evoke a specific change in the attitude and consequently behavi-
our of clients’ (Ashworth & Voogd 1990, p. 36).
Om vast te stellen in hoeverre en op welke wijze aanbieders van de woning-
markt inspelen op de vraag naar rurale woonmilieus zijn interviews gehouden
onder verschillende aanbieders op de woningmarkt. Vier categorieën aanbieders
zijn benaderd: makelaars, projectontwikkelaars, gemeenten en ministeries. Een
overzicht van de benaderde personen is te vinden in bijlage 4. 
De geïnterviewde aanbieders zijn geconfronteerd met de resultaten van de tele-
fonische enquête en het interview onder stedelijke woonconsumenten. Zo is
gekeken of de uit de telefonische enquête naar voren gekomen plattelandsbeel-
den van stedelingen overeen komen met de beeldvorming van makelaars, pro-
jectontwikkelaars, gemeenten en ministeries. Ook is onderzocht in hoeverre er
verschillen bestaan tussen de heersende rurale woonvoorkeuren en het (voorge-
nomen) keuzegedrag in de ogen van de aanbieders op de woningmarkt en de
rurale woonvoorkeuren en het voorgenomen keuzegedrag zoals naar voren is
gekomen in het interview onder de stedelijke woonconsumenten. Het op de
hoogte zijn van de consumentenwensen vormt immers een belangrijk onderdeel
van het marketingproces (zie ook hoofdstuk 2).

In paragraaf 7.2 wordt nagegaan in hoeverre aanbieders op de woningmarkt
zich bewust zijn van de beeldvorming, de voorkeuren en het (voorgenomen)
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keuzegedrag van woonconsumenten met betrekking tot ruraal wonen.
Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 onderzocht in hoeverre en op welke wijze
aanbieders inspelen op de beelden en de vraag met betrekking tot ruraal wonen. 

7.2 Beeldvorming, voorkeuren en keuzegedrag ten aanzien van rurale
woonmilieus 

In deze paragraaf wordt bekeken in hoeverre aanbieders op de hoogte zijn van
de consumentenwensen. Eerst wordt bekeken wat makelaars en projectontwik-
kelaars, gemeenten en ministeries verstaan onder ruraal wonen en in hoeverre
dat overeen komt met het beeld van stedelijke woonconsumenten. Daarna
wordt nagegaan hoe de aanbodzijde de voorkeuren en het (voorgenomen) keu-
zegedrag met betrekking tot ruraal wonen karakteriseert en in hoeverre dit over-
eenkomt met de vraag van woonconsumenten. 

7.2.1 Beeldvorming volgens de aanbodzijde

Associaties
Ruraal (of landelijk) wonen blijkt een moeilijk begrip te zijn. Makelaars en pro-
jectontwikkelaars maar ook gemeenten en zelfs ministeries blijken er meestal
geen eenduidige definitie voor te hebben. Daarnaast zijn er verschillende vor-
men van ruraal wonen mogelijk. Een grote variatie aan definities is het gevolg:

‘buiten wonen, in het groen’ (Makelaar)
‘heleboel weidsheid in kleine leefgemeenschap’ (Makelaar)
‘groen en rustig wonen op grote percelen’ (Makelaar)
‘lage dichtheid, in het groen’ (Projectontwikkelaar)
‘vrijstaand wonen, met een kavel van minimaal 500m2’ (Projectontwikkelaar)

Het beeld van ruraal wonen van woonconsumenten komt volgens de makelaars
en projectontwikkelaars hiermee over het algemeen aardig overeen. 

‘Mensen verstaan onder landelijk wonen al gauw zoals je op de Veluwe woont, of
in Groningen of in de Achterhoek. Met veel groen om je heen en niet een rijtjes-
huis met een tuin voor en achter. Het gaat om echt mooi ruim wonen’.
(Makelaar) 

De constructivistische benadering die in dit onderzoek wordt gevolgd gaat
ervan uit dat het platteland en ruraliteit een sociale constructie zijn; wat men
onder het platteland verstaat en het beeld dat men heeft van ruraal wonen ver-
schilt per individu (hoofdstuk 2). Zo blijkt uit de telefonische enquête dat per-
soonlijke kenmerken een rol spelen bij de vorming van plattelandsbeelden. Ook
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sommige aanbieders geven aan dat de beeldvorming per individu sterk kan ver-
schillen en dat persoonlijke kenmerken hierbij een rol kunnen spelen. Erkend
wordt dat het om een subjectief begrip gaat. 
Volgens een projectontwikkelaar blijken er ook duidelijke verschillen in beeld-
vorming van de consument tussen regio’s te bestaan. In de Randstad hebben
woonconsumenten een ander beeld van ruraal wonen dan in bijvoorbeeld de
provincie Brabant. Wat in de Randstad onder ruraal wonen wordt verstaan,
wordt in de provincie Brabant door de consument dikwijls als stedelijk wonen
gezien. De huidige woonsituatie speelt dus wel degelijk een rol bij de rurale
beeldvorming. Ook uit de resultaten van de telefonische enquête blijkt dat de
huidige woonsituatie een rol speelt bij de beeldvorming met betrekking tot het
platteland. 

Waar?
Uit hoofdstuk 4 is naar voren gekomen dat een groot deel van de stedelijke
woonconsumenten van mening is dat alles buiten de bebouwde kom platteland
is. In de ogen van stedelijke woonconsumenten hoeft ruraal wonen echter niet
per se in het buitengebied plaats te vinden. Zo wordt ook het wonen in een
dorp doorgaans als ruraal wonen beschouwd. Ook wordt volgens de aanbieders
het wonen in een dorp dikwijls als ruraal wonen beschouwd. Volgens de meer-
derheid van de geïnterviewde aanbieders is ruraal wonen echter verbonden aan
het buitengebied. 
Daarnaast kan volgens stedelijke woonconsumenten ruraal wonen ook plaats
vinden in het stedelijk gebied. Volgens de deconstructivistische benadering
hoeft ruraal wonen dan ook niet per se gelokaliseerd te zijn op het platteland,
maar zou ruraal wonen ook plaats kunnen vinden in of aan de rand van het ste-
delijk gebied. Ruraal en platteland zijn immers niet synoniem aan elkaar
(hoofdstuk 2). Maar in hoeverre is ruraal wonen mogelijk in het stedelijk
gebied volgens de aanbodzijde van de woningmarkt? De meerderheid van de
makelaars en projectontwikkelaars is van mening dat ruraal wonen ook aan bij-
voorbeeld de rand van de stad mogelijk is, zodra het maar naar niet echt stede-
lijk is. Zo vinden zelfs sommige stedelingen dat ruraal wonen in de wijk
Tuindorp in Utrecht mogelijk is, aldus een Utrechtse makelaar. Tuindorp is een
populaire jaren dertig wijk: ruim opgezet, brede straten en veel groen. 

‘De naam zegt het al: Tuindorp wordt eigenlijk gezien als een dorp in de stad.
Men heeft toch de gemakken van het in de stad wonen, maar wel het gevoel in
een wat dorpse omgeving te zitten’. (Makelaar)

Een rurale idylle?
Uit de resultaten van de telefonische enquête blijkt dat er sprake is van een zeer
positief beeld van het platteland. Het wordt gezien als een mooi, schoon, rustig
en veilig gebied met een aantrekkelijke bebouwing. Ruraal wonen wordt als een
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idyllisch bestaan beschouwd. Maar in hoeverre is er volgens de aanbieders op de
woningmarkt sprake van een romantisering van het platteland en het platte-
landsleven? Meerdere aanbieders beamen dat ruraal wonen dikwijls wordt gero-
mantiseerd. Ook volgens de meeste aanbieders is er dus sprake van een zekere
verheerlijking van het platteland en het plattelandsleven. 

‘Iedereen heeft zo zijn droombeeld van zijn eigen vrijstaande woning op zijn
eigen kavel. Huisje, boompje, beestje. Men wil niet afhankelijk zijn van anderen,
niet gestoord worden door anderen. Ruimte, rust, individualiteit, individuele
expressie vindt men hierbij belangrijk’. (Makelaar) 

Het geromantiseerde beeld kan als gevolg hebben dat het rurale wonen niet
blijkt te voldoen aan de verwachtingen. Mensen stappen ergens in en blijken
achteraf niets van het buitenleven af te weten. Het vele werk dat ruraal wonen
met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld het onderhouden van de tuin en het
verzorgen van dieren, kan dan tegenvallen. Ook qua prijs blijken consumenten
volgens makelaars soms een geromantiseerd (en niet reëel) beeld te hebben.
Men denkt dikwijls voor een lager bedrag ruraal te kunnen wonen dan in wer-
kelijkheid mogelijk is. 

7.2.2 Voorkeuren volgens de aanbodzijde 

Ruraal wonen: ja of nee? 
De aanbodzijde van de woningmarkt is zeer goed op de hoogte van de popula-
riteit van rurale woonmilieus. Nagenoeg alle geïnterviewde makelaars en pro-
jectontwikkelaars zijn van mening dat er veel vraag naar ruraal wonen is. 

‘Steeds meer mensen willen landelijk wonen. Een aantal jaren is de tendens
geweest dat mensen juist terug naar Maarssen wilden. Nu wil men juist weer
naar buiten toe verhuizen’. (Makelaar)

Mensen blijken volgens een projectontwikkelaar steeds meer te kiezen voor een
uitgesproken woonmilieu, ofwel een stedelijk woonmilieu ofwel een ruraal
woonmilieu.

‘Mensen willen zich namelijk identificeren met een woonmilieu’.
(Projectontwikkelaar)

Ook de gemeentes en ministeries zijn zich bewust van de grote vraag naar
ruraal wonen. Volgens de Nota Wonen zijn er wel regionale verschillen. ‘Met
name in het westen van het land is de toename van de vraag naar landelijk
wonen aanzienlijk, terwijl het aanbod de komende tien jaar hierbij achterblijft’
(Ministerie van VROM 2000b, p. 159). 
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Wie?
Welke huishoudens willen er volgens de aanbieders met name ruraal wonen? Uit
de telefonische enquête is gebleken dat de persoonlijke kenmerken leeftijd, inko-
men en type huishouden geen rol spelen bij het willen verhuizen naar een ruraal
woonmilieu. Tegen de verwachting in zijn het niet alleen ouderen, gezinnen met
kinderen en rijkeren die ruraal willen wonen. Volgens de makelaars en project-
ontwikkelaars, ministeries en gemeenten spelen inkomen, type huishouden en
leeftijd toch wel enigszins een rol. Over het algemeen is men van mening dat het
huishoudens zijn met een hoog inkomen die ruraal willen wonen. Het gaat om
mensen die bereid zijn veel geld eraan uit te geven. Toch zijn er ook mensen met
een laag inkomen die op zoek zijn naar een ruraal woonmilieu. 

‘Landelijk wonen is gewoon duur geworden. Maar niet alleen huishoudens met
een hoog inkomen komen met een vraag naar landelijk wonen. Maar omdat de
prijzen hoog zijn, is een goed gevulde portemonnee vaak wel nodig. Voor mensen
met een laag inkomen is het over het algemeen niet haalbaar’. (Makelaar)

Daarnaast zijn het vaak gezinnen met kinderen, die speelruimte voor de kinde-
ren willen hebben. Duidelijk is in ieder geval dat volgens de makelaars en pro-
jectontwikkelaars het niet de senioren zijn die aangeven ruraal te willen wonen.
Senioren willen volgens hen namelijk vaak dichtbij voorzieningen wonen en
hebben minder vaak de behoefte aan een grote tuin vanwege het vele onder-
houd.

7.2.3 Keuzegedrag volgens de aanbodzijde
Hoofdstuk 6 geeft het voorgenomen keuzegedrag van stedelijke woonconsu-
menten ten aanzien van rurale woonmilieus weer. Achterhaald is welke kenmer-
ken gewenst worden ten aanzien van rurale woonmilieus en wat de hardheid
van deze voorkeuren is. Aan de makelaars en projectontwikkelaars is tevens
gevraagd welke voorkeuren van belang zijn. In tabel 7.1 zijn deze rurale woon-
milieuvoorkeuren afgezet tegen de voorkeuren volgens de vraagzijde. 

Locatie
Op de vraag welke kenmerken van het rurale woonmilieu belangrijk zijn, werd
dikwijls door de makelaars en projectontwikkelaars geantwoord dat locatie het
allerbelangrijkst is. Bovendien lijkt locatie vaak een harde voorkeur te vormen.
Ook uit de interviews onder woonconsumenten blijkt dat locatie tot de meest
genoemde voorkeuren behoort en vaak een harde voorkeur vormt.

‘Locatie is het allerbelangrijkst. 70% van de aankoopbeslissing wordt door de
locatie bepaald. Mensen komen vaak binnen met een lijstje met wensen bijvoor-
beeld een tuin op het zuiden. Maar naarmate het proces vordert zie je dat mensen
heel erg makkelijk dingen laten vallen wanneer de locatie hen heel erg aanspreekt.
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Dan wordt een tuin op het noorden bijvoorbeeld ook geaccepteerd. Of men wil
per se vier slaapkamers. En dan vindt men een woning op een hele goeie locatie
bijvoorbeeld in een ruime, groene en goede buurt. Dan stapt men vaak makkelijk
af van de oorspronkelijke eisen’. (Makelaar) 

Wat betreft de gewenste locatie zijn volgens de makelaars en projectontwikke-
laars vooral de Veluwe en het oosten van het land populair. Wel vormen vanwege
de hoge prijzen hier, minder centraal gelegen provincies dikwijls een alternatief.

‘Met name de Veluwe is populair. Er is al jaren een trek van west naar oost aan
de gang. Maar omdat het duur is, begint men ook iets verder te kijken. Er wordt
steeds verder gezocht’. (Makelaar)
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Tabel 7.1 - Voorkeuren ten aanzien van rurale woonmilieus, volgens de vraagzijde
en de aanbodzijde van de woningmarkt 

Vraagzijde Aanbodzijde 

Woning Tuin Tuin
Met name vrijstaand Vrijstaand
Oppervlakte perceel: Oppervlakte perceel:
met name 200-500m2 minimaal 1000m2

Prijsklasse: met name Prijsklasse: met name
ƒ 0-600.000,- vanaf ƒ 1.000.000,-
Garage/schuur Sfeer van de woning

Woonomgeving Rust Rust
Ruimte Ruimte
Groen Groen
Nabijheid natuur Privacy
Water Nabijheid natuur
Dieren Water
Sfeer Nabijheid voorzieningen
Veiligheid
Nabijheid winkels

Locatie Met name Gelderland, Met name Veluwe,
Midden-Nederland, Oost-Nederland
Noord-Holland Met name dorp
Met name dorp

Bron: interview 2000, 2001



Uit de interviews onder woonconsumenten blijkt tevens dat de provincie
Gelderland populair is. Wanneer bovendien wordt gekeken naar mensen die
werkelijk zijn verhuisd van stad naar platteland, blijkt tevens dat de oostelijke
provincies (Gelderland en Overijssel) erg gewild zijn (Van Dam & Heins
2000). Wat betreft het gewenste type locatie blijken de aanbieders ook een goed
beeld te hebben van de vraag. Zowel aanbieders als vragers geven aan dat met
name het wonen in een dorp geliefd is. 

Kenmerken van de woonomgeving
Zowel de vraagzijde als de aanbodzijde geven het belang van typische rurale
kenmerken zoals rust, ruimte, groen, privacy, nabijheid van natuur aan. Wat
betreft de aanwezigheid van groen, gaat het volgens een projectontwikkelaar
niet echt om groen om te gebruiken, maar meer om decoratie-groen. 

‘Groen moet in ruime mate aanwezig zijn. Het gaat niet echt om gebruikersgroen
zoals bij stedelijk wonen het geval is. Bij landelijk wonen hoef je er geen gebruik
van te kunnen maken, maar het gaat erom dat je ervan kunt genieten. Meer om
te beleven’. (Projectontwikkelaar) 

Welk soort landschap geprefereerd wordt blijkt vooral afhankelijk van de streek
te zijn. In de provincie Brabant is zowel zand- als kleigrond in de omgeving te
vinden. Toch blijkt bosgrond (zandgrond) over het algemeen het populairst te
zijn wanneer het gaat om ruraal wonen. De populariteit van bos als land-
schapstype is ook in de interviews onder stedelijke woonconsumenten naar
voren gekomen en wordt tevens ondersteund door de resultaten van onderzoek
uitgevoerd door het Ministerie van LNV (Reneman et al. 1999). 
Wanneer er water in de streek aanwezig is, wordt de nabijheid van water vaak
op prijs gesteld. Het wordt vaak als een meerwaarde gezien. Wonen aan het
water blijkt status met zich mee te brengen en kan daarnaast rustgevend werken
(zie ook Brouwer et al. 2000; Feimer 1983; Ulrich 1983; Kaplan 1983). Toch
blijkt de nabijheid van water niet altijd voor iedereen aantrekkelijk te zijn. Zo
blijkt de aanwezigheid van water in Brabant minder populair te zijn dan in het
midden van Nederland:

‘De aanwezigheid van water speelt in de provincie Brabant een minder belangrij-
ke rol, hoewel water altijd wel een vorm van levendigheid is. Het geeft sommige
locaties een extra dimensie. Bijvoorbeeld steden waar je aan een rivier kan wonen
zoals Venlo, Roermond, wonen aan de Maas. Toch is er in Brabant ook een zekere
afkeer van water. Men ziet het als iets gevaarlijks voor de kinderen. We zijn hier
met projecten bezig geweest aan het water. En dan zag je dat potentiële kopers
zeiden: O maar dat wil ik helemaal niet, want mijn kinderen kunnen verdrin-
ken in het water. In andere delen van het land wordt daar helemaal niet zo
tegenaan gekeken. Daarnaast heeft het ook iets kunstmatigs, iets tegennatuurlijks,
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als je overal maar water wilt hebben. Een voorbeeld hiervan is een project in
Roosendaal waar het water voor een verstoring van het ecosysteem zorgde. Dus
enerzijds bestaat er een stuk waardering voor water en anderzijds afkeer, angst,
terughoudendheid ten aanzien van water’. (Projectontwikkelaar)

Ook de nabijheid van voorzieningen is volgens de aanbieders belangrijk. Men
wil de voorzieningen volgens de meeste makelaars en projectontwikkelaars vaak
op korte afstand hebben. Men wil namelijk van alle gemakken voorzien zijn.
Wel wordt gezegd dat de nabijheid van voorzieningen met name voor ouderen
van belang is, en in mindere mate voor bijvoorbeeld tweeverdieners. 

