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Sako Musterd, Rik Damhuis, Cody 

Hochstenbach en Wouter van Gent 

De regio als garderobe 

Huishoudens, levensfasen en woonmilieus in 

de Nederlandse metropool 

De regio als garderobe presenteert een nieuwe visie op 

stedelijke vernieuwing. De basis daarvoor is een 

omvangrijk onderzoek over een periode van tien jaar. 

Daarin zijn voor drie miljoen huishoudens alle 

individuele huishoudtransities onderzocht en in 

verband gebracht met hun verhuisgedrag in de 

metropoolregio’s van Amsterdam, Rotterdam/Den 

Haag, Utrecht en Eindhoven. Hoe passen huishoudens 

hun woonsituatie aan op belangrijke veranderingen in 

de levensloop, zoals het krijgen van kinderen, een 

echtscheiding, of het verliezen van een baan? Naar wat 

voor buurten verhuizen zij? Individuele keuzes kunnen 

zorgen voor sterke ruimtelijke verschillen. Dit hoeft 

echter geen probleem te zijn. In De regio als garderobe 

pleiten we voor meer individuele keuzevrijheid, maar 

dan binnen een context van betaalbare en leefbare 

woonmogelijkheden voor alle typen huishoudens. Per 

saldo zouden meer mensen hun woonwensen moeten 

kunnen realiseren. Verandering, verschil en dynamiek 

moeten niet als probleem bestempeld worden – zoals 

nu vaak gebeurt – maar moeten worden gekoesterd. 

 

“De opgaven bij woningbouw, buurt en 
stadsontwikkeling zijn enorm. Wie daarbij op basis van 
zorgvuldige data-analyse afgewogen beleidskeuzen wil 

maken, mag dit boek niet missen." 

 Jeroen Slot, Hoofd Onderzoek, Gemeente Amsterdam: Onderzoek, 

Informatie en Statistiek (OIS) 

 

 “De regio als garderobe laat zien dat iedere buurt zijn 
functies heeft in de regio. Vitale functies wil je koesteren. 

Dit boek is daarom verplichte kost voordat je aan een 
buurt gaat sleutelen!"̶ 

 Maarten Vos, Manager Strategie en Innovatie bij Vidomes, en voorzitter 

Corpovenista 
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Sako Musterd (Prof. dr.) is hoogleraar stadsgeografie. Zijn 

onderzoek is vooral gericht op geografische en sociale 

ongelijkheid in steden. 

 

Rik Damhuis (MSc) is promovendus aan de Universiteit van 

Amsterdam. Zijn promotieonderzoek richt zich op de 

samenhang tussen stappen in de levensloop en stappen op 

de woningmarkt van jongvolwassenen in Nederland. 

 

Cody Hochstenbach (Dr.) is postdoctoraal onderzoeker. 

Naast zijn publicatieactiviteiten in verschillende 

wetenschappelijke tijdschriften neemt hij ruim deel in het 

publieke debat over wonen. 

 

Wouter van Gent (Dr.) is universitair docent. Zijn werk richt 

zich op stedelijk beleid, wonen en stedelijke dynamiek zoals 

sociale segregatie en gentrificatie, waarbij vragen rond 

politiek en sociale uitsluiting een centrale rol spelen. 
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