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Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk is aan 
voortdurende veranderingen onderhevig.

Demografische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld
de voortgaande bevolkingsgroei, de vergrijzing en

de internationale migratie zijn nauw verweven
met tal van maatschappelijke processen.

Veranderingen in de patronen van geboorte, 
relatievorming, sterfte en migratie en de gevolgen

daarvan voor de omvang, samenstelling en 
spreiding van de bevolking raken direct of indi-

rect aan beleidsvraagstukken op allerlei 
maatschappelijke terreinen en zijn van invloed op

de te maken beleidskeuzes. Daarom houden
demografen de ‘vinger aan de pols’. 

Dit rapport, waaraan wetenschappers uit 
verschillende disciplines en instellingen hebben

meegewerkt binnen het Werkverband Periodieke
Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB),

geeft een overzicht van de meest recente 
demografische ontwikkelingen en van een aantal

verwachtingen voor de toekomst. Het WPRB
Rapport 2006 richt zich vervolgens op een 

specifiek aspect van de bevolkingsontwikkeling,
te weten de ontwikkeling van de bevolking in de

vier grote steden van Nederland Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Samen met

andere grote steden zijn de grote vier al geruime
tijd onderwerp van het zogenoemde 

‘grotestedenbeleid’. Het rapport maakt duidelijk
dat demografische factoren, zoals de omvang en

vooral de samenstelling van de bevolking een
belangrijke rol spelen in de grootstedelijke 

ontwikkeling. Het demografisch perspectief op 
de grote stad wordt aangevuld met analyses 

op het terrein van werken, wonen, leren, 
gezondheid en leefbaarheid.
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Voorwoord

Voor een goed begrip van huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelin-
gen is inzicht in de doorlopende veranderingen in de omvang en samenstelling van de be-
volking onontbeerlijk. Deze demografische veranderingen hebben immers niet alleen een
wezenlijk bepalende rol in de maatschappelijke ontwikkeling, denk bijvoorbeeld aan de
vergrijzing en de internationale migratie. Op hun beurt worden demografische ontwikke-
lingen natuurlijk ook beïnvloed door wat er zich in de maatschappij afspeelt, waarbij onder
meer te denken valt aan de gezins- en relatievorming en aan de gezondheidsontwikkeling.
Inzicht in demografische veranderingen in hun maatschappelijke context is daarmee on-
misbaar, ook voor de beleidsvorming.

Sinds 1985 wordt op instigatie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
die tevens belast is met de coördinatie van de behandeling van bevolkingsvraagstukken in
ons land, regelmatig door het zogenoemde Werkverband Periodieke Rapportage Bevol-
kingsvraagstukken (WPRB), verslag gedaan over recente demografische ontwikkelingen en
maatschappelijke vraagstukken die daarmee samenhangen. 

Het voorliggende rapport is het achtste in deze rij en richt zich dit keer in het bijzonder op
de grote steden in Nederland. Zijn deze steden een energieke motor van de economie, een
bron van sociaal-culturele dynamiek, het hart van de kennismaatschappij en bieden zij een
gevarieerde leefomgeving met een onweerstaanbare aantrekkingskracht? Of zijn het eerder
stapelplaatsen geworden van maatschappelijke problemen, de brandhaard van tegenstellin-
gen en conflict en bieden zij een leefmilieu waar het slecht en liefst tijdelijk toeven is? De
Grote Vier vertonen in wezen al deze trekken in meerdere of mindere mate. Dat ook het be-
leid zich bewust is van de aparte problematiek waarmee deze vier en deels ook andere grote
steden geconfronteerd worden is duidelijk. Vanaf het midden van de jaren zeventig staat de
grote stad in de beleidsbelangstelling en in 1994 concentreerde dit zich in het zogenoemde
‘Grote Stedenbeleid’. De grote steden zijn natuurlijk ook een uitdagend studieobject. En
omdat de omvang en vooral de samenstelling van de bevolking een belangrijke rol spelen in
de grootstedelijke ontwikkeling, is het van belang om ook met een demografische bril naar
de grote stad te kijken. 

Dat gebeurt in dit rapport dat, zoals voor het WPRB gebruikelijk is, na de samenvatting
opent met een brede schets van recente demografische ontwikkelingen in de wereld en in
Europa (hoofdstuk 2 van de hand van Gijs Beets van het Nederlands Interdisciplinair De-
mografisch Instituut, NIDI). In hoofdstuk 3, geschreven door Joop Garssen van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS), wordt de aandacht meer specifiek op de demografi-
sche ontwikkelingen in Nederland gericht. 

