
Nabijheidsstatistiek

“Hoe ver is het rijden naar de dichtstbijzijnde huisarts?” 
“Hoeveel zwembaden of musea zijn er in mijn omgeving?”  
De Nabijheidsstatistiek van het CBS geeft antwoord op 
dergelijke vragen. We kunnen afstanden tot bepaalde 
voorzieningen berekenen over de (auto)weg, voor fietsers 
of hemelsbreed. Ook kunnen we het aantal voorzieningen 
berekenen binnen een bepaalde afstand.
Verder kunnen we afstanden berekenen voor specifieke 
doelgroepen, zoals de gemiddelde afstand tot basisscholen  
voor alleen huishoudens met kinderen van deze leeftijd. 

Wat is al beschikbaar?

Voorzieningen 

Detailhandel
Grote supermarkten, winkels voor dagelijkse boodschappen en 
warenhuizen

Gezondheid en welzijn
Apotheken, huisartsenposten, huisartsenpraktijken en 
ziekenhuizen (incl./excl. buitenpolikliniek)

Kinderopvang
Buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven

Groenvoorzieningen
Openbaar groen (o.a. parken en bossen) en 
semi-openbaar groen (o.a. sportterreinen en volkstuinen)

Horeca
Cafés en dergelijke, cafetaria’s en dergelijke, hotels en dergelijke, 
en restaurants

Onderwijs
Scholen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Vrije tijd en cultuur
Attracties, bibliotheken, bioscopen, cultuurpodia, kunstijsbanen, 
musea, poppodia, sauna’s, zonnebanken en zwembaden

Werkgelegenheid
Aantal banen (totaal en per bedrijfstak) 

Overige voorzieningen
Brandweerkazernes, opritten van hoofdverkeerswegen, trein- en 
overstapstations

Verslagperioden
Jaarlijks vanaf 2006

Type afstanden
Autoroutes
Fietsroutes
Hemelsbreed
Vergelijkingen auto vs. fiets vs. hemelsbreed

Regionale verdelingen
Nederland totaal
Landsdeel
Provincie
COROP-gebied
Gemeente
Wijk
Buurt
100 x 100m vierkanten
500 x 500m vierkanten
Postcode-4/postcode-6

Bron: CBS, Fietsersbond.

Afstand tot dichtstbijzijnde basisschool met de �ets, 2019

Minder dan 0,6 (km)

0,6 tot 0,7 (km)

0,7 tot 0,8 (km)

0,8 of meer (km)



Nabijheidsstatistiek

Wat is nog meer mogelijk?
Afstandsberekeningen zijn mogelijk voor elke voorziening 
waarvoor een compleet adressenbestand beschikbaar is (bij 
voorkeur inclusief postcode en huisnummer, of coördinaten).

Nog te ontwikkelen voorzieningen
Gezondheid en welzijn

 – Tandartsen
 – Verloskundigen
 – Diverse andere zorgaanbieders 

Vrije tijd en cultuur
 – Kinderboerderijen
 – Speelplaatsen
 – Sportaccommodaties

Detailhandel
 – Doe-het-zelf-winkels
 – Kledingwinkels
 – Diverse andere soorten winkels

Overig
 – Haltes van het openbaar vervoer
 – Laadpalen voor elektrische auto’s
 – Pinautomaten
 – Postkantoren

Bron: CBS, Koninklĳke Bibliotheek.

Verandering van de gemiddelde afstand van de dichtstbijzijnde
bibliotheekvestiging of -servicepunt, 2020 t.o.v. 2014

Minder dan -10 (%)

-10 tot -5 (%)

-5 tot 0 (%)

0 tot 5 (%)

5 tot 10 (%)

10 tot 20 (%)

20 tot 50 (%)

50 of meer (%)

Nieuwe soorten berekeningen
Percentage mensen dat binnen een bepaalde afstand woont van 
een voorziening.
Bijv. het percentage inwoners van 65 jaar of ouder zonder auto dat 
meer dan 1 kilometer van de dichtstbijzijnde huisarts woont.

Ontwikkeling van afstanden tussen verslagjaren
Bijv. de ontwikkeling van de afstand tot de dichtstbijzijnde 
bibliotheek tussen 2014 en 2020 (uitgedrukt in de gemeentelijke 
indeling van 2020).

Recente publicaties
Minder geteste mensen bij grotere afstand tot GGD-testlocatie
Nederlander woont gemiddeld 2 kilometer van bibliotheek
Basisschool gemiddeld op 600 meter fietsafstand
Huisarts in 2019 gemiddeld op 1 kilometer afstand

Recente afstandsberekeningen in opdracht
GGD-testlocaties voor het Coronavirus
Rechtbanken
Locaties van het Juridisch Loket

Meer weten?
Kijk op StatLine om onze tabellen te raadplegen of neem per 
e-mail contact met ons op.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/34/minder-geteste-mensen-bij-grotere-afstand-tot-ggd-testlocatie
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/32/nederlander-woont-gemiddeld-2-kilometer-van-bibliotheek
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/34/basisschool-gemiddeld-op-600-meter-fietsafstand
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/17/huisarts-in-2019-gemiddeld-op-1-kilometer-afstand
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=80314
mailto:regstat%40cbs.nl?subject=Vraag%20over%20Nabijheidsstatistiek