‘Naarmate je minder mobiel bent, hecht je meer waarde aan de aanwezigheid en
bereikbaarheid van voorzieningen. Voor tweeverdieners is het makkelijk als voor-
zieningen dichtbij zijn, maar wanneer dat niet zo is het ook geen probleem. Als je
naar je werk gaat kun je daar ook winkelen. Zo kun je bijvoorbeeld bij een ben-
zinestation wat halen. Daarnaast moet gedacht worden aan de opkomst van het
telewinkelen en is ook de thuisbezorgservice van Albert Heijn steeds verder uitge-
breid. De overstap naar landelijk wonen is hierdoor makkelijker geworden. Je
hoeft er minder voor te laten’. (Makelaar) 

De sfeer van de woonomgeving is volgens makelaars en projectontwikkelaars
niet zo belangrijk, in tegenstelling tot hetgeen uit de interviews onder stedelijke
woonconsumenten naar voren komt. 

Kenmerken van de woning
Hoewel de sfeer van de woonomgeving niet zo belangrijk is volgens makelaars
en projectontwikkelaars, is de sfeer van de woning wel van belang. Woningen
met een bepaalde uitstraling bijvoorbeeld boerderijen en jaren dertig woningen
blijken erg in trek te zijn. 

‘Karakteristieke boerderijen en jaren dertig woningen zijn erg in trek. Het gaat
om de bepaalde sfeer die een boerderij uitstraalt. Het liefst wil men een grijs
gestuukte boerderij met een rieten kap. Dat straalt gezelligheid uit’. (Makelaar) 

Naast boerderijen en jaren dertig woningen zijn volgens de makelaars en pro-
jectontwikkelaars de zogenaamde boerderettes - nieuwbouwwoningen in boer-
derijstijl - erg in trek. Deze representeren net als boerderijen de rurale idylle.
Toch wil de meerderheid van de stedelingen die naar een rurale woonmilieu
willen verhuizen het liefst naar een oude woning verhuizen (zie hoofdstuk 6);
en zijn nieuwbouwwoningen minder populair. Soms is men echter wel bereid
de voorkeur voor een oude woning in te wisselen voor een nieuwe woning,
maar dan het liefst wel voor een nieuwe woning in een traditionele, authentieke
stijl. Moderne woningen zijn minder gewild. 
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Wat betreft het type woning blijken vrijstaande woningen het meest te worden
gevraagd volgens de makelaars en projectontwikkelaars (zie ook hoofdstuk 6).
De grootte van de woning blijkt niet het allerbelangrijkst te zijn. Mensen blij-
ken hier ook vaak over heen te stappen. De grootte van het perceel blijkt daar-
entegen weer wel erg belangrijk te zijn. Men wenst vaak riante percelen. Wat
onder riant dient te worden verstaan verschilt wel weer per makelaar, maar er
moet toch wel worden uitgaan van minimaal 1000m2. 
Het gaat vaak om woningen in de hogere prijsklassen. In theorie zou je ook
ruraal kunnen wonen voor minder dan ƒ 400.000,- aldus enkele projectont-
wikkelaars, maar in de praktijk blijkt het vaak om woningen boven de
ƒ 1.000.000,- te gaan. Toch heeft een deel van de stedelingen met rurale woon-
voorkeuren aangegeven niet meer dan ƒ 400.000,- uit te willen geven. Er
bestaat dus duidelijk een discrepantie in de prijs die men wil (en waarschijnlijk
kan) betalen voor ruraal wonen en de prijs die in werkelijkheid dient te worden
betaald.

7.2.4 Conclusie
De aanbieders op de woningmarkt zijn zeer goed op de hoogte van de popula-
riteit van rurale woonmilieus. Ook volgens de meerderheid van de ondervraag-
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Foto 7.1 - Jaren dertig woningen 
zijn volgens makelaars en project-
ontwikkelaars erg in trek



de aanbieders is er sprake van een verheerlijking van het platteland en het plat-
telandsleven. Wel zijn de ondervraagde makelaars en projectontwikkelaars van
mening dat bepaalde groepen in het bijzonder interesse hebben, terwijl uit de
resultaten van de telefonische enquête blijkt dat persoonlijke kenmerken nau-
welijks een rol spelen. Kennelijk wil een grote groep ruraal wonen, maar betrek-
ken woonconsumenten in hun feitelijk zoekgedrag toch hun mogelijkheden en
beperkingen. Ze zien in dat ruraal wonen kostbaar is en besluiten naar een
ander type woonmilieu op zoek te gaan of stellen hun verhuiswens uit. Zo lijkt
het alsof alleen huishoudens met een hoog inkomen ruraal willen wonen, ter-
wijl in werkelijkheid ook huishoudens met een laag inkomen willen verhuizen
naar een ruraal woonmilieu. 
De aanbieders hebben ook een redelijk goed beeld van de aard van de voorkeu-
ren ten aanzien van rurale woonmilieus. Het belang van de rurale kenmerken
rust, ruimte, groen en natuur wordt zowel door de vraagzijde als de aanbodzijde
aangegeven, alsmede de gewenstheid van het liefst oude vrijstaande woningen
die een traditionele sfeer uitstralen. Bovendien wordt zowel door de vraag- als
de aanbodzijde het belang van de locatie aangegeven en hebben de aanbieders
een goed beeld van de gewenste locaties. 
Wel blijkt er een discrepantie te bestaan in de prijs die men wil betalen voor
ruraal wonen en de prijs die in werkelijkheid dient te worden betaald. Alhoewel
het slechts een klein gedeelte betreft, heeft een deel van de stedelingen met
rurale woonvoorkeuren aangegeven niet meer dan ƒ 400.000,- uit te willen
geven (zie hoofdstuk 6). Volgens de aanbieders op de woningmarkt is dit echter
in de praktijk onmogelijk. Volgens hen is ruraal wonen in de werkelijkheid pas
vaak mogelijk boven een bedrag van ƒ 1.000.000,-. In de praktijk zullen het
waarschijnlijk dan ook alleen de huishoudens met een hoog inkomen zijn die
hun rurale woonwensen omzetten in werkelijk verhuisgedrag (zie ook hoofd-
stuk 2). 

7.3 Inspelen op de vraag naar rurale woonmilieus 

Aanbieders op de woningmarkt kunnen zowel direct als indirect inspelen op de
vraag naar rurale woonmilieus. Direct, via het creëren van aanbod, en indirect
via de beeldvorming. In deze paragraaf wordt eerst bekeken in hoeverre aanbie-
ders op de woningmarkt inspelen op de vraag naar ruraal wonen via het creëren
van aanbod. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen commerciële
marktpartijen (in dit geval projectontwikkelaars) en overheidspartijen (gemeen-
ten en ministeries). Vervolgens wordt gekeken in hoeverre makelaars en project-
ontwikkelaars inspelen op de vraag naar ruraal wonen via de beeldvorming en
welke middelen hiervoor worden gebruikt. 
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7.3.1 Creëren van aanbod van rurale woonmilieus

Projectontwikkelaars 
Projectontwikkelaars proberen zo goed mogelijk op de wensen van de woon-
consument in te spelen. Projectontwikkelaars ontwikkelen waar vraag naar is,
aangezien het doel is zoveel mogelijk winst te maken. Grotere projectontwikke-
laars hebben vaak een eigen marketingafdeling die trends nauwlettend in de
gaten houdt. 

‘We bedenken een product dat hopelijk aanslaat op de markt. We proberen
natuurlijk zoveel mogelijk rendement te behalen’. (Projectontwikkelaar)

Ruraal wonen is een marktsegment waar nadrukkelijk aandacht voor is onder
projectontwikkelaars. Waar mogelijkheden zijn, zal men het niet nalaten. Het
probleem is echter dat de mogelijkheden veelal beperkt zijn. 

‘Mensen staan te trappelen. Het probleem is echter dat er nauwelijks kavels
beschikbaar zijn, zeker niet in buurt van de Randstad’. (Projectontwikkelaar) 

Het gevolg van de beperkte mogelijkheden is dat men op zoek gaat naar manie-
ren waarop het wel mogelijk is. Zo worden er rurale woonmilieus ontwikkeld
in samenwerking met natuurorganisaties. Onlangs heeft een grote projectont-
wikkelaar een convenant met Natuurmonumenten gesloten. Het gaat hier om
landgoedachtige projecten. In gebieden waar landelijk gebied beschikbaar komt
om tot nieuwe natuur te transformeren, kan dat gefinancierd worden door
woonfuncties te realiseren. 

‘Je probeert dus groen te organiseren, door een beetje rood te produceren’.
(Projectontwikkelaar)

In dit geval wordt rood voor groen opgevat als een financiële strategie, waarbij
de kosten voor grondverwerving en aanleg van natuur (mede) worden gefinan-
cierd vanuit de opbrengsten van woningbouw (Ministerie van LNV 2001b,
p.11). 

Ook andere projectontwikkelaars zijn bezig met de ontwikkeling van projecten
die als ruraal wonen gezien zouden kunnen worden. Duidelijk is dat het vaak
om projecten gaat nabij of aan de rand van het stedelijk gebied (bijvoorbeeld
op VINEX-locaties). Vanwege het stringente overheidsbeleid worden er dus
zogenaamde pseudo-plattelandse woonmilieus gecreëerd, waarin de wooncon-
sument het idee heeft ruraal te wonen. Ruraliteit wordt in dit geval dus gepro-
duceerd. In hoofdstuk 5 is naar voren gekomen dat in de ogen van veel stedelin-
gen ruraal wonen ook plaats zou kunnen vinden in het stedelijk gebied.
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Daarnaast is gebleken dat er een aanzienlijke vraag bestaat naar het wonen in
dergelijke pseudo-plattelandse woonmilieus. Door het creëren van woonmilieus
met een rurale uitstraling in het stedelijk gebied proberen projectontwikkelaars
aan deze vraag tegemoet te komen. 

‘In Helmond zijn we bezig met een project dat onder de noemer landelijk wonen
valt: Brandevoort. In het project is veel aandacht voor verscheidenheid, individu-
aliteit en individuele expressie. Maar het beantwoordt ook nadrukkelijk aan
wensen en voorkeurenpatronen van consumenten. In zekere zin vertegenwoordigt
Brandevoort een hoge mate van landelijk wonen. Toch heeft het project ook een
vorm van stedelijk wonen in zich. In het midden is er sprake van een hoge dicht-
heid. Er om heen is het dan mogelijk om in lagere dichtheden te bouwen: het rui-
mere landelijke wonen. 
In Leidsche Rijn wordt hetzelfde gedaan. Ook in Leidsche Rijn kun je straks lan-
delijk wonen. In het deelgebied Vleuterweide is duidelijk sprake van een dorps
karakter. Gekozen is voor een architectuur die refereert aan het dorpse. Het project
grenst aan het landelijk gebied. Heel nadrukkelijk aanwezige landschappelijke
waarden zijn betrokken in het ontwerp. Dit gebeurt ook in Houten (Houtse
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Foto 7.2 - Projectontwikkelaars spelen in op de vraag naar ruraal wonen



Wetering), waar 57 hele dure woningen met een traditionele architectuur gebouwd
worden. Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen’. (Projectontwikkelaar)

Te denken valt ook aan bijvoorbeeld Haverleij in Den Bosch, een stadsuitbrei-
dingsplan dat in 2000 gestart is en naar verwachting vijf jaar in beslag zal
nemen. De kasteelachtige woningen zijn gesitueerd in een landschap van aange-
legde rietvelden, bossen en grasvelden waardoor de wijk een landelijk karakter
krijgt (Rijk & Van der Sluis 2001). Er wordt in Haverleij expliciet gekozen voor
het buiten wonen, waarbij men lijkt te mikken op een exclusief woonmilieu
voor draagkrachtige senioren (Ministerie van LNV 2001b). Bovendien kan het
groen mede gebruikt worden voor recreatie. 
Ook in het oosten en noorden van Nederland worden woonmilieus met rurale
kenmerken in of nabij het stedelijk gebied ontwikkeld. Zo is er door een pro-
jectontwikkelaar in Apeldoorn recent een project ontwikkeld in het stedelijk
gebied maar dat de bewoners ervaren als ruraal wonen. 

‘In Apeldoorn is het project Domein de Berghorst ontwikkeld: een omsloten pro-
ject bestaande uit 40 appartementen op 9000m2 grond. Het gaat hier om een
domein, meer het landelijke wonen. Terwijl je toch dicht bij het centrum zit (10
minuten fietsen) en niet buiten de bebouwde kom’. (Projectontwikkelaar)

In het noorden van Nederland kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Blauwe
Stad in het Oldambt in Oost-Groningen en aan Zuiderburen, een stadsuitbrei-
ding van Leeuwarden. Het zijn voorbeelden van projecten die trachten een
nieuwe impuls te geven aan perifere landelijke gebieden die in een slechte soci-
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DORPS WONEN IN VLEUTERWEIDE

De nieuwe wijk Vleuterweide is een uitbreidingslocatie van het dorp Vleuten en
vormt daarmee een onderdeel van de ontwikkeling van Leidsche Rijn.
Vleuterweide wordt een hoogwaardige wijk met centrumvoorzieningen, gelegen
tussen de kern van Vleuten en Leidsche Rijn - met aan de overkant de wijk
Veldhuizen - en tussen park Leidsche Rijn en het open landschap van de Heijcop
en de groene polders aan de westzijde.Als uitgangspunt voor het karakter van de
wijk dient ‘dorps wonen’. De wijk moet een dorpse identiteit krijgen, hetgeen zich
op het schaalniveau van de wijk uit in een sterke verweving met het landschap en
structurering met landschappelijke elementen. In de deelgebieden dient het con-
cept ‘dorps wonen’ in de verkaveling, architectuur en buitenruimte uitgewerkt te
worden.

Bron: Enno Zuidema stedebouw bv (2001)



aal-economische positie zijn geraakt. In zowel de Blauwe Stad als Zuiderburen
wordt een sterke verwevenheid tussen groen, water, landschap en bebouwing
nagestreefd en is sprake van een lage dichtheid (respectievelijk 6 en 11 woningen
per hectare). Zij ademen respectievelijk de sfeer uit van vakantiedorpen aan het
water (denk bijvoorbeeld aan Breukeleveen of de Loosdrechtse plassen) en
wonen in het groen (á la het Gooi) (Ministerie van LNV 2001b, p. 13). 

Dikwijls wordt er bij het bouwen van deze woonmilieus aangehaakt op de
romantische verlangens zoals die in hoofdstuk 6 naar voren zijn gekomen. Er
wordt vaak teruggegrepen op een architectuur met een traditioneel en roman-
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LANDGOEDWONEN: HAVERLEIJ

Volgens het concept landgoedwonen wordt in Brabant project Haverleij ontwik-
keld. In een bocht aan de Maas komt een landgoedpark met negen kastelen en een
slot. Ieder kasteel is ontworpen door een andere internationaal gerenommeerde
architect en bevat een wisselend aantal woningen. Tussen 2001 en 2005 worden
hier ongeveer duizend woningen ontwikkeld. De woningen beslaan maar ongeveer
24 ha van de in totaal 210 hectare. De resterende ruimte wordt ingericht als park,
water, rietzone, golfbaan en wandelbos. De woningen moeten het dus niet hebben
van hun individuele achtertuin, maar van een collectief landschap. De woonruim-
ten en de balkons zijn dan ook op dit parklandschap gericht.

Bron: Huis 2001;Van Rossum et al. 2001



tisch karakter. Daarnaast wordt er voor de wijk meestal een romantische naam
verzonnen. Voorbeelden van recente nieuwbouwwijken die aan dit beeld vol-
doen zijn bijvoorbeeld Dierdonk en Brandevoort in Helmond, Haverleij in
Den Bosch, Nieuwland in Amersfoort, Vleuterweide in Leidsche Rijn.  

Duidelijk is geworden dat projectontwikkelaars in proberen te spelen op de
rurale woonwensen van de stedelijke woonconsument. De consument krijgt
bovendien steeds meer invloed. Zo komt in de interviews naar voren dat een
aantal projectontwikkelaars de consument meer invloed wil geven door middel
van consumentgerichte projectontwikkeling. Hierbij koopt de projectontwikke-
laar de kavels en ontwerpt en bouwt de woningen; de consument heeft vervol-
gens keuze uit verschillende variaties gevel, kleurstelling, materiaal en woning-
grootte (RIGO 1999). Zo heeft projectontwikkelaar ERA binnen het bedrijf een
aparte afdeling voor individuele consumentgerichte projectontwikkeling opge-
richt (Personal Housing). 

