Stad en Land
Hoofdstuk 5: De consumptiestad
De belangrijkste vijf conclusies
Mensen willen minder ver reizen voor voorzieningen dan voor hun werk. Dus is het
effect van die voorzieningen op grondprijzen veel lokaler dan het effect van de
bereikbaarheid van banen.
77% van de grondprijsverschillen laat zich verklaren met een beperkt aantal factoren,
zoals bereikbaarheid van banen, overlast, een historisch stadscentrum en
voorzieningen als cultuur, winkels, en horeca.
Factoren aan de productiekant (bereikbaarheid van banen) en consumptieve
voorzieningen verklaren ieder ongeveer 50% van de grondprijsverschillen.
Het aanbod van luxe winkels, een historische binnenstad, horeca en cultuur bepalen
gezamenlijk 30% van de grondprijsverschillen.
Bij de bereikbaarheid van banen speelt de auto een drie á vier keer zo grote rol voor
grondprijsverschillen als het OV, behalve in grote steden en langs sommige
spoorlijnen. Daar tellen beide ongeveer even zwaar.
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