Hoewel de consument met name invloed heeft op het ontwerp van de woning en
minder op de woonomgeving, leent volgens deze projectontwikkelaar ‘Personal
Housing’ zich uitstekend voor landelijk wonen. 
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DE BLAUWE STAD – OLDAMBT, GRONINGEN

‘De Blauwe Stad ligt in het noordoosten van de provincie Groningen tussen de
dorpen Scheemda, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta en de stad
Winschoten. Ten westen vormt het oude landgoed Ennemaborgh met zijn bos-
complexen de grens. Het plan beoogt het gebied tussen de zes kernen onder
water te zetten, waardoor een merengebied van 800 hectare ontstaat. Daarnaast
vindt aanleg plaats van 350 hectare natuur en bos en de aanleg van circa 1200
woningen. Binnen de woongebieden onderscheiden zich vier woonmilieus van
elkaar in beeldkwaliteit, bebouwing, kavels en openbare ruimte. Dit zijn de rietei-
landen (wonen op eilanden in het water met rietzones), het bos (wonen op grote
vrije kavels in een bos), het dorp (karakter en recreatieve voorzieningen) en de
(w)eilanden (wonen op langgerekte eilanden in directe relatie met het meer).
Bij de ontwikkeling wordt getracht de verschillen in het landschap in ere te hou-
den. De Blauwe Stad krijgt aansluiting op het Oost-Groninger vaarcircuit, in de
toekomst ook op Noord-Groningen en op het Duitse achterland. Mede daardoor
is de Blauwe Stad te typeren als een groot landschappelijk park met het water als
bindend element. Het plan mikt op het vrije, wilde en recreatieve wonen en daar-
mee op een positieve economische impuls voor de regio als geheel’.

Bron: Ministerie van LNV 2001b, pp. 39-40.



‘Landelijk wonen kun je goed ‘personal housed’ doen’. (Projectontwikkelaar)

Consumentgerichte projectontwikkeling is een vorm van particulier opdracht-
geverschap. Met particulier opdrachtgeverschap wordt woningbouw bedoeld
die in samenwerking met de woonconsument tot stand komt. De consument
heeft bijvoorbeeld invloed op de architectuur, het volume en de indeling van de
woning en zo mogelijk het woningtype (RIGO 1999). Andere vormen van par-
ticulier opdrachtgeverschap zijn traditionele eigenbouw, collectief opdracht-
geverschap, systeembouw en catalogusbouw. 
Catalogusbouw is een vorm van particulier opdrachtgeverschap die met name
in het landelijk gebied wordt toegepast. De woonconsument doet hierbij een
keuze uit de woningcatalogus van een bouwondernemer. 
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ZUIDERBUREN: LANDELIJK WONEN ONDER DE ROOK VAN LEEUWARDEN

‘Het Friese terpenlandschap vormt een grote inspiratiebron voor deze nieuwe
stadsuitbreiding. Een indrukwekkend weidelandschap met vergezichten, stamboek-
vee en weidevogels! Deze stadsuitbreiding biedt de mogelijkheid om de stad op
een attractieve manier in relatie te brengen met het omringende landschap. Het
landschap wordt als het ware de wijk ingetrokken. De ruimtelijke opzet van het
plan speelt in het bijzonder in op de fraaie ligging aan de zuidrand van
Leeuwarden. De toekomstige woningen kleuren mee met het nieuwe landschap:
wonen aan het water, wonen in de bosrand, wonen aan het kanaal etc.’.

Bron:Van Rossum et al. 2001;Tasta Bouw groep 2001b 



Hoewel er veel kritiek bestaat vanuit de vakwereld op deze zogenaamde witte
schimmel vanwege de gebrekkige architectuur, blijken de cataloguswoningen
een grote populariteit te kennen (Stawon 1999). ‘De romantische cataloguswo-
ningen bieden de woonconsumenten dan ook een grote mate van zeggenschap
over aanzien en inrichting van de woning tegen een relatief lage prijs terwijl
organisatie van de bouw en de financiële risico’s niet voor hun risico zijn.
Daarnaast heeft de consument het gevoel een uniek en op maat gemaakt pro-
duct te kopen, ondanks de verregaande standaardisering van de woning. De
koper kiest namelijk uit de catalogus zelf het type, de kleur, het soort keuken en
het sanitair en kan eventuele aanpassingen aanbrengen. De woning is hiermee
altijd anders dan de woning van de buren’ (p. 35). 

Gemeenten en ministeries
De afgelopen jaren is de woningbouw steeds meer door de markt overgenomen.
Een belangrijke overheidstaak is het versterken van de marktwerking en het
tegengaan van aanbodsimperfecties (VROM-Raad 1999). Zo is het vergroten
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VINEX-LOCATIE BRANDEVOORT

‘Vinex-locaties hebben het imago van eentonige, in hoog tempo uit de grond
gestampte nieuwbouwwijken. Zo niet Brandevoort, een bij Helmond verrijzende
nieuwbouwwijk voor 6000 woningen. Deze Vinex-locatie krijgt het karakter van
een historisch Brabants dorp. De hoger gelegen Veste is de duidelijk herkenbare
kern van het dorp. De Veste heeft bastions op de hoeken en zware bomenrijen op
de taluds. Rondom dit centrum bevindt zich het lager gelegen groengebied. Aan
deze ecologische verbindingszone liggen de Buitens, waar het ruimtelijk concept
‘het wonen buiten’ wordt benaderd. Elk buiten heeft zijn eigen sfeer, van hofjes tot
boerderijachtige bebouwing’.

Bron: Grontmij Noord-Brabant 2001;
Van Rossum et al. 2001



van de zeggenschap over woning en woonomgeving één van de vijf inhoude-
lijke opgaven voor het woonbeleid zoals die worden genoemd in de Nota
Wonen (Ministerie van VROM 2000a):
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VOORBEELD VAN EEN CATALOGUSWONING

‘Een woning met een landelijke uitstraling en een indeling waarbij het wonen op
het water is gericht. De keuken ligt naast de entree aan de straatzijde, met daar-
boven een balkon. Indeling en uiterlijk zijn geheel in overeenstemming te brengen
met uw keuzes. Door uitvoering met een rietgedekte kap wordt het landelijke
karakter nog versterkt’.

Bron:Tasta Bouwgroep 2001a 

PERSONAL HOUSING: HET CONCEPT

‘Personal Housing is een initiatief van Era Bouw. Het komt erop neer dat de koper
zelf bepaalt hoe zijn huis eruit komt te zien. Het gaat hier niet alleen om vrijstaan-
de woningen, maar ook om bijvoorbeeld appartementen, bungalows of stadswonin-
gen. Per woonproject wordt er een groot aantal keuzemogelijkheden gegeven voor
de opbouw en de inrichting van het huis. Deze keuzemogelijkheden worden door
middel van een trendwatch onderzoek in kaart gebracht. Hierin worden verschil-
lende doelgroepen gevraagd naar hun wooneisen en -wensen. Op basis van deze
uitkomst wordt per project een woningcatalogus samengesteld. Aan de hand van
deze catalogus en met behulp van een deskundig team kiest de koper uit de ver-
schillende woningonderdelen en bouwt zo zijn eigen huis. De koper kan dus zelf
bepalen hoeveel ramen het huis krijgt, of er een garage gebouwd wordt, maar ook
of er bijvoorbeeld een open haard of vloerverwarming moet worden aangelegd’.

Bron: ERA Personal Housing 2001



• Zeggenschap over woning en woonomgeving vergroten
• Kansen scheppen voor mensen in kwetsbare gebieden
• Wonen en zorg op maat bevorderen
• Stedelijke woonkwaliteit verbeteren
• Groene woonwensen faciliteren 

De zeggenschap is het grootst wanneer de woonconsument zelf als opdrachtge-
ver optreedt voor de bouw van een woning. Het kabinet wil het particulier
opdrachtgeverschap stimuleren. Zo zou vanaf 2005 eenderde van de nieuw-
bouw langs deze weg moeten worden gebouwd. Dit zal vermoedelijk een ver-
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DE LANDHUISSTIJL:WOONGENOT SUBTIEL IN BALANS 
MET DE ONGEREPTE OMGEVING

‘Veel mensen prefereren de rust en het natuurlijke evenwicht van de buitengebie-
den boven de dynamiek en hectiek van het wonen in de stad. Goldewijk bouwt
woningen in landhuisstijl die op het platteland niet misstaan, maar ook goed in een
woonwijk zijn toe te passen. Juist door kenmerken van het vroegere landhuis sub-
tiel te verwerken en niet te benadrukken ontstaat die prettige sfeer die het
wonen zo aangenaam en vertrouwd maakt’.

Bron: Goldewijk 2001, pp. 34-35



dergaande ruimtevraag betekenen. Particulier opdrachtgeverschap betekent
immers meer vrije kavels, en deze hebben doorgaans een groot oppervlak. Toch
is er geen sprake van een consumentenmarkt. De overheid bepaalt namelijk nog
steeds op welke locaties mag worden gebouwd. Hierdoor zijn met name de
mogelijkheden om in het buitengebied woningbouw te realiseren beperkt. 
Gemeenten en ministeries erkennen de beperkte mogelijkheden om tegemoet
te komen aan de vraag naar ruraal wonen. De gemeente Vught houdt bijvoor-
beeld bewust de verstening van het buitengebied tegen. 

‘De mogelijkheden om landelijk te wonen zijn enorm beperkt. Voorheen werden
voor mensen die buiten wilden woonden bijvoorbeeld kapitale villa’s gebouwd.
Het gevolg was dat het buitengebied werd opgeslokt. Toen is besloten om de verste-
ning bewust tegen te gaan houden. Met de provincie is afgesproken om de bouw-
mogelijkheden te beperken’. (Gemeente)

Ook de gemeente Maarssen heeft niet de ambitie te groeien. Er wordt zorgvul-
dig met het buitengebied omgegaan. De gemeente Utrecht heeft wel de ambitie
te groeien, maar heeft tot op heden geen concreet beleid met betrekking tot
ruraal wonen ontwikkeld. Wel geeft de gemeente Utrecht aan dat er theoretisch
gezien mogelijkheden zijn om rurale woonmilieus te programmeren in het ver-
volg van Leidsche Rijn, hetgeen eigenlijk al wordt gedaan in Vleuterweide, en
in de herstructurering van naoorlogse wijken.

‘Er is hier geen concreet beleid over. Tendensen naar dit soort woonmilieus wor-
den onderkend. Als je het wil, zijn er twee mogelijkheden: programmeren in het
vervolg van Leidsche Rijn en de herstructurering van naoorlogse wijken.
Kanaleneiland en Overvecht zijn wijken met slechte perspectieven. De wijken
zouden deels afgebroken kunnen worden en vervangen kunnen worden door
nieuwe woonmilieus. In Overvecht zouden bijvoorbeeld door middel van verdun-
ning woonmilieus met landelijke kenmerken gecreëerd kunnen worden. Overigens
is dit wel een theoretisch verhaal. In de praktijk zal dit waarschijnlijk niet zo
makkelijk gebeuren. Nagedacht moet namelijk worden over de toekomst van wij-
ken, samen met corporaties en de vakwereld. Maar het is een hele operatie, waar-
bij afgevraagd dient te worden of het financieel wel mogelijk is’. (Gemeente)

Het Ministerie van VROM (DGW) richt zich momenteel nog maar beperkt op
ruraal wonen. Het accent ligt nu nog op de middelgrote steden, in de toekomst
waarschijnlijk meer op de rurale woonmilieus. Toch behoort het faciliteren van
groene woonwensen tot één van de inhoudelijke opgaven voor het volkshuis-
vestingsbeleid (zie ook hoofdstuk 2). 

‘Bij DGW ligt het accent op groen in de stad. Groen in de stad is erop gericht de
uitstroom te beperken. Anders blijven lage inkomens over hetgeen vanuit sociale
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optiek niet wenselijk is en vanuit het draagvlak voor voorzieningen ook niet. Voor
een goed evenwicht zal zoveel mogelijk in de stad aan de woonwensen tegemoet
gekomen moeten worden, anders ontstaat er een trek naar het buitengebied. Dat
betekent dat geprobeerd moet worden de wensen van de consument (bijvoorbeeld
een tuintje maar ook een park) zoveel mogelijk in de stad te voorzien’. (Ministerie
van VROM)

Het Ministerie van VROM wil dus proberen de groene woonwensen zoveel
mogelijk in de stad te voorzien. Dat betekent dat woningen gesloopt moeten
worden om plaats te maken voor parken, groensingels en dergelijke. Het
Ministerie van VROM staat in principe dan ook positief tegenover het bouwen
van rurale woonmilieus in het stedelijk gebied. Volgens de Vijfde Nota1 zal het
aanbod gerealiseerd moeten worden binnen de rode contouren welke rond
bestaand bebouwd gebied en de benodigde uitbreidingen op grond van nieuwe
planvorming worden getrokken (Ministerie van VROM 2001). Terwijl de
Vijfde Nota de restricties in de ruimte centraal stelt, gaat de Nota Wonen uit
van de vraag naar specifieke woonmilieus. Toch veronderstelt ook de Nota
Wonen dat de woningvraag binnen de rode contouren kan worden opgevan-
gen. Volgens de Nota Wonen moet de mismatch tussen de vraag naar en het
aanbod van rurale woonmilieus in 2010 hersteld zijn. In de behoefte aan ruime
en groene woonmilieus moet in de eerste plaats worden voorzien in en aan de
steden, bijvoorbeeld door het transformeren van stedelijke buiten-centrum
milieus. Daarnaast moet zoveel mogelijk worden gezocht naar win-win situa-
ties, door aan te sluiten bij of gebruik te maken van ontwikkelingen in andere
sectoren (Ministerie van VROM 2000a). Voorbeelden hiervan zijn: woning-
bouw op plaatsen van voormalige agrarische bedrijven, hergebruik van gebou-
wen op voormalige instellingsterreinen, bouwen in economische zwakke regio’s,
opvullen van lege ruimtes in dorpen en bouwen in overgangsgebieden tussen
stad en ommeland (zie ook hoofdstuk 2). 
Voor een deel volgt het Ministerie van LNV dezelfde lijn als het Ministerie van
VROM. Het ziet ruraal wonen in principe als een positieve ontwikkeling.

‘Het heeft te maken met leefbaarheid van het landelijk gebied. Het is beter als in
plattelandsgebieden andere mensen, ex-stedelingen zich vestigen. Hierdoor wordt
een economisch draagvlak gevormd. Er is dan ook een verandering in oriëntatie
gaande; een verschuiving vindt plaats van de landbouw naar andere economische
functies’. (Ministerie van LNV)
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1 Ten tijde van het drukklaar maken van het proefschrift was nog onduidelijk in hoeverre en op
welke wijze het in de Vijfde Nota voorgestelde contourenbeleid ook werkelijk zal worden uit-
gevoerd.



Het volbouwen van het landelijk gebied dient echter zoveel mogelijk te worden
voorkomen, hetgeen betekent dat nieuwbouw zoveel mogelijk moet worden
beperkt, aldus het Ministerie van LNV. Nieuwe bebouwing dient gekoppeld te
worden aan de Ruimte-voor-ruimte regeling. Deze regeling houdt in dat in de
zogeheten reconstructiegebieden waar stallen gesloopt worden er een percentage
woningen voor terug mag komen. 
Ook het Ministerie van LNV staat positief tegenover het creëren van woonmi-
lieus met een ruraal karakter in het stedelijk gebied. Men ziet in dat het voor-
deel van bouwen van dergelijke woonmilieus is dat de open ruimte blijft
behouden. De vraag naar groene en ruime woonmilieus, zoals in de Nota
Wonen beschreven, zal dan ook in eerste instantie in en bij de steden moeten
worden opgevangen; door binnen de transformatieopgave van bestaande stede-
lijke woonmilieus en bij stadsuitbreidingen extra rekening te houden met de
groene wensen. Groene elementen kunnen de stad aantrekkelijker maken als
woonlocatie (Ministerie van LNV 2001a). 

7.3.2 Marketing van rurale woonmilieus
Naast het bouwen van woningen kunnen aanbieders via de beeldvorming van
het platteland invloed uitoefenen op de vraag (zie ook hoofdstuk 2). De beeld-
vorming kan een rol spelen bij het vestigen van een bepaald imago van een
woonmilieu. De aanbieder kan hierop inspelen door ‘gestileerde beelden’ van
één of meer eigenschappen van het woonmilieu te creëren en via reclameacti-
viteiten onder de aandacht van het publiek te brengen (Dietvorst 1987). 
Meerdere ondervraagde makelaars en projectontwikkelaars proberen via mar-
ketingactiviteiten invloed uit te oefenen op de vraag naar rurale woonmilieus.
Reden om in te spelen op de beeldvorming met betrekking tot ruraal wonen is
dat het een groot succes is. Consumenten blijken er erg gevoelig voor te zijn. 
Makelaars en projectontwikkelaars maken gebruik van verschillende communi-
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Tabel 7.2 - Het gebruik van slogans door makelaars

‘Wonen in het groen’
‘Wonen aan de Loosdrechtse plassen!’
‘Wonen aan het water’
‘Wonen op uw eigen landgoed?’
‘Exclusief wooncomfort in de Parel van Brabant’
‘Wordt het niet eens tijd om te Drentenieren?’
‘Riant wonen aan het water’
‘Vrij wonen!!’
‘Exclusief wonen in het groene hart van de Randstad’

Bron: Residence mei 2001,Vivenda mei 2001,Vivenda mei 2002



catiemiddelen om het rurale wonen te promoten. Adverteren in tijdschriften
lijkt het meest gebruikte communicatiemiddel te zijn. Van belang is dat het
tijdschrift gelezen wordt door de doelgroep. Met name in luxe woontijdschrif-
ten zoals de Residence wordt geadverteerd. Deze tijdschriften blijken namelijk
goed gelezen te worden door de doelgroep. Toch staan ook in minder luxe
woontijdschriften zoals Vivenda advertenties waarin het rurale wonen wordt
aangeprezen. Een ondervraagde makelaar adverteert echter bewust niet in het
woontijdschrift Vivenda omdat het tijdschrift niet luxe genoeg zou zijn.

Daarnaast wordt het internet als communicatiemiddel door makelaars en pro-
jectontwikkkelaars gebruikt. Via het internet kan de woonconsument het aan-
bod van woningen bekijken. Zo is de internetsite van een makelaar die zich
heeft gespecialiseerd in ruraal wonen helemaal op het buitenleven gericht. Veel
mensen blijken de internetsite te bezoeken. 
Door makelaars worden ook slogans gebruikt om het rurale wonen onder de
aandacht van de woonconsument te brengen (tabel 7.2). In de slogans zijn de
kenmerken van het landelijk gebied verwerkt die stedelijke woonconsument
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VOORBEELD VAN EEN ADVERTENTIE IN LUXE WOONTIJDSCHRIFTEN

Bron: Residence 2001, p.208



juist aantrekkelijk vinden (bijvoorbeeld groen, ruimte, water) en die veelal het
motief vormen voor de wens ruraal te wonen (zie hoofdstuk 5 en 6). Toch
gebruiken niet alle makelaars slogans. Hiervoor wordt bijvoorbeeld als reden
aangedragen dat de doelgroep daar niet op zit te wachten.
Makelaars die zich uitsluitend bezighouden met landelijk wonen hebben de
term landelijk wonen of een hieraan verwante term (zoals buiten wonen, groen
wonen, vrij wonen) daarnaast vaak ook nog in hun naam verwerkt (tabel 7.3). 
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Tabel 7.3 - Het verwerken van de term landelijk wonen in de naam van makelaars

‘De Koning & Witzier. Makelaars voor vrij wonen’
‘Peterz, specialist in het landelijke wonen’
‘DLV Makelaardij. Uw specialist voor exclusief wonen in het buitengebied’
‘De Landerije: Specialist in landelijk wonen’
‘Fehse. De makelaar voor exclusief buiten wonen’
‘Buiten wonen in de Achterhoek (Thoma makelaars)’
‘Wonen in het groen. Drieklomp: Specialist in landhuizen, villa’s en boerderijen’
‘Buiten wonen (Brandt makelaars)’ ‘Peters Makelaardij.Voor wonen in de groene zone’
‘Vrielink Buitengewoon’
Vinke Veluwe makelaars: uw uitzicht op de mooiste plekjes’
Wensink Makelaardij: van nature thuis op de Veluwe’

Bron:Vivenda mei 2001;Vivenda mei 2002

Tabel 7.4 - Het gebruik van slogans door projectontwikkelaars

‘Wonen aan het water. Zuiderburen, een nieuwe wijk op de grens van Leeuwarden en het weidse
platteland’
‘Hempens/Teerns: een nieuw woonlandschap’
‘Stijlvolle villa op paradijselijke locatie met weids uitzicht over het glooiende landschap van de
Utrechtse heuvelrug’
‘Domein Harbargum, een oase van rust in de groene banlieu van Maastricht’. ‘De luxe van
rust…De weelde van ruimte…’
‘Ontdek het summum in wonen en leven. Sluit uw ogen en fantaseer over uw droomvilla…Droom
weg in een landschap van bossen, duinen en strand. Open uw ogen, ontdek…’
‘Riant wonen in een oase van rust?’

Bron: Kavel en Huis 2-2001; Residence mei 2001;Tasta Bouw Groep 2001b;
Vivenda mei 2002



Projectontwikkelaars maken dikwijls ook gebruik van slogans voor het promo-
ten van een project (tabel 7.4). In deze slogan wordt dan het groene of rurale
karakter benadrukt. Volgens projectontwikkelaars is het hierbij van belang dat
het een vertaling is van hetgeen je wilt neerzetten.  

‘Je moet het wel waar kunnen maken. Dan alleen lukt marketing’.
(Projectontwikkelaar)

Er zijn ook makelaars die ruraal wonen niet apart promoten, maar het rurale
karakter van een woning wel in advertenties apart benadrukken (tabel 7.5). 

Ook projectontwikkelaars gebruiken vaak advertenties om hun projecten onder
de aandacht van de woonconsument te brengen. Nieuwe projecten worden
onder de aandacht van de woonconsument gebracht met behulp van een adver-
tentiecampagne. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende media zoals
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Tabel 7.5 - Benadrukken landelijk wonen in advertenties door makelaars

‘Riant landelijk wonen met Rotterdam op ca. 40 autominuten’
‘Zeer fraai gelegen aan de historische ’s Gravenweg tegenover recreatie/natuurgebied met schitte-
rend uitzicht over de weilanden’
‘Landelijk gelegen monumentale woonboerderij, vrij uitzicht over landerijen zeer geschikt voor
mensen die van het landleven en rust houden’
‘Aan lommerijke laan gelegen vrijstaand landhuis’
‘Op toplocatie aan natuurreservaat gelegen vrijstaande villa’
‘Landhuis grenzend aan natuurgebied’
‘Bouwkavels met landelijke rust’
‘Landelijk gesitueerd geheel vrijstaand woonhuis met veestal en grote loods op circa 4000m2 eigen
grond’
‘In een rustige landelijke omgeving ligt een voormalige boerderij met ruim 6 hectare weiland. Het is
een unieke locatie voor iemand die van het buitenleven houdt en een dierenliefhebber is’
‘De essentie van uniek wonen vindt u op deze idyllische locatie, enerzijds aan de rand van de
Veluwse bossen en anderzijds aan de Utrechtse Heuvelrug’
‘Schitterend landhuis in landelijke omgeving’
‘Idyllisch wonen aan de Langereis, waarbij rust, ruimte en water de ingrediënten zijn voor zorgeloos
woongenot met uitzicht dat reikt tot aan de horizon’
‘Aan boerenlandweg gelegen unieke stek’
‘Een plek om lief te hebben is landhuis De Klapmuts’
‘Heerlijk buiten wonen, maat niet geïsoleerd in een lieflijk landschap’
‘Hier is het goed buiten-leven’

Bron: Residence mei 2001;Vivenda mei 2002



kranten, brochures en het internet. Daarnaast worden er dikwijls bijeenkom-
sten georganiseerd voor (potentiële) kopers om mensen enthousiast te maken,
waar vaak ook weer een makelaar bij aanwezig is. 

Kortom, er wordt op diverse manieren geprobeerd invloed uit te oefenen op de
vraag naar rurale woonmilieus via de beeldvorming. Makelaars en projectont-
wikkelaars zijn zich ervan bewust dat er een idyllisch beeld van het platteland
bestaat. Vervolgens proberen ze in hun promotiemateriaal met behulp van dit
beeld woonconsumenten te prikkelen en te verleiden.  
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LIVING IN PARK GROENEVELT:WHERE IMAGINATION BECOMES REALITY

‘Wie droomt er niet van een leven in harmonie met zijn omgeving? Een (t)huis in
de natuur en in harmonie met de buren die van dezelfde dingen houden. Park
Groenevelt koestert deze dromen, maar laat de verbeelding achter zich. Uw wens
wordt hier werkelijkheid. Park Groenevelt is een uniek en luisterrijk residentieel
park, dat gebouwd wordt op een oppervlakte van 57.500m2. Landelijk gelegen in
één van de mooiste streken van Zeeuws-Vlaanderen. Rust, ruimte en natuur zijn
de kernwoorden die u in deze oase terugvindt.
De ruime villa’s in Engelse stijl, ook wel cottages genoemd, bieden uw privacy,
ruimte en veiligheid. Bij het ontwerp van het park stond een geborgen en stijlvolle
levenswijze voorop. In het park vindt u 96 verschillende villa’s, omgeven door
natuur en rust. De typische en stijlvolle tuininrichting met levende hagen rondom
uw terras, de dolomietenoprit en het vele groen maken het tot een plek met
karakter.
Een imposante plek waar verbeelding werkelijkheid wordt’.

Bron: Groenevelt Sluis bv 2001 



7.4 Conclusie

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat aanbieders op de woningmarkt
(makelaars, projectontwikkelaars, gemeenten, ministeries) zich wel degelijk
bewust zijn van de behoefte aan rurale woonmilieus onder stedelingen.
Makelaars en projectontwikkelaars zijn bovendien redelijk goed op de hoogte
van de aard van de rurale woonmilieuvoorkeuren. Het op de hoogte zijn van de
consumentenwensen vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het marke-
tingproces (zie Ashworth & Voogd 1990; Ashworth & Goodall 1988). Alleen
wat betreft de prijs zijn er aanzienlijke verschillen tussen de vraag- en aanbod-
zijde. Woonconsumenten blijken vaak voor een lager bedrag ruraal te willen
wonen dan volgens de aanbodzijde mogelijk is. Daarom is het van belang dat in
de toekomst ook rurale woonmilieus in een lagere prijsklasse worden gebouwd
(bijvoorbeeld minder luxe en kleinere woningen op een kleiner perceel). Zo
wordt een ruimtelijke uitsortering vermeden en wordt voorkomen dat ruraal
wonen alleen voor de elite mogelijk is (en blijft). 
Ondanks dat de makelaars en projectontwikkelaars een redelijk goed beeld heb-
ben van de rurale woonwensen, zijn de vraag naar en het aanbod van rurale
woonmilieus niet perfect op elkaar afgestemd. Projectontwikkelaars proberen in
te spelen op de vraag naar rurale woonmilieus via het creëren van aanbod.
Projectontwikkelaars willen namelijk zoveel mogelijk bouwen waar vraag naar
is, aangezien ze het hoogste rendement willen behalen. Door het stringente
overheidsbeleid zijn de mogelijkheden hiertoe echter beperkt. Of voorkeuren
worden omgezet in werkelijk verhuisgedrag is dus wel degelijk afhankelijk van
het overheidsbeleid (zie ook hoofdstuk 2).  
Wel zijn er mogelijkheden om rurale woonmilieus te creëren nabij of aan de
rand van de stad, bijvoorbeeld op VINEX-locaties of in de vorm van landgoe-
deren. Daarnaast kunnen vrijkomende agrarische gebouwen omgevormd wor-
den tot woningen. Het gevolg hiervan is dat projectontwikkelaars projecten
ontwikkelen die als ruraal wonen kunnen worden gezien, maar binnen het ste-
delijk gebied vallen. In hoofdstuk 5 is gebleken dat ook aan deze zogenaamde
pseudo-plattelandse woonmilieus behoefte is. Op deze wijze wordt er dus wel
degelijk tegemoet gekomen aan de vraag van stedelijke woonconsumenten. Wel
blijkt uit de voorbeeldprojecten die in dit hoofdstuk getoond zijn, dat het vaak
om relatief dure (en exclusieve) projecten gaat en men zich dus met name op de
rijkere consument richt, terwijl er juist ook onder minder rijke stedelingen
vraag bestaat naar ruraal wonen. 
Naast het inspelen op de vraag naar ruraal wonen via het creëren van aanbod,
spelen makelaars en projectontwikkelaars indirect in op de vraag naar ruraal
wonen via de beeldvorming. Met behulp van marketing probeert men invloed
uit te oefenen op het beeld dat de consument heeft van ruraal wonen met de
intentie hun voorkeuren en keuzegedrag te veranderen (zie ook Ashworth &
Voogd 1994). Verschillende communicatiemiddelen worden hiervoor gebruikt.
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Zo wordt er geadverteerd in luxe tijdschriften en wordt er gebruik gemaakt van
het internet. Ook worden er door makelaars en projectontwikkelaars slogans
gebruikt om de nadruk te vestigen op het rurale wonen. Hierin zijn de kenmer-
ken van het rurale wonen verwerkt die stedelijke woonconsumenten juist aan-
trekkelijk vinden en die vaak ook het motief vormen voor de rurale woonwens.
Daarnaast wordt het rurale karakter van een individuele woning of project door
makelaars en projectontwikkelaars vaak per project aangeprezen. Om wooncon-
sumenten aan te trekken wordt de rurale idylle dus geaccentueerd, zoals ook in
de toerismesector wordt gedaan (zie bijvoorbeeld Bunce 1984; Ilbery &
Kneafsey 1998; Valentine 1998). Ruraal wonen wordt neergezet als iets aantrek-
kelijks. Het zeer positieve beeld van het platteland en de populariteit van rurale
woonmilieus zijn mogelijk deels te verklaren door deze marketingactiviteiten.
Volgens de marktpartijen zijn consumenten er namelijk gevoelig voor.
Voorstelbaar is bovendien dat de groep stedelijke woonconsumenten die zowel
naar het platteland als het pseudo-platteland wil verhuizen door middel van
marketing is over te halen en uiteindelijk de keuze maakt voor een pseudo-plat-
telands woonmilieu. Met name in de huidige tijd van schaarste aan woningen
op het ‘echte’ platteland zullen pseudo-plattelandse woonmilieus een aantrekke-
lijk alternatief vormen. 
Makelaars en projectontwikkelaars proberen dus van alles om in te springen op
de vraag naar ruraal wonen. Bovendien probeert men de consument steeds
meer invloed te geven. Het steeds eerder betrekken van de consument in het
ontwikkelingsproces, geldt echter met name voor de woning en in mindere
mate voor de woonomgeving. Hoewel de overheid vergroting van de invloed
van de consument stimuleert, wordt er wel naar gestreefd om bebouwing van
de open ruimte zoveel mogelijk tegen te gaan. Mogelijkheden voor het bouwen
van rurale woonmilieus dienen met name te worden gezocht binnen de rode
contouren. Daarnaast kunnen in het kader van de Ruimte-voor-ruimte regeling
woningen in het buitengebied worden gebouwd. Om geheel tegemoet te
komen aan de vraag naar ruraal wonen zal dit echter niet voldoende zijn, en is
(extra) nieuwbouw in het landelijk gebied noodzakelijk. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Inleiding

Landelijke gebieden kunnen in toenemende mate als een consumptieruimte in
plaats van hoofdzakelijk als productieruimte worden gekarakteriseerd (zie bij-
voorbeeld Cloke & Goodwin 1992; Daalhuizen & Heins 2001; Van Dam &
Huigen 1994; Hoggart et al. 1995; Murdoch & Marsden 1994; Urry 1995). Dit
geldt ook voor het Nederlandse platteland. Consumptiefuncties als recreatie en
toerisme, natuur en landschapbehoud zijn steeds belangrijker geworden. Maar
ook het wonen kan worden gezien als een nieuwe economische drager van het
landelijk gebied (Buckers 1997; Van Dam & Buckers 1998). 
Bij de aanvang van dit onderzoek bestond de vraag in hoeverre stedelingen in
Nederland wensten te verhuizen naar een woonmilieu met rurale kenmerken en
hoe deze woonmilieus eruit zouden moeten zien. In dit onderzoek zijn de vraag
naar ruraal wonen en de gewenste kenmerken ten aanzien van rurale woonmi-
lieus achterhaald. Daarnaast was nog niet of nauwelijks aandacht besteed aan de
hardheid van de voorkeuren ten aanzien van rurale woonmilieus - met andere
woorden of deze gewenste kenmerken moeten worden gezien als voorkeuren of
als eisen. Onduidelijk was bovendien wat verstaan dient te worden onder een
ruraal woonmilieu. 
In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat het platteland en ruraliteit een sociale
constructie zijn (zie ook Cloke & Goodwin 1992; Mormont 1990; Huigen
1996) en dat stedelingen uiteenlopende beelden hebben van het platteland en
van rurale woonmilieus. Voorstelbaar is dat deze plattelandsbeelden vervolgens
een rol spelen in de vraag van stedelingen naar ruraal wonen. Mensen blijken
namelijk keuzes te maken op basis van de perceptie van de werkelijkheid (zie
bijvoorbeeld Bunce 1994; Cloke & Goodwin 1993; Cloke & Milbourne 1992;
Halfacree 1994; Holloway & Hubbard 2001; Gärling & Golledge 1989; Short
1991; Timmermans 1991; Walmsley et al. 1998). Zo wordt de rurale idylle in
Groot-Brittannië door meerdere auteurs van invloed geacht op het willen ver-
huizen naar een rurale woonlocatie (zie bijvoorbeeld Boyle et al. 1998;
Champion 2000; Cloke & Goodwin 1993; Halfacree 1994; Mingay 1989; Smith
& Phillips 2001). Een precies inzicht in de relatie tussen de beeldvorming ten
aanzien van het platteland en rurale woonmilieuvoorkeuren ontbrak echter.
Wellicht dat ruraal wonen in de ogen van stedelingen ook wel plaats kan vin-
den in het stedelijk gebied. Bepaalde kenmerken van het platteland (rust, ruim-
te, groen) zouden immers ook in of aan de rand van het stedelijk gebied kun-
nen voorkomen of worden ingepast. 
Het verkrijgen van inzicht in de vraag van stedelingen naar het wonen in rurale
woonmilieus (in zowel het landelijk als het stedelijk gebied) en de rol die platte-
landsbeelden hierbij spelen vormde het voornaamste doel van dit onderzoek.
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Daarnaast beoogde dit onderzoek inzicht te verkrijgen in de mate en wijze
waarop aanbieders op de woningmarkt op deze beelden en vraag inspelen. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 8.2 wordt een korte blik
geworpen op de opzet en uitvoering van het onderzoek. Daarna vindt in para-
graaf 8.3 een kritische evaluatie plaats van de belangrijkste resultaten van dit
onderzoek. Tenslotte worden enkele beleidsaanbevelingen naar voren gebracht
(paragraaf 8.4).

8.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Om te achterhalen welke beelden van het platteland er bij stedelingen bestaan,
hoe de vraag naar rurale woonmilieus eruit ziet en in hoeverre deze beelden en
voorkeuren aan elkaar zijn gekoppeld, zijn stedelijke woonconsumenten door
middel van een survey benaderd. Deze survey is uitgevoerd in vier verschillende
typen gemeenten (Utrecht, Maarssen, Den Bosch en Vught) en is in twee stap-
pen verricht. 
Ten eerste is door middel van een telefonische enquête gevraagd in hoeverre de
stedelijke woonconsumenten verhuisplannen hebben. Vervolgens is achterhaald
welke beelden er bij deze verhuisgeneigde woonconsumenten bestaan van het
platteland. Door middel van deconstructie zijn de plattelandsbeelden uiteenge-
rafeld in een aantal deelaspecten. Tevens is met behulp van deze enquête
gezocht naar stedelijke woonconsumenten die naar een woonmilieu met rurale
kenmerken willen verhuizen. Deze respondenten zijn vervolgens benaderd voor
een interview waarin het voorgenomen keuzegedrag ten aanzien van rurale
woonmilieus inzichtelijk is gemaakt. Overeenkomstig de techniek van de beslis-
singstabellen is in de interviews achterhaald welke kenmerken van het woonmi-
lieu van belang zijn, en of deze kenmerken absoluut aanwezig moeten zijn
(harde voorkeuren), vervangbaar zijn door een ander kenmerk (vervangbare
voorkeuren) of als een extraatje worden gezien (zachte voorkeuren). 
Om inzicht te krijgen in de mate en wijze waarop aanbieders op de woning-
markt inspelen op zowel heersende beelden van het platteland als op de vraag
naar rurale woonmilieus - zijn interviews gehouden met sleutelpersonen bij
instanties en organisaties die een belangrijke rol vervullen op de woningmarkt
zoals makelaars, projectontwikkelaars, gemeenten en ministeries. 

8.3 Plattelandsbeelden, vraag naar en aanbod van rurale woonmilieus

Plattelandsbeelden van stedelingen
Morfologische kenmerken zoals ruimte, groen, boerderijen, weilanden en koei-
en domineren de plattelandsbeelden van stedelingen. Men heeft meestal zicht-
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bare elementen voor ogen als men aan het platteland denkt (zie ook Frerichs &
De Wijs 2001; Haartsen et al. 2000; Haartsen 2001; Haartsen 2002). Toch spe-
len ook sociaal-culturele kenmerken zoals sociale controle, gemoedelijkheid en
rust een rol. Opvallend is dat functionele kenmerken daarentegen nauwelijks
worden genoemd. Hoewel de landbouw nog steeds de belangrijkste grondge-
bruiker in het landelijk gebied is, maakt de landbouwfunctie niet of nauwelijks
(meer) deel uit van de plattelandsbeelden van stedelingen. Wel leveren de aan
de landbouwfunctie gerelateerde elementen van het landschap (zoals weilanden,
koeien, boerderijen) als rekwisieten in een decor een bijdrage aan het beeld van
het platteland. Stedelingen zien het platteland dus hoofdzakelijk als consump-
tieruimte (belevingsruimte) bestaande uit met name morfologische elementen
en waarin men kan genieten van ruimte, groen, dieren en rust; en minder als
een productieruimte met de landbouw als belangrijke ruimtegebruiker. De ver-
schuiving van productie- naar consumptieruimte heeft zich dus ook in de
beeldvorming van stedelingen voltrokken.
Samenhangend hiermee is er sprake van een zeer positief beeld van het platte-
land. Bijna driekwart van de stedelingen in dit onderzoek waardeert het platte-
land positief. Het wordt door de meeste stedelingen gezien zien als een mooi,
schoon, rustig en veilig gebied met een aantrekkelijke bebouwing. Of we hier-
uit kunnen concluderen dat er net als in Groot-Brittannië (zie bijvoorbeeld
Pacione 1984; Boyle et al. 1998) ook in Nederland een rurale idylle bestaat hangt
af van de definitie van een rurale idylle. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat
de rurale idylle verwijst naar een zeer positief beeld van het platteland (een idyl-
lisch beeld); en dat dat niet per se hoeft te betekenen dat men ook naar het
platteland wil verhuizen. In dat geval kunnen we dus ook in Nederland spreken
van een rurale idylle. Dit idyllische beeld van het platteland in Nederland is
toch erg opvallend. Blijkbaar spelen ten aanzien van het beeld van het platte-
land de problemen in de landbouwsector (mestproblemen, BSE-crisis, varkens-
pest en dergelijke) geen of slechts een ondergeschikte rol. Ook uit onderzoek
van Frerichs en De Wijs (2001) blijkt dat de crisis in de landbouw nauwelijks
een rol speelt in de beleving van het platteland. Net als in Groot-Brittannië (zie
bijvoorbeeld Cloke & Milbourne 1992; Little & Austin 1996) berust het idylli-
sche beeld van het platteland in Nederland op met name landschap en natuur
(morfologische elementen) en een bepaalde sfeer (sociaal-culturele elementen).
Hiermee wordt benadrukt dat de rurale idylle niet gebaseerd hoeft te zijn op de
werkelijkheid en het om een combinatie van mythe en werkelijkheid gaat. 

Stedelingen zijn met betrekking tot de beeldvorming van het platteland overi-
gens niet als een uniforme groep te beschouwen. De factoren geslacht, leeftijd
en opleiding spelen een rol bij de beeldvorming van stedelingen ten aanzien van
het platteland (zie ook Burgess & Gold 1985; Buijs 2000; Haartsen et al. 2000;
Haartsen 2001; Haartsen 2002; Heins & Van Dam 2000). Hiermee wordt
bevestigd dat conform de constructivistische benadering het platteland als een
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sociale constructie is te zien en het beeld van het platteland per actor kan ver-
schillen (zie ook Cloke & Goodwin 1992; Mormont 1990; Huigen 1996). 
Uit dit onderzoek blijkt dat bekendheid met het platteland een sterke rol speelt
bij de beeldvorming van het platteland. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat
bekendheid met het platteland een rol speelt bij de beeldvorming ten aanzien
van het platteland (zie bijvoorbeeld Van den Berg 1999; Bonnes & Secchiaroli
1995; Feimer 1983; Haartsen et al. 2000; Haartsen 2001; Haartsen 2002). De
indrukken die men opdoet wanneer men een bezoek brengt aan het platteland
zijn dus van invloed op het beeld van het platteland. Volgens Walsmley & Lewis
(1993) is dit te verklaren doordat beelden zijn opgebouwd uit de informatie die
een individu tijdens zijn of haar leven heeft verkregen. Frequente bezoekers van
het platteland waarderen het platteland ook positiever. Ook stedelingen die op
het platteland hebben gewoond waarderen het platteland positiever dan stedelin-
gen zonder rurale woongeschiedenis. Ook uit onderzoek van Haartsen (2001,
2002) blijkt dat mensen die op het platteland gewoond hebben een idyllischer
beeld van het platteland hebben. Mensen waarderen het platteland dus juist
extra, omdat men er bekend mee is en kennelijk goede herinneringen aan heeft. 
Naast de woongeschiedenis is ook de huidige woonsituatie van invloed op de
plattelandsbeelden van stedelingen. Dit geldt met name voor de beeldvorming
met betrekking tot de locatie van het platteland. Over het algemeen denkt men
meestal aan het noorden van land als men het platteland voor ogen heeft. Zo
ziet men met name de provincies Friesland, Groningen en Drenthe als platte-
landsgebieden bij uitstek. Daarnaast worden gebieden in de buurt van de eigen
woonplaats ook vaak genoemd. Men heeft hier uiteraard meer kennis over. 

Rurale woonmilieuvoorkeuren en de rol van plattelandsbeelden
Ruraal wonen is zeer populair en wordt kennelijk als een idyllisch bestaan
gezien. Bijna 90% van de verhuisgeneigde stedelingen in dit onderzoek wil naar
een woonmilieu met rurale kenmerken verhuizen. Ruraal wonen hoeft in de
ogen van stedelijke woonconsumenten echter niet per se op het platteland
plaats te vinden. Nog geen 20% wil namelijk alleen naar het ‘echte’ platteland
verhuizen. Bijna de helft wil zowel naar het ‘echte’ platteland als naar een ruraal
woonmilieu in het stedelijk gebied verhuizen en ruim 20% wil alleen maar naar
een ruraal woonmilieu in het stedelijk gebied verhuizen. Rurale woonmilieus
kunnen dus deel uitmaken van het stedelijk gebied. We zouden dan kunnen
spreken van het pseudo-platteland en pseudo-plattelandse woonmilieus.
Dergelijke pseudo-plattelandse woonmilieus vormen een alternatief (substituut)
en vaak zelfs het ideaal voor mensen die ruraal willen wonen. Rurale woonmi-
lieus zijn ook te construeren. Ruraliteit wordt in dit geval geproduceerd. Het
begrip ruraal staat inmiddels los van het begrip platteland (zie ook bijvoorbeeld
Cloke & Goodwin 1993).
Bij het ruraal willen wonen spelen tegen de verwachting in persoonlijke ken-
merken geen doorslaggevende rol. Verschillen in rurale woonmilieuvoorkeuren

148



zijn niet te verklaren op grond van de kenmerken leeftijd, het hebben van kin-
deren, opleiding en inkomen. Iedereen wil eigenlijk wel ruraal wonen, ook jon-
geren en huishoudens met een laag inkomen. De vraag is echter of iedereen ook
kan verhuizen naar een ruraal woonmilieu. Zo blijkt uit migratieonderzoek dat
de groep die werkelijk is verhuisd naar het landelijk gebied wel degelijk een
selectief karakter heeft (zie bijvoorbeeld Atzema & Van Dam 1996; Champion
2000; Van Dam 2000; Van Dam & Heins 2000; Elbersen 2001; Poulus &
Relou 2000; Smith & Phillips 2001). Met name ouderen, huishoudens met een
hoog inkomen en gezinnen met kinderen behoren tot de urbaan-rurale migran-
ten. Het feit dat leeftijd en inkomen geen invloed hebben op de voorkeuren
voor het wonen in een ruraal woonmilieu betekent waarschijnlijk dat huishou-
dens bij het vaststellen van hun voorkeuren geen rekening houden met hun
mogelijkheden en beperkingen en dus uitgaan van hun subjectieve ideaalbeeld. 
Bekendheid met het platteland speelt echter wel een rol bij de voorkeuren voor
het wonen in een ruraal woonmilieu. Wanneer men op het platteland heeft
gewoond en/of er frequent een bezoek aan brengt is de kans groter dat men
naar een ruraal woonmilieu wil verhuizen. Mensen prefereren immers vaak het-
geen waar ze bekend mee zijn (Kaplan & Kaplan 1982). Zo heeft Elbersen
(2001) aangetoond dat de meerderheid van de nieuwe bewoners in landelijke
gebieden retourmigranten zijn. Retourmigratie zal in veel gevallen te maken
hebben met bekendheid met de oude woonplek en geworteldheid in de lokale
gemeenschap. In hoeverre men naar dezelfde locatie wil verhuizen als waar men
voorheen heeft gewoond is in dit onderzoek echter niet achterhaald. 
Op basis van de literatuur werd bovendien verwacht dat het met name autoch-
tonen zijn die ruraal willen wonen, en dat de vraag naar ruraal wonen onder
allochtonen gering is (zie bijvoorbeeld Intomart Qualitatief 1998; Schmeink &
Ten Wolde 1998). Vanwege het relatief lage aantal allochtonen in dit onderzoek
was het echter niet mogelijk om te achterhalen of etniciteit een rol speelt bij de
rurale woonmilieuvoorkeuren. Hiervoor is verder onderzoek nodig. Wel wordt
verwacht dat eventuele verschillen in rurale woonvoorkeuren tussen allochto-
nen en autochtonen in de toekomst alleen maar kleiner zullen worden. Zo blij-
ken de woonsituatie en woonwensen van de tweede generatie allochtonen al
veel meer te lijken op de woonsituatie en woonwensen van Nederlanders
(VROM-Raad 2002). 

Waarom zijn rurale woonmilieus nu zo populair? Met name ‘pull-factoren’ van
de rurale omgeving worden genoemd als motief voor het willen verhuizen naar
een ruraal woonmilieu (zie ook Walmsley et al. 1998). ‘Push-factoren’ van de
stad komen daarentegen nauwelijks voor. Men beschouwt het rurale gebied dus
als aantrekkelijker dan het gebied waarin men nu woont (zie ook Dahms &
McComb 1999) en wil daarom naar een ruraal woonmilieu verhuizen. Een deel
van de stedelijke woonconsumenten wordt aangetrokken door de kenmerken
van het rurale landschap zoals ruimte, groen en natuur. Daarnaast berust een
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deel van de potentiële urbaan-rurale verhuisbeweging op de wens van een rurale
leefstijl (zie ook Bell & Valentine 1995; Champion 2000; Stenbacka 2001;
Smith & Phillips 2001; Walmsley et al. 1998; Hoggart & Paniagua 2001). Deze
kenmerken tezamen domineren dan ook de beeldvorming van het platteland. 
In de literatuur wordt gesuggereerd dat de rurale idylle van invloed is op het
willen verhuizen naar een rurale woonlocatie (zie bijvoorbeeld Boyle et al. 1998;
Champion 2000; Cloke & Goodwin 1993; Halfacree 1994; Mingay 1989; Smith
& Phillips 2001). Uit dit onderzoek is inderdaad gebleken dat er overduidelijk
een relatie bestaat tussen plattelandsbeelden en de vraag naar rurale woonmi-
lieus. Stedelingen die het platteland positief waarderen willen relatief vaak ver-
huizen naar een ruraal woonmilieu. Dit geldt ook voor stedelingen die het plat-
teland levendig, schoon en/of de bebouwing aantrekkelijk vinden. Het
idyllische beeld van het platteland werkt dus door in de vraag naar ruraal
wonen van stedelingen. Stedelingen die willen verhuizen naar een ruraal woon-
milieu hebben een idyllisch beeld van het platteland in gedachten en (mede) op
basis hiervan ontstaat de wens ruraal te wonen. Hiermee wordt dus bevestigd
dat de individuele beleving van de omgeving wel degelijk (mede) bepaalt of
men naar een bepaald woonmilieu wil verhuizen. De constructivistische bena-
dering die in het onderzoek is gevolgd levert daarmee een bijdrage aan het
geografische onderzoek met betrekking tot woningmarktgedrag. Door het
betrekken van de individuele beleving (perceptie en waardering) van de omge-
ving kan de vraag op de woningmarkt (nog) beter worden begrepen.  

Voorgenomen keuzegedrag ten aanzien van rurale woonmilieus
In dit onderzoek is ook achterhaald welke kenmerken van belang zijn in het
keuzeproces ten aanzien van rurale woonmilieus en wat de hardheid van deze
voorkeuren is. Het aantal voorkeuren ten aanzien van rurale woonmilieus is in
vergelijking met andere onderzoeken (zie bijvoorbeeld Goetgeluk 1997; Van
Kempen et al. 1994) vrij hoog. Waarschijnlijk is dit te verklaren doordat in dit
onderzoek in tegenstelling tot de andere onderzoeken naast de kenmerken van
de woning uitgebreid is gevraagd naar het belang van eventuele woonomge-
vingkenmerken. Van deze woonmilieuvoorkeuren dient bovendien bijna drie-
kwart absoluut aanwezig te zijn. Nog geen 20% is vervangbaar door een ander
kenmerk; en slechts 15% wordt als een zachte voorkeur gezien. 
Hoewel in de literatuur (Ministerie van VROM 2000a; Van Zoest & Daalder
2000) wordt gesuggereerd dat de woonomgeving een steeds belangrijkere rol
speelt in het keuzeproces, blijkt uit dit onderzoek dat de woning nog steeds een
erg belangrijk onderdeel uit maakt van de woonmilieukeuze en dat dit dus ook
voor rurale woonmilieus geldt. Vrijstaande woningen en boerderijen met een
tuin zijn het meest geliefd. Een tuin dient bijna altijd absoluut aanwezig te zijn.
Vrijstaande woningen en boerderijen zijn overigens dikwijls wel te vervangen
door respectievelijk twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen.
Ook de locatie van het woonmilieu wordt erg belangrijk gevonden. Men wil
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met name over korte afstand verhuizen (zie ook Clark & Dieleman 1996). Een
aanzienlijk deel van de stedelijke woonconsumenten wil binnen de eigen pro-
vincie verhuizen en soms zelfs binnen de eigen gemeente. Wel willen de bewo-
ners van Den Bosch en Vught vaker binnen de provincie verhuizen dan de
bewoners van Utrecht en Maarssen. Kennelijk is men in Brabant meer gehecht
aan de eigen provincie. Meer dan de helft van de stedelingen wil echter naar
een andere provincie verhuizen met name naar nabijgelegen provincies. Zo zijn
vooral Gelderland, Midden-Nederland en Noord-Holland erg geliefd. De groep
die naar het noorden of het oosten van het land wil verhuizen bestaat nagenoeg
alleen uit mensen die naar het ‘echte’ platteland willen verhuizen; het pseudo-
platteland wordt dus duidelijk dichter bij huis gezocht.
Wat betreft de kenmerken van de woonomgeving wordt met name de expressie-
ve component als belangrijk ervaren. Hierbij gaat het vooral om kenmerken
van het landschap en in mindere mate om de kenmerken van de bebouwing.
Zo worden de typische kenmerken van het rurale landschap zoals open ruimte,
groen, natuur, water en dieren erg op prijs gesteld. De kenmerken die tezamen
het idyllische beeld vormen zijn ook weer juist de kenmerken die men belang-
rijk vindt bij het rurale wonen. 
Opvallend is wel dat de typische rurale kenmerken waaronder met name de
aanwezigheid van water en dieren relatief vaak als een zacht kenmerk worden
gezien. Wellicht vormt dit een verklaring voor het feit dat er zo’n grote vraag is
naar rurale woonmilieus. Het liefst wil men naar een woonmilieu met rurale
kenmerken verhuizen. Maar een deel van deze woonconsumenten wil wellicht
ook wel naar een woning met een tuin in een rustige, veilige en groene buiten-
wijk in het stedelijk of suburbaan gebied verhuizen. Het onderscheid maken in
hardheid (hard, vervangbaar, zacht) van voorkeuren biedt dus duidelijk een
mogelijkheid om een beter inzicht te verkrijgen in de vraag naar (rurale) woon-
milieus. Bovendien biedt het de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de
substitutiebereidheid van woonconsumenten ten aanzien van de woonmilieu-
voorkeuren. Duidelijk is namelijk geworden welke voorkeuren te vervangen
(substitueren) zijn door andere kenmerken. 
De functionele en de sociale component van de woonomgeving worden als
minder belangrijk gezien. Wat betreft de voorzieningen in de woonomgeving
wordt alleen de nabijheid van winkelvoorzieningen door de meerderheid (bijna
90%) op prijs gesteld. Een supermarkt(je) volstaat in veel gevallen, maar dient
meestal wel absoluut aanwezig te zijn. Kennelijk vindt men het toch prettig en
vaak zelfs noodzakelijk dat men de dagelijkse boodschappen op niet al te grote
afstand van de woning kan doen. 
Wat betreft de sociale kenmerken van de woonomgeving zijn met name rust en
sociale veiligheid erg belangrijk. Ongeveer 90% ziet rust en sociale veiligheid als
essentiële kenmerken - waarbij bovendien bijna iedereen rust en sociale veilig-
heid als noodzakelijke voorwaarden ziet. Daarnaast wordt door ongeveer 90%
een bepaalde sfeer op prijs gesteld. Het kenmerk sfeer ziet men echter wel vaak
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als een zachte voorkeur. Het gaat met name om een bepaalde dorpse sfeer zoals
saamhorigheid, gezelligheid en sociale contacten. Het wonen in een dorp wordt
dan ook vaak als ideaal gezien.
In tegenstelling tot de voorkeuren voor het wonen in een ruraal woonmilieu
spelen persoonlijke kenmerken wel een rol bij het voorgenomen keuzegedrag.
Het combineren van onderzoek naar voorkeuren met onderzoek naar (voorge-
nomen) keuzegedrag levert dus een betere inschatting van de vraag naar (rurale)
woonmilieus op. Met name inkomen speelt een rol. Stedelingen met een laag
inkomen stellen bijvoorbeeld minder hoge eisen aan het rurale woonmilieu dan
stedelingen met een hoog inkomen. Daarnaast stellen de liefhebbers van het
pseudo-platteland vaak minder hoge eisen aan het rurale woonmilieu dan de
stedelingen die naar het ‘echte’ platteland willen verhuizen. In de pseudo-platte-
landse woonmilieus is over het algemeen vraag naar minder luxe woningtypen
en bestaat bijvoorbeeld ook vraag naar eengezinswoningen in een rij en apparte-
menten. Daarnaast stellen de liefhebbers van het pseudo-platteland minder
hoge eisen aan de grootte van het perceel. Een perceel van 200m2 volstaat in
veel gevallen. Tegelijkertijd willen de potentiële bewoners van het pseudo-plat-
teland relatief vaak naar goedkopere woningen (onder de ƒ 400.000,-) verhui-
zen. 

De vraag naar rurale woonmilieus en de aanbodzijde van de woningmarkt
Aanbieders op de woningmarkt proberen wel degelijk in te spelen op de vraag
naar rurale woonmilieus. Wat betreft het bouwen van woningen willen project-
ontwikkelaars zoveel mogelijk bouwen waar vraag naar is, aangezien ze het
hoogste rendement willen behalen. Dat betekent dus ook woningen in rurale
woonmilieus. Toch sluit het aanbod van rurale woonmilieus niet goed aan op
de vraag. Er is een discrepantie tussen de aanbod- en de vraagzijde waar te
nemen. Deze discrepantie is met name te verklaren door het restrictieve over-
heidsbeleid. 
Wel zijn er mogelijkheden om rurale woonmilieus te creëren nabij of aan de
rand van de stad, bijvoorbeeld op VINEX-locaties of in de vorm van landgoe-
deren. Daarnaast kunnen in ruil voor vrijkomende agrarische gebouwen wonin-
gen worden gebouwd in het kader van de Ruimte-voor-ruimte regeling. Het
gevolg van de beperkte mogelijkheden is dat projectontwikkelaars projecten
ontwikkelen die als ruraal wonen kunnen worden gezien, maar binnen het ste-
delijk gebied vallen. In dit onderzoek is gebleken dat ook aan deze zogenaamde
pseudo-plattelandse woonmilieus behoefte is. Op deze wijze wordt er dus wel
degelijk tegemoet gekomen aan de vraag van stedelijke woonconsumenten. Wel
blijkt het vaak om relatief dure (en exclusieve) projecten te gaan en men zich
dus met name op de rijkere consument te richten, terwijl er juist ook onder
minder rijke stedelingen vraag is naar ruraal wonen. Het ruraal willen wonen
zal in de praktijk dan ook niet altijd betekenen dat men daadwerkelijk verhuist
naar een ruraal woonmilieu. Aangezien het aanbod van rurale woonmilieus met
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name op de rijkere woonconsument is gericht, zullen het met name welgestelde
stedelingen zijn die hun wens kunnen omzetten in gedrag. Urbaan-rurale
migratie zal hiermee dus een elitaire aangelegenheid worden (of blijven) (zie
ook Van Dam 2002a; Shucksmith 2000). 
Aangezien het aanbod van rurale woonmilieus niet goed aansluit op de vraag,
zijn ‘stated choice’ modellen dus uitermate geschikt voor het meten van rurale
woonwensen. Met behulp van ‘stated choice’ modellen kan namelijk worden
achterhaald hoe de vraag naar rurale woonmilieus eruit ziet ongeacht het aan-
bod. 
Naast het inspelen op de vraag naar rurale woonmilieus via het creëren van aan-
bod, spelen makelaars en projectontwikkelaars via de beeldvorming indirect in
op de vraag naar ruraal wonen. Met behulp van marketingmethoden trachten
makelaars en projectontwikkelaars invloed uit te oefenen op het beeld dat
woonconsumenten hebben van ruraal wonen met de intentie hun voorkeuren
en keuzegedrag te veranderen. Zo wordt er geadverteerd in luxe tijdschriften,
gebruik gemaakt van het internet en worden er slogans gebruikt. Om woon-
consumenten aan te trekken wordt de rurale idylle verbeeld en geaccentueerd.
Ruraal wonen wordt neergezet als iets aantrekkelijks. Het zeer positieve beeld
van het platteland en de populariteit van rurale woonmilieus is mogelijk deels
te verklaren door deze marketingactiviteiten. Volgens de marktpartijen zijn con-
sumenten hier namelijk gevoelig voor. Dit zou betekenen dat het populaire dis-
cours wel degelijk van invloed is op het lekendiscours (zie ook Phillips et al.
2001). Voorstelbaar is bovendien dat de groep stedelijke woonconsumenten die
zowel naar het platteland als het pseudo-platteland wil verhuizen door middel
van marketing ‘over te halen’ is en uiteindelijk de keuze maakt voor een pseudo-
plattelands woonmilieu. Met name in de huidige tijd van schaarste aan wonin-
gen op het ‘echte’ platteland zullen pseudo-plattelandse woonmilieus een aan-
trekkelijk alternatief vormen. 

8.4 De constructie van rurale woonmilieus: beleidsaanbevelingen 

Het wonen kan een belangrijke rol spelen in de functionele heroriëntatie van
het Nederlandse platteland. Duidelijk is dat er een aanzienlijke vraag is naar het
wonen in woonmilieus met een ruraal karakter. Deze grote vraag naar rurale
woonmilieus betekent niet dat ook iedereen ruraal kan wonen. Het aantal
woningen in rurale woonmilieus is tot op heden zeer beperkt en komt zeker
niet tegemoet aan de in dit onderzoek aangetoonde vraag naar ruraal wonen.
Om volledig aan de vraag tegemoet te komen, is een uitbreiding van het aan-
bod rurale woonmilieus onvermijdelijk. 
Het tegemoet komen aan de vraag naar rurale woonmilieus zou individuen de
mogelijkheid bieden om hun rurale woonwensen te realiseren. Rurale gebieden
worden beschouwd als een relatief prettige plaats om te leven. De woontevre-
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denheid op het platteland is over het algemeen ook groter dan in het stedelijk
gebied (Van Dam 2002b), zeker onder de mensen die zich recentelijk op het
platteland hebben gevestigd (Elbersen 2001). Bovendien blijkt het wonen in een
groene omgeving en/of in de nabijheid van een natuurgebied een positief effect
op de gezondheid te hebben (De Groot et al. 1998; De Vries et al. 2000; Kaplan
& Kaplan 1989). 
Het wonen kan bovendien een economische impuls geven aan rurale regio’s met
een economisch zwak karakter (Buckers 1997; Van Dam & Buckers 1998). Zo
kan het wonen als een nieuwe economische drager van het platteland worden
gezien. Nieuwe economische activiteiten kunnen hun intrede doen, hetgeen
nieuwe bewoners aantrekt en ervoor zorgt dat jongeren blijven.
Toch zijn er ook negatieve kanten verbonden aan het voorzien in de vraag naar
rurale woonmilieus. Er is sprake van een dilemma tussen het individuele en het
collectieve belang. Enerzijds is er veel vraag naar ruraal wonen onder individu-
en, anderzijds willen we als maatschappij het landelijk gebied zoveel mogelijk
open houden. Het verruimen van de bouwmogelijkheden in het landelijk
gebied zou ten koste kunnen gaan van de landschappelijke kwaliteiten en ver-
stening en verschimmeling tot gevolg kunnen hebben.
Bovendien wordt dikwijls gesuggereerd dat leegloop uit de stad zou zorgen voor
een eenzijdige opbouw van de bevolking in de stad. De rijkere huishoudens
zouden vertrekken en de huishoudens die wat minder goed bij kas zitten zou-
den achter blijven. Toch blijken zoals eerder gezegd ook huishoudens met een
laag inkomen op te willen schuiven in de richting van het platteland. Om te
voorkomen dat ruraal wonen louter een elitaire aangelegenheid wordt (of
blijft), is het van belang dat er niet alleen luxueuze villa’s in het buitengebied
worden gebouwd, maar ook wordt gedacht aan de wat minder goed bedeelde
woonconsument door goedkopere woningen op kleinere percelen te bouwen.
Ook kunnen nieuwe bewoners van het platteland mogelijk ongewenste sociale
effecten tot gevolg hebben. De locale bewoners stellen de komst van de urbaan-
rurale migranten waarschijnlijk niet altijd op prijs. Zo zouden verschillen in
normen en waarden kunnen leiden tot sociale conflicten. In hoeverre urbaan-
rurale migratie werkelijk ongewenste sociale effecten met zich brengt is echter
onduidelijk en dient nader te worden onderzocht. Daarentegen zou de komst
van nieuwe bewoners de leefbaarheid op het platteland ook juist ten goede kun-
nen komen. Zo blijken juist de nieuwe bewoners tot de trekkers van en de initi-
atiefnemers in het lokale verenigingsleven te behoren (Van Dam 2002a). 

Wat betreft de aanbevelingen met betrekking tot het vergroten van het aanbod
van rurale woonmilieus dient onderscheid te worden gemaakt in het omgaan
met de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw. Wat betreft de bestaande
bouw worden de volgende suggesties gegeven. Gebouwen die hun functie verlo-
ren hebben kunnen worden hergebruikt. Gedacht kan worden aan instellings-
gebouwen zoals kazernes, sanatoria of inrichtingen maar ook voormalige boer-
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derijen en andere bedrijfsgebouwen. In de 21e eeuw zal een groot aantal boeren-
bedrijven zijn functie verliezen (zie ook Daalhuizen 2001). Wanneer deze voor-
malige boerderijen gebruikt worden voor woonfuncties kan de droom van een
oud boerderijtje van een deel van de plattelandsliefhebbers worden verwezen-
lijkt en wordt tegelijkertijd het agrarisch erfgoed behouden. Bovendien zullen
de oude boerderijen door de nieuwe bewoners dikwijls worden opgeknapt
waardoor een verbetering van de kwaliteit van de woningen ontstaat. 
Bij toekomstige woningbouwplannen is het van belang meer rekening te hou-
den met de vraag naar ruraal wonen. Toch is het niet zo dat de Nederlandse
open ruimte daarvoor geheel volgebouwd behoeft te worden. Het volbouwen
van onze open ruimte komt de schoonheid van het platteland (hetgeen juist de
aantrekkingskracht vormt) namelijk niet ten goede. Gezocht zal moeten wor-
den naar een combinatie van het bouwen van zowel rurale woonmilieus buiten
het stedelijk gebied (het platteland) als in het stedelijk gebied (het pseudo-plat-
teland). 
In eerste instantie kan worden gekeken in hoeverre het mogelijk is de vraag
naar ruraal wonen binnen het stedelijk gebied op te vangen. Zo zouden in klei-
ne stedelijke nederzettingen, aan de rand van grote steden of in het suburbane
gebied woonmilieus met rurale karaktertrekken gecreëerd (geconstrueerd) kun-
nen worden. Voordeel van dergelijke pseudo-plattelandse woonmilieus is dat de
open ruimte grotendeels bespaard blijft terwijl er wel tegemoet wordt gekomen
aan de wensen van een (groot) deel van de rurale woonmilieuliefhebbers. Het
groen in deze pseudo-plattelandse woonmilieus kan bovendien een recreatieve
betekenis hebben voor mensen wonend in de rest van het stedelijk gebied. 
Ook bij de transformatie van bestaande stedelijke woonmilieus kunnen rurale
kenmerken een grotere betekenis krijgen. Buiten-centrum woonmilieus die hun
aantrekkelijkheid hebben verloren kunnen getransformeerd worden tot woon-
milieus met een groen en ruraal karakter. Tegelijkertijd wordt op deze wijze
tegemoet gekomen aan het tekort aan groen in de stad. Wanneer bovendien
meer groen wordt aangebracht in en rond de steden zullen wellicht ook minder
stedelingen de behoefte hebben aan een nieuwe woonomgeving. 
Tenslotte kan worden gedacht aan het bouwen van nieuwe dorpen. Het bou-
wen van nieuwe dorpen in economisch zwakke regio’s (zoals bijvoorbeeld de
Blauwe Stad in Groningen) kan zoals eerder gezegd een economische impuls
teweeg brengen. Bovendien blijkt met name het wonen in een dorp een grote
populariteit te kennen. 

Resteert nog de vraag hoe de rurale woonmilieus en met name de zogenaamde
pseudo-plattelandse woonmilieus vormgegeven dienen te worden. In paragraaf
8.3 van dit hoofdstuk is al aandacht besteed aan de eisen die aan rurale woon-
milieus worden gesteld. Op basis hiervan kunnen enkele suggesties worden
gegeven hoe zowel plattelands- als pseudo-plattelandse woonmilieus eruit zou-
den moeten komen te zien (zie ook tabel 8.1). 

155



Plattelandse woonmilieus
Om aan de vraag tegemoet te komen zouden de te bouwen woonmilieus op het
platteland met name uit vrijstaande woningen en boerderijen in een lage dicht-
heid moeten bestaan. Het gaat hierbij grotendeels om koopwoningen met
name in de prijsklasse ƒ 400.000,- - ƒ 600.000,-, maar ook voor woningen tus-
sen de ƒ 600.000,- en ƒ 1.000.000,- en boven de ƒ 1.000.000,- is belangstel-
ling. De aanwezigheid van een tuin is een ‘must’. De oppervlakte van de tuin
zal minimaal 200m2 moeten bedragen. 
Wat betreft de woonomgeving zijn rust, veiligheid, een lage dichtheid en de
aanwezigheid van groen van groot belang. Daarnaast wordt de aantrekkings-
kracht van het woonmilieu vergroot wanneer de woningen worden gebouwd
aan het water. Gedifferentieerd kan worden naar bijvoorbeeld weidewonen,
boswonen en waterwonen, waardoor een afwisselend aanbod van woonmilieus
op het platteland ontstaat. 
Ook is het van belang dat de vormgeving van de bebouwing afwisselend is.
Daarnaast kan gedacht worden aan het bouwen van woningen met een traditio-
nele vormgeving. Een moderne vormgeving wordt minder op prijs gesteld. 
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Tabel 8.1 - Aanbevelingen voor de constructie van rurale woonmilieus, naar type 

Platteland Pseudo-platteland

Woningen Vrijstaand/boerderijen Combinatie van woningtypen:
Traditionele stijl vrijstaand, twee-onder-een-kap,
Met name koopwoningen eengezinswoningen in een rij en
Prijsklasse: met name appartementen
ƒ 400.000,- - ƒ 600.000,- Traditionele stijl
Tuin Koop- en huurwoningen
Oppervlakte perceel: met Prijsklasse: met name ƒ 0 - 400.000,-
name 200-500m2 Tuin/balkon

Oppervlakte perceel: circa 200m2

Woonomgeving Rustig Rustig
Veilig Veilig
Lage dichtheid Lage/middelmatige dichtheid
Veel groen, natuur Dorpse sfeer
Aanwezigheid van dieren Veel groen
Afwisselende bebouwing Veel open ruimte tussen de 

woningen (in vorm van park,
weide, bos)
Aanwezigheid dieren
Nabijheid winkels, openbaar vervoer



Pseudo-plattelandse woonmilieus
Een belangrijk verschil met de plattelandse woonmilieus is dat er ten aanzien
van pseudo-plattelandse woonmilieus meer waarde wordt gehecht aan de nabij-
heid van voorzieningen. Winkels dienen absoluut in de nabijheid gelegen te
zijn, waaronder in ieder geval een supermarkt. Verder wordt de nabijheid van
openbaar vervoer op prijs gesteld. Gedacht kan worden aan het bouwen van
pseudo-plattelandse woonmilieus met een dorps karakter, waarbij in de dorps-
kern enkele voorzieningen zoals enkele winkels voor de dagelijkse boodschap-
pen, een bushalte en een school worden gerealiseerd. De school zou ’s avonds
kunnen worden gebruikt als dorpshuis. Op deze wijze kan tegelijkertijd een
dorpse sfeer gecreëerd worden, waar juist ook behoefte aan blijkt te zijn.
Bovendien wordt het dorpse wonen vaak verbonden met rust en veiligheid (zie
ook Van Dam 2002a), kenmerken die ook voor het pseudo-platteland van
essentieel belang zijn.
Verder zullen de pseudo-plattelandse woonmilieus kunnen bestaan uit een vari-
atie van woningtypen: van vrijstaande woningen tot eengezinswoningen in een
rij en appartementen. Van belang is dat er niet alleen koopwoningen in het
duurdere segment worden gebouwd, maar voor zover financieel mogelijk ook
rond de ƒ 400.000,-. Daarnaast is, hoewel in mindere mate, ook het bouwen
van huurwoningen van belang. Net als bij de plattelandse woonmilieus vergro-
ten woningen in traditionele stijl de aantrekkingskracht van het woonmilieu.
De appartementen dienen een balkon te bezitten en de grondgebonden wonin-
gen een tuin. De tuin hoeft echter niet groot te zijn: vaak volstaat een tuin met
een oppervlakte van 200m2. Belangrijker is echter dat er veel open ruimte tus-
sen de woningen is, het liefst in de vorm van een park(je), wei(tje) of bos(je).
Wanneer deze open ruimte voorzien wordt van dieren (bijvoorbeeld koeien,
schapen, kippen, geiten, paarden) en/of er waterelementen aangebracht wor-
den, wordt de aantrekkingskracht nog groter; en hebben de stedelingen hele-
maal het idee ruraal te wonen. 
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Bijlage 1
Meest genoemde woonmilieuvoorkeuren in volgorde van belangrijkheid naar
hardheid, per type gewenst ruraal woonmilieu (%)

Platteland (N = 33)
% % H % V % Z Gewogen % % H % V % Z Gewogen 

% %

Locatie 100 61 33 6 94 Bijgebouwen 91 50 30 20 73  
Tuin/balkon 100 76 18 6 94 Soort landschap 85 46 36 18 70  
Aanwezigheid groen 100 73 21 6 94 Vormgeving woning 82 74 11 15 70  
Soort woning 97 50 44 6 91 Nabijheid natuurgebied 94 45 26 29 67  
Rust 88 100 0 0 88 Bevolking 85 61 18 21 67  
Dichtheid 94 77 16 7 87 Verkeersveiligheid 79 73 12 15 67  
Sociale veiligheid 91 93 3 3 87 Oppervlakte woning 70 87 9 4 67 
Soort plaats 91 50 43 7 85 Open ruimte 82 70 11 19 66 
Vormgeving bebouwing 91 77 14 10 83 Eigendomsverhouding 61 77 23 0 61  
Soort bebouwing 91 47 43 10 82 Oppervlakte perceel 64 81 5 14 55  
Sfeer 94 74 7 19 76 Ouderdom bebouwing 64 38 33 29 45  
Nabijheid winkels 82 82 11 7 76 Nabijheid water 76 32 20 48 40  
Aantal kamers 88 69 17 14 76 Aanwezigheid dieren 72 38 13 50 37  

Pseudo-platteland  (N = 18)
% % H % V % Z Gewogen % % H % V % Z Gewogen 

% %  

Aantal kamers 100 78 17 6 9 5 Aanwezigheid groen 83 60 27 13 7 2  
Locatie 94 77 24 0 95 Nabijheid o.v. 67 67 33 0 67  
Tuin/balkon 94 77 18 6 89 Vormgeving bebouwing 72 77 15 7 66  
Sociale veiligheid 100 83 6 11 89 Dichtheid 83 60 20 20 66 
Nabijheid winkels 94 94 0 6 88 Bijgebouwen 90 44 25 31 62  
Verkeersveiligheid 90 88 6 6 85 Eigendomsverhouding 61 100 0 0 61  
Soort plaats 90 69 25 6 85 Bevolking 67 58 25 16 56  
Open ruimte 94 77 12 12 84 Sfeer 90 56 0 44 50  
Oppervlakte woning 90 69 19 13 79 Ouderdom bebouwing 61 46 27 27 45  
Soort bebouwing 90 50 38 13 79 Nabijheid natuur 78 29 21 50 39  
Rust 78 93 0 7 73 Nabijheid water 61 27 0 72 16  
Soort woning 78 43 50 7 73        

Platteland + pseudo-platteland (N = 60)
% % H % V % Z Gewogen % % H % V % Z Gewogen 

% % 

Tuin/balkon 98 87 12 2 97 Bijgebouwen 89 6 7 17 17 7 5  
Aantal kamers 97 86 7 7 90 Verkeersveiligheid 84 75 10 16 71  
Aanwezigheid groen  97 63 27 10 87 Sfeer 89 70 9 20 70  
Locatie 92 66 27 7 86 Oppervlakte perceel 75 70 17 13 65  
Dichtheid 90 69 26 6 86 Vormgeving bebouwing 84 67 10 24 65  
Soort woning 93 46 47 7 86 Open ruimte 85 69 6 25 64  
Nabijheid winkels 87 93 4 4 84 Nabijheid natuur 85 54 21 25 64  
Rust 95 81 7 12 84 Vormgeving woning 69 64 17 19 56  
Soort bebouwing 93 63 26 11 83 Bevolking 75 63 9 28 54  
Soort plaats 87 68 26 6 82 Ouderdom bebouwing 61 54 22 24 46  
Sociale veiligheid 89 87 2 11 79 Nabijheid water 82 24 32 44 46  
Soort landschap 89 53 35 11 78 Aanwezigheid dieren 67 34 5 61 26  
Oppervlakte woning 90 71 16 13 78        

Alleen de kenmerken die door 60% of meer van de respondenten zijn genoemd zijn aangegeven.
H = hard;V = vervangbaar; Z = zacht. Gewogen % = (% * (% harde voorkeuren + vervangbare voorkeuren) / 100)

Bron: interview 2000



Bijlage 2
Vragenlijst telefonische enquête
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Bijlage 3
Vragenlijst interview onder woonconsumenten

INTERVIEW

Pas geleden heeft u meegedaan aan het onderzoek ‘Landelijk wonen’ van de Universiteit
Utrecht, het Ministerie van VROM en LNV.
We hebben met u een afspraak gemaakt voor vandaag. Zoals toen aangekondigd willen
we nu wat dieper ingaan op uw woonwensen. Met uw informatie kunnen gemeenten, pro-
vincies, het Rijk, maar ook bouwondernemingen en woningbouwverenigingen beter inspe-
len op de wensen van u, de woonconsument. Het interview duurt ongeveer 30 minuten.

Enquêtenummer:

Interviewnummer:

Telefoonnummer:

Postcode:

1 Heeft u nog steeds verhuisplannen?
1. Ja � GA DOOR NAAR VRAAG 3 
2. Nee � GA DOOR NAAR VRAAG 2

2 Waarom wilt u niet meer verhuizen?

� WEL DOORGAAN NAAR VRAAG 4A

3 Wat is voor u de belangrijkste reden om te verhuizen?

4A LET OP: Eerst 4A voor 1e blok (kenmerken landschap) invullen, dan 4B
voor dit blok.Vervolgens 4A voor 2e blok, dan 4B voor 2e blok
enz……………….

U wilt graag landelijk wonen. Maar naar wat voor een landelijke woon-
omgeving bent u precies op zoek? We willen graag weten welke ken-
merken u van belang vindt bij uw volgende woonomgeving. Ik noem
steeds enkele kenmerken en dan mag u aangeven of u het belangrijk
vindt dat dit kenmerk in uw volgende woonomgeving aanwezig is.
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Indien ik kenmerken niet noem die u wel belangrijk vindt, kunt u die
natuurlijk ook noemen. Ook is het van belang dat u aangeeft wat u
precies bedoelt met het betreffende kenmerk. 

4B We willen ook graag weten hoe belangrijk de door u genoemde ken-
merken zijn. Die kenmerken kunnen hard, vervangbaar of zacht zijn.

Bv: u noemde een sloot voor het huis. 
Zonder sloot hoef ik de woning niet sloot is een hard kenmerk
Geen sloot, dan een meer nabij sloot is een vervangbaar

kenmerk
Geen sloot, jammer maar ik neem sloot is een zacht kenmerk
de woning wel



Kenmerken woonomgeving

De kenmerken van de woonomgeving zijn verdeeld in verschillende blokken: kenmerken
van het landschap, kenmerken van de bebouwing, voorzieningen, sociale kenmerken en
locatie. Eerst zal ik enkele kenmerken van het landschap noemen.

KENMERKEN VAN HET LANDSCHAP  

Suggesties A. Belangrijke kenmerken B. Hoe belangrijk?  

Aanwezigheid groen …………………… 0 Hard
Bv.veel plantsoenen/park op 0 Vervangbaar door ...
loopafstand 0 Zacht  

Nabijheid natuurgebied …………………… 0 Hard
Bv.grenzend aan/op 0 Vervangbaar door ...
loopafstand/fietsafstand 0 Zacht  

Nabijheid water …………………… 0 Hard
Bv.aan/op loopafstand van  0 Vervangbaar door ...
sloot/meer/zee 0 Zacht  

Soort landschap …………………… 0 Hard
Bv.bos/weide/akkers/water/ 0 Vervangbaar door ...
heide/afwisselend 0 Zacht  

Aanwezigheid open ruimte …………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht  

Aanwezigheid dieren ………………… 0 Hard
Bv.koeien/schapen/paarden 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht 

………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht 

………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht

Opmerkingen:
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Nu noem ik enkele kenmerken van de bebouwing [gebouwen waaronder woningen die er
staan]. Kunt u ook hier aangeven welke kenmerken u daarvan belangrijk vindt.

KENMERKEN  BEBOUWING  
Suggesties A. Belangrijke kenmerken B. Hoe belangrijk  

Soort bebouwing …………………… 0 Hard
Bv.overwegend boerderijen/ 0 Vervangbaar door ...
vrijstaand/rijtjes/flats 0 Zacht 

Dichtheid …………………… 0 Hard
Bv.laag/middel/hoog 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht 

Ouderdom …………………… 0 Hard
Bv.oud/nieuw 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht  

Opmerkingen:

We willen ook graag weten van welke voorzieningen u het belangrijk vindt dat ze aanwe-
zig zijn in uw volgende woonomgeving. Hierbij kunt u denken aan winkels, speelvoorzienin-
gen voor kinderen, medische voorzieningen, culturele voorzieningen maar ook een bushal-
te, treinstation, snelweg of parkeergelegenheid.

VOORZIENINGEN NABIJ    
Suggesties A. Belangrijke kenmerken B. Hoe belangrijk?  

Type voorzieningen nabij + afstand………………… 0 Hard
Bv.supermarkt/basisschool/ 0 Vervangbaar door ...
bushalte op loopafstand 0 Zacht

………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht 

………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht

Opmerkingen:
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Een woonomgeving heeft ook sociale kenmerken bv. rust, veiligheid [Hiermee worden ken-
merken bedoeld die iets zeggen over de normen en waarden, de sfeer en de bevolking].
Welke sociale kenmerken vindt u van belang bij uw volgende woonomgeving? 

SOCIALE KENMERKEN    
Suggesties A. Belangrijke kenmerken B. Hoe belangrijk?  

Rust ………………… 0 Hard
Bv.geen lawaai/ 0 Vervangbaar door ...
met rust gelaten 0 Zacht
worden door anderen

Verkeersveiligheid ………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht

Sociale veiligheid ………………… 0 Hard
Bv. geen criminaliteit/ vandalisme 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht

Sfeer ………………… 0 Hard
Bv.gezellig-/saamhorigheid 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht

Bevolkingssamenstelling ………………… 0 Hard
Bv.overwegend gezinnen/ouderen 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht

………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht

Opmerkingen:
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Het zou kunnen zijn dat u wilt dat uw volgende woning in een bepaalde plaats/
provincie/landsdeel ligt of misschien in een bepaald type plaats. Is dat zo? 

LOCATIE    
Suggesties A. Belangrijke kenmerken B. Hoe belangrijk?  

Plaats/provincie/landsdeel …………………… 0 Hard
Bv.Assen/Drente/Noord-NL 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht  

Soort plaats …………………… 0 Hard
Bv.Buitengebied/dorp/stad 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht  

…………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht  

Opmerkingen:
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Kenmerken woning

Misschien zijn er ook nog kenmerken van uw volgende woning die u erg belang-
rijk vindt. Zo ja, welke zijn dit?

KENMERKEN WONING    
Suggesties A. Belangrijke kenmerken B. Hoe belangrijk?  

Soort  woning ………………… 0 Hard
Bv.boerderij/ vrijstaand/ 0 Vervangbaar door ...
2-onder-1-kap/tussenwon/hoekwon/app 0 Zacht

Bijgebouwen ………………… 0 Hard
Bv.winkel/bedrijfsruimte/garage/schuur 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht

Architectuur/vormgeving woning ………………… 0 Hard
Bv. puntdak/modern 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht

Koopprijs of huurprijs ………………… 0 Hard
Bv. max. ƒ 500.000,- 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht

Aantal kamers (slaapk + woonk) ………………… 0 Hard
Bv. min 3 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht

Oppervlakte woning ………………… 0 Hard
Bv. min 200 m2 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht

Tuin/balkon ………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht

Oppervlakte perceel ………………… 0 Hard
Bv. min. 500 m2 0 Vervangbaar door ...

0 Zacht 

………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht
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………………… 0 Hard
0 Vervangbaar door ...
0 Zacht

Opmerkingen:

5 Zojuist hebben we per type blok – fysiek, voorzieningen, sociaal, loca-
tie, woning – alle kenmerken gewaardeerd door ze hard, vervangbaar of
zacht te noemen. Nu willen we graag die blokken waarderen. De
bedoeling is dat u heel goed bij uzelf nagaat hoe belangrijk ieder blok
voor u is en dat u vervolgens een rangorde aangeeft.

Rangordening
Kenmerken van het landschap …
Kenmerken van de bebouwing …
Voorzieningen nabij …
Sociale kenmerken …
Locatie …
Kenmerken van de woning …

6 Is er iets te veranderen aan uw huidige woonomgeving of woning
waardoor u zou besluiten om niet te verhuizen?
1. Ja, namelijk ...
2. Nee

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Opmerkingen:
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Summary 

Rural residential environments in city and countryside
Countryside images, demand for and supply of rural residential environments

Rural areas in the Netherlands are changing from an agricultural production
space to a multifunctional consumption space (e.g. Cloke & Goodwin 1992;
Daalhuizen & Heins 2001; van Dam & Huigen 1994; Hoggart et al. 1995;
Murdoch & Marsden 1994; Urry 1995). Consumption activities such as
recreation, tourism, nature conservation and landscape protection have been
introduced and consequently expanded. Housing can also be considered a new
function of the countryside. In the highly urbanised Netherlands, however,
spatial planning policy aims to protect the countryside from further
urbanisation. The supply of rural housing therefore seems to lag behind the
demand.
In this context of housing and spatial planning, it is important to gain insight
into rural residential preferences. To what extent do urban households prefer a
rural residential environment? And what exactly are they looking for? In the
Netherlands, little research has been undertaken on the importance of specific
characteristics of the rural residential environment. This study is an
investigation of the demand for rural living and the desired attributes of rural
residential environments. Another aspect which had received little attention
from researchers so far is whether these desired attributes should be regarded as
preferences or prerequisites. In other words: how are the attributes valued? In
addition, it was not clear how the term ‘rural residential environment’ should
be interpreted.
The study is based on the assumption that the countryside and ‘rurality’ are
social constructs (e.g. Cloke & Goodwin 1992; Mormont 1990; Huigen 1996)
and that urban residents have varying mental images of the countryside and of
rural residential environments. It is not unthinkable that these images of what
the countryside is like play an active role in urban residents’ demand for rural
living. It appears that people mainly base their choices on their perception of
reality (e.g. Bunce 1994; Cloke & Goodwin 1993; Cloke & Milbourne 1992;
Halfacree 1994; Holloway & Hubbard 2001; Gärling & Golledge 1989; Short
1991; Timmermans 1991; Walmsley et al. 1998). The rural idyll in Great Britain
for instance is considered by several writers to be influential in the decision to
move to a rural residential location (e.g. Boyle et al. 1998; Champion 2000;
Cloke & Goodwin 1993; Halfacree 1994; Mingay 1989; Smith & Phillips 2001).
An accurate insight into the relationship between rural image formation and
preferences regarding rural residential environments, however, was lacking. To
urban residents, rural living might well be possible within an urban area -
certain characteristics of the countryside (quietness, spaciousness, greenness)
could be integrated into the urban zone, either within or on the edges.

195



Gaining an insight into the demand of urban residents for rural living (both in
rural and urban areas) and into the role of images of the countryside constitute
the main aims of this study. In addition, it seeks to find out how and to what
extent suppliers in the housing market make use of this these images and this
demand.

In order to find out what images urban residents have of the countryside, what
the demand for rural residential environments consists of and to what extent
these images and preferences are linked, a survey was conducted among urban
residents. The survey was carried out in four different types of municipalities,
each of which has a different character: a medium-sized city in the Randstad
area (Utrecht) and a neighbouring suburban town (Maarssen), a medium-sized
city in the south of the country, outside the Randstad area (Den Bosch) and a
neighbouring suburban town (Vught).
The survey consisted of two different parts. In the first part, we asked the
respondents whether they were planning to move. If so, the next questions were
aimed at finding out what their images of the countryside consisted of. One of
the questions was whether these urban residents were planning to move to a
residential environment with rural characteristics. Those who said they were,
were then interviewed separately; these interviews were aimed at gaining more
insight into the choices of the respondents regarding rural residential
environments. In accordance with the technique of the decision tables, the
interviews produced such information as: which attributes are preferred and
which attributes of the residential environment are absolute prerequisites and
cannot be compensated (reject-inducing attributes), which ones can be
compensated by a different attribute (trade-off attributes) and which ones do
not lead to rejection and do not need to be compensated (relative-preference
attributes).
In order to find out about the extent to which and how suppliers in the
housing market make use of both current images of the countryside and the
demand for rural residential environments, key persons at institutions and
organisations who play an important role on the housing market (e.g. estate
agents, developers, councils and governmental departments) were interviewed.

Images of the countryside 

Urban residents’ images of the countryside are dominated by morphological
characteristics: to them, it is green and spacious and contains farms, fields and
cows. People tend to associate the countryside with visible elements (e.g.
Frerichs & de Wijs 2001; Haartsen et al., 2000; Haartsen 2001; Haartsen 2002).
Yet socio-cultural aspects such as community spirit, an easy-going atmosphere
and peacefulness also play a part. What is striking here is that functional
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characteristics are hardly ever mentioned. Although agriculture still takes up
most of the available space, the agricultural function of the countryside barely
features (anymore) in urban residents’ images of rural areas. Elements in the
landscape that are related to agriculture (e.g. fields, cows, farms) do contribute
to urban residents’ images of the countryside, like props on a stage. In other
words, urban residents mainly view the countryside as a consumption space,
there to be experienced and largely consisting of morphological elements - an
area in which one can enjoy nature, animals, open spaces and peacefulness. The
countryside, then, is not so much seen as a production space where agriculture
is an important spatial element. In other words, the shift from production to
consumption space has also taken place in the image formation of urban
residents.
Following from the above, urban residents have a very positive image of the
countryside. Nearly 75% of the urban residents participating in this study had
positive images of the countryside. Most urban residents consider it a beautiful,
clean, peaceful and safe area with attractive houses and buildings. Whether or
not it can be concluded from this that there exists in the Netherlands, as in
Great Britain (e.g. Pacione 1984; Boyle et al. 1998), a rural idyll, depends on
how we define this concept. This study is based on the assumption that it refers
to a very positive image of the countryside (an idyllic image) and that this does
not necessarily mean that people have a desire to move to the countryside. In
that case it can be said that in the Netherlands too a rural idyll exists. This
notion of the rural idyll is very strong in the Netherlands. Apparently, the
problems in the agricultural sector (manure surplus, BSE crisis, swine fever etc.)
hardly feature, if at all, in people’s images of the countryside. Research by
Frerichs & de Wijs (2001) has also shown that the agricultural crisis hardly
plays a role in how people experience the countryside. As in Great Britain (e.g.
Cloke & Milbourne 1992; Little & Austin 1996), the idyllic image of the
countryside in the Netherlands is largely based on landscape and nature
(morphological elements) as well as a certain atmosphere (socio-cultural
elements). This emphasises that the rural idyll need not be based on reality, but
rather on a combination of reality and myth.
Urban residents, however, can not be considered a uniform group with regard
to their images of the countryside. Factors such as sex, age and education are
instrumental in urban residents’ images of rural areas (see also Burgess & Gold
1985; Buijs 2000; Haartsen et al. 2000; Haartsen 2001; Haartsen 2002; Heins &
van Dam 2000). This confirms that, in accordance with the constructivist
approach to the countryside, the countryside should be seen as a social
construct and that the image of it can differ per individual (Cloke & Goodwin
1992; Mormont 1990; Huigen 1996).
This study suggests that one aspect that plays an important role when people
form an image of the countryside is whether or not they know the countryside
from their own experience. Other research too has shown that this is an
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important aspect in this image formation process (e.g. van den Berg 1999;
Bonnes & Secchiaroli 1995; Feimer 1983; Haartsen et al. 2000; Haartsen 2001;
Haartsen 2002). In other words, the impressions one gets from visits to the
countryside influence one’s image of it. According to Walmsley & Lewis (1993)
this is because images are made up of information collected during one’s
lifetime. People who visit the countryside frequently tend to have a more
positive image of it and urban residents who have spent some time living there
value it more than those who have not. Research by Haartsen (2001, 2002) has
also shown that people who have lived in the countryside have a more idyllic
image of it. In short, people who have lived in the countryside appreciate it all
the more for it - they know it well and apparently have fond memories of it.
Besides the residential history, the current residential situation also influences
the images urban residents have of the countryside. This applies particularly to
the location of the countryside. In general, people tend to associate countryside
with the north of the Netherlands, particularly Friesland, Groningen and
Drenthe, the three northernmost provinces. Besides these, quite often rural
areas near people’s own places of residence are mentioned - most people are
more likely to know these areas from their own experience than the northern
provinces.

Preferences for rural living and the role of countryside images

Rural living is very popular - apparently it is viewed as an idyllic existence.
Nearly 90% of the urban residents who are planning to move wish to go to a
residential environment with rural characteristics. To urbanites however rural
living need not necessarily mean living in a rural area - less than 20% wish to
move to the actual countryside. Nearly 50% would like to move either to the
real countryside or to a residential environment in the urban zone with rural
characteristics, whereas over 20% only wish to move to the latter. In other
words, rural residential environments can be integrated within the urban zone.
Such areas could be termed pseudo-countryside and pseudo-countryside
residential environments. Such pseudo-countryside residential environments
are an alternative (substitute), or even ideal, for those with a desire for rural
living. Rural residential environments can be created, in which case ‘rurality’ is
a product. The concept of rural has then become separated from the
countryside (e.g. Cloke & Goodwin 1993).
Contrary to expectation, personal characteristics do not play a decisive part in
the desire for rural living. Any differences in preferences for rural residential
environments can not be explained on the basis of such characteristics as age,
whether or not one has children, education or income. It would appear that
people across the board have a desire for rural living, including younger people
and low-income households. The question is whether everyone can actually
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move to a rural residential environment. Migration studies have shown that
those who actually moved to a rural area went through a passive selection
process (e.g. Atzema & van Dam 1996; Champion 2000; van Dam 2000; van
Dam & Heins 2000; Elbersen 2001; Poulus & Relou 2000; Smith & Phillips
2001). This applies particularly to pensioners, high-income households and
families with children, who make up the urban-rural migration group. The fact
that age and income do not influence people’s preference for rural living is
probably an indication that when determining their preferences, households do
not take into account their possibilities and limitations, but instead base their
preferences on a subjective ideal.
Knowledge of the countryside does influence people’s preference for rural living
- if people have lived in the countryside and/or visited it frequently, they more
frequently want to move to a rural residential environment. People prefer what
they know, what they are familiar with (Kaplan & Kaplan 1982, p. 77). Elbersen
(2001) has shown that the majority of new inhabitants of rural areas are
returnees. In many cases this can be linked directly to familiarity with the old
residential area and to being rooted in the local community.
Why are rural residential environments so popular? The main motivation for
wanting to move to rural residential environments can be found in the pull
factors of rural areas (Walmsley et al. 1998). Urban push factors, on the other
hand, are rarely mentioned. In other words, people consider rural areas more
desirable than their current residential areas (Dahms & McComb 1999) and
consequently they wish to move there. Some urban residents are attracted by
the characteristics of rural landscapes, such as its greenness and open spaces.
Besides this, potential urban-rural migration is partly inspired by a desire for a
rural life style (Bell & Valentine 1995; Champion 2000; Stenbacka 2001; Smith
& Phillips 2001; Walmsley et al. 1998; Hoggart & Paniagua 2001). These
combined characteristics dominate people’s images of the countryside.
It has been suggested that the rural idyll influences people’s wish to move to a
rural residential location (e.g. Boyle et al. 1998; Champion 2000; Cloke &
Goodwin 1993; Halfacree 1994; Mingay 1989; Smith & Phillips 2001). This
study has confirmed that there is indeed a distinct relationship between images
of the countryside and the demand for rural residential environments. Urban
residents who appreciate the countryside often wish to move there. The same
applies to urbanites who consider the countryside a lively and clean area with
attractive houses and buildings. The idyllic picture of the countryside, in other
words, is an influential factor in urban residents’ demand for rural living.
Urban residents who wish to move to a rural residential environment have an
idyllic picture of the countryside in mind – the desire for rural living (partly)
stems from this. This confirms that the way individuals experience their
environment (partly) determines whether they wish to move to a certain
residential environment. The constructivist approach taken in this study thus
contributes to the geographical research with regard to consumer behaviour in
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the housing market. By including people’s individual ways of experiencing their
environment (perception and appreciation), the demand on the housing
market can be (even) better understood.

Rural living: stated choice behaviour

This study has also shed new light on which attributes are preferred by people
when they are in the process of making their choices concerning rural
residential environments, as well as on the ‘rigour’ of these preferences.
Although it has been suggested (VROM 2000a; van Zoest & Daalder 2000)
that the residential environment is increasingly important in this process, it
appears from this study that the actual dwelling is still an important factor for
people when they choose their residential environment; naturally, this then also
applies to rural residential environments. Detached houses and farmhouses
with a garden are the most popular. A garden is almost always a reject-inducing
attribute. The preference for detached houses and farmhouses, incidentally, can
frequently be compensated with semi-detached and detached houses
respectively.
The location of the residential environment is also considered very important -
most people wish to move to an area not too far from their current place of
residence (Clark & Dieleman 1996). Many urban residents wish to move within
their own province, sometimes even within their own municipality. More than
half of the urban residents however wish to move to another province, although
mostly to a nearby one. Gelderland, the central provinces of the Netherlands
and Noord-Holland in particular are very popular. Those who wish to move
north or east are mainly people with a desire to live in the real countryside; the
pseudo-countryside is clearly looked for closer to home.
Of the characteristics of the residential environment, particularly the typical
characteristics of the rural landscape such as open spaces, nature, water and
animals are much valued. The characteristics that make up the idyllic image are
precisely those that are considered important in rural living. Strikingly, typically
rural characteristics such as water and animals are relatively often considered
relative- preference attributes than reject-inducing attributes. This may explain
why there is such a large demand for rural residential environments: preferably,
people wish to move to a residential environment with rural characteristics, but
quite possibly many of them are content to move to a house with a garden
situated in a quiet, safe and green residential environment in the urban or
suburban zone. Distinguishing between reject-inducing, trade-off and relative-
preference attributes clearly enables us to gain a better insight into the demand
for (rural) residential environments. In addition, it gives us the possibility to
obtain more clarity concerning the willingness of consumers to substitute one
preference for another with regard to residential environments, as it has become
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clear through this study which preferences can be substituted by other ones.
Of all the facilities in the residential environment, only the proximity of shops
is valued by the majority (90%). In most cases a (small) supermarket is
sufficient, but at the same time a reject-inducing attribute. Apparently people
prefer being able to do their daily shopping nearby.
As for the social characteristics of the residential environment, quietness and
safety are considered very important. Ninety percent of the respondents
considers these essential, and practically everyone considers them reject-
inducing attributes. In addition, a ‘certain atmosphere’ is valued by 90%,
although this is generally a relative-preference attribute. By this ‘certain
atmosphere’ is especially meant a village atmosphere, with such aspects as
solidarity, geniality and social interaction. Living in a village, then, is often seen
as ideal.
In contrast to the preferences for rural living, when it comes to stated choice
behaviour personal characteristics do play a role, particularly income. Low-
income urban residents, for instance, are less ambitious in their demands with
respect to the rural residential environment than high-income urban residents.
People who prefer the pseudo-countryside are also less demanding than those
with a penchant for the real countryside - in the former there is usually also a
demand for less luxurious and cheaper houses, such as terraced houses and flats.
People who prefer the pseudo-countryside are also less demanding when it
comes to the size of the plot: in many cases, 200m2 is considered sufficient. 

The demand for rural residential environments and the supply in the housing
market

Suppliers in the housing market try to meet the demand for rural residential
environments. Where possible, developers build those houses for which they
know there is a demand, as that yields the highest profits. This partly means
houses in rural residential environments. Yet the supply of rural residential
environments does not meet the demand - there is tension between the two,
which can partly be explained by restrictive government policies.
Rural residential environments can however be created, near or on the edge of
urban zones or as estates. Also, disused agricultural buildings can be remodelled
into residential locations. Consequently, housing projects are being developed
which can be interpreted as rural living but which are situated within the urban
zone. This study has shown that there is a demand for such pseudo-countryside
residential environments and when we look at the above it becomes clear that
an attempt is made to meet this demand of urban residents. It must be added
however that these are relatively expensive, even exclusive projects, often aimed
at wealthier consumers, while there is equally a demand for rural living among
less affluent urban residents. In practice, a desire for rural living does not
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necessarily mean moving to a rural residential environment. Considering the
supply of rural residential environments is largely aimed at more affluent
consumers, it will be mostly high-income urban residents who will actually
make the desired move. In other words, urban-rural migration will be (or
remain) an elitist affair (see also van Dam 2002a; Shucksmith 2000).
Besides meeting the demand for rural living by creating an appropriate housing
supply, estate agents and developers also try to make use of people’s images of
rural living: through marketing techniques they attempt to influence the
images people have of rural living, with the aim of changing their preferences
and the choices they make. They advertise in glossy magazines, profile
themselves on the Internet and sometimes make use of slogans. In order to
attract consumers, the rural idyll is depicted and accentuated. Rural living is
presented as attractive. The extremely positive image of the countryside and the
popularity of rural residential environments can be partly explained from these
marketing activities - according to developers and other such groups and
individuals, consumers tend to take notice of these. It is also imaginable that
those urban residential consumers who wish to move either to the countryside
or to the pseudo-countryside can be persuaded to opt for the pseudo-
countryside by means of marketing techniques. Considering that available
housing in the real countryside is currently a rare commodity, residential
environments in the pseudo-countryside will provide an attractive alternative.

The construction of rural residential environments: policy recommendations

Housing can be an important factor in the functional re-orientation of the
Dutch countryside. It is clear that there is a considerable demand for rural
living. The fact that there is a considerable demand for rural residential
environments however does not necessarily mean that it is a concrete possibility
for everyone - to date, the supply of houses in rural residential environments is
very limited and certainly does not meet the demand for rural living that this
study has brought to light. In order to fully meet the demand, the supply of
rural residential environments will have to be expanded. Meeting the demand
for rural residential environments would give individuals the opportunity to
make their rural residential dreams come true. Rural areas are generally
considered relatively pleasant places to live; certainly people who live in the
countryside, particularly recent settlers (Elbersen 2001), are usually more
content with their residential environment than their urban counterparts are
with theirs (van Dam 2002b). In addition, living in or near a green
environment appears to be salubrious (de Groot et al. 1998; de Vries et al. 2000;
Kaplan & Kaplan 1989).
Attracting new inhabitants can also provide an economic stimulus to
economically weak rural regions (Buckers 1997; van Dam & Buckers 1998).
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Rural living could then be interpreted as a new economic catalyst of the
countryside, enabling new economic activities to appear on the scene, which in
turn attracts more inhabitants and prevents young people from moving away.
Yet negative aspects to meeting the demand for rural living can also be
discerned. The individual and the collective interest clash - on the one hand,
there is a considerable demand among individuals for rural living, on the other
hand, as a society, we wish to keep the countryside as unspoilt as possible. An
increase in development of the rural zone could occur at the expense of the
quality of the landscape and could result in petrification and mouldiness.
It is often suggested that a draining of inhabitants from the urban zone will
result in a lop-sided structure of the urban population - more affluent
households, it is said, will leave and those who are less well off are left behind.
Yet as indicated above, lower-income households also appear to want to move
to(wards) the countryside. In order to prevent rural living from becoming (or
remaining) an elitist affair, not only luxurious villas in the periphery should be
built, but also cheaper accommodation on smaller plots for less affluent
residential consumers.
Newcomers in the countryside can also bring in their wake unwanted social
effects. Local inhabitants probably do not always appreciate the arrival of
urban-rural migrants. Differences in values could lead to conflict. On the other
hand, the arrival of newcomers could equally improve the quality of life in the
countryside - newcomers, for instance, often turn out to be the main initiators
in local clubs and social organisations (van Dam 2002a).

In recommendations for an increase in the supply of rural residential
environments, a distinction must be made between the existing housing supply
and new housing development. For the existing houses, the following
suggestions can be made. Disused building can be reused - for example
institutional structures such as barracks, sanatoria and similar institutions, but
also disused farmhouses and corporate buildings. In the course of the 21st
century, many farm buildings will fall into disuse (Daalhuizen 2001). If former
farmhouses are reused for residential purposes, at least some people can make
their pipedream of living in an old cottage in the countryside come true, while
at the same time the agricultural heritage is being preserved. In addition, the
new inhabitants will often renovate these old cottages, thus ensuring an
improvement in the quality of the existing housing supply.
Future development plans will have to take into account the demand for rural
living, but in order to achieve this, the available open spaces in the Dutch
landscape need not be built up completely. This would be detrimental to the
beauty of the countryside, which is its very attraction. The solution will have to
be found in the development of rural residential environments both outside the
urban zone (the countryside) and within the urban zone (the pseudo-
countryside).
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Firstly, the possibility for meeting the demand for rural living within the urban
zone can be considered - residential environments with rural characteristics
could be created in small urban settlements on the edge of large urban zones or
in the suburbs. The advantage of such pseudo-countryside residential
environments is that the open spaces remain virtually unspoilt while the
demand for rural living is largely met. The green areas in these pseudo-
countryside residential environments can also serve as recreational areas for
people living in the wider urban zone.
Rural characteristics can also be accentuated in the transformation of existing
urban residential environments. Older urban areas between centre and suburb
which have lost their appeal can be transformed into residential environments
with a rural feel. This would also solve the problem of the lack of green areas in
the urban zone. If in addition more green areas were created in and around the
urban zones, perhaps urban residents would not feel so keen a need for a new
residential environment.
Finally, new villages could be built. As said, building new villages in
economically weak regions can provide an economic stimulus. Besides this,
living in a village appears to be very popular.
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