9
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Na deze demografische ouverture volgt in hoofdstuk 4 een meer beschouwelijke bijdrage
over de grote stad, geschreven door Ries van der Wouden van het Ruimtelijk Planbureau
(RPB). In hoofdstuk 5 beschrijft Femke van der West, eveneens werkzaam bij het RPB,
samen met Van der Wouden de ontwikkeling van het beleidsdenken over de grote stad.  

Vervolgens komen trends, achtergronden en vooruitzichten met betrekking tot diverse aspecten
van de grote steden aan de orde. In hoofdstuk 6 beschrijven Jan Latten (CBS/Universiteit van
Amsterdam), Han Nicolaas en Bas Halmers (beiden CBS) met Henk de Feijter (Universiteit van
Amsterdam) de verhuisstromen naar en vanuit de stad. In hoofdstuk 7 rapporteert Lex Her-
weijer (Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP) over opleiding en onderwijs. Eugène Verkade
en Ioulia Ossokina (Centraal Planbureau, CPB) analyseren in hoofdstuk 8 de grootstedelijke
economie, terwijl dezelfde auteurs in hoofdstuk 10 de grootstedelijke woningmarkt onder de
loep nemen. Het tussenliggende hoofdstuk 9 is van de hand van Frans Frenken en Ferdy Otten
van het CBS en gaat over de gezondheidsbeleving van grotestadsbewoners. In hoofdstuk 11
komt de leefbaarheid van de grote steden aan de orde waarbij zowel veiligheid als woonomge-
vingskwaliteit worden belicht door André van der Laan en Martine Blom van het Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en Frans Knol van het SCP.

De onderscheiden hoofdstukken kunnen in willekeurige volgorde en onafhankelijk van el-
kaar worden gelezen. In het samenvattende hoofdstuk 1, dat direct na dit Voorwoord volgt,
worden de voornaamste bevindingen op een rij gezet en worden discussiepunten aangesne-
den door Carlo van Praag en Nico van Nimwegen van het NIDI. 

Het WPRB wordt geleid door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
en is verder samengesteld uit vertegenwoordigers van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP), het Centraal Planbureau (CPB) en het Ruimtelijk Planbureau (RPB), terwijl het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS) als adviserend lid optreedt. Vertegenwoordigers van de
ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu zijn als waarnemers bij het WPRB betrokken. 

Het NIDI is de deelnemers aan het Werkverband en in het bijzonder de auteurs ten zeerste
erkentelijk voor de grote mate van betrokkenheid en actieve inbreng in het rapport, alsook
voor de opnieuw betoonde vruchtbare samenwerking die de bredere dimensie van ‘bevol-
kingsvraagstukken’ zo duidelijk maakt. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Ingrid Esveldt, zonder wie als secretaris van het
WPRB en mede-redacteur dit rapport niet tot stand had kunnen komen. Ook aan Harry
Bronsema die een wezenlijke bijdrage leverde aan de eindredactie en aan Jacqueline van
der Helm die de technische coördinatie van het rapport heeft verzorgd is het NIDI veel
dank verschuldigd.

Wat rest, is de hoop dat de inspanningen van alle betrokkenen tot een resultaat hebben ge-
leid dat de voortgaande en broodnodige discussie over bevolkingsvraagstukken een stapje
verder brengt.

van nimwegen
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1. De grote stad in demografisch perspectief: 
samenvatting en discussie

1.1. Inleiding

De grote stad weerspiegelt van oudsher de samenleving waar zij deel van uitmaakt.
Zo functioneerde de moderne stad in Europa als de wieg van de moderne burgerlijke sa-
menleving en waren de grote steden elders als machtscentra een afspiegeling van de feodale
samenleving. Met hun omgeving veranderen ook de Europese steden voortdurend. Zo on-
dergingen de Europese steden grote veranderingen door achtereenvolgens de opkomst van
de nationale staat en de industrialisatie, gevolgd door het ontstaan van de verzorgingsstaat
en de opkomst van de massamobiliteit. Tegenwoordig wordt het lot van de steden vooral
bepaald door de ontwikkeling van de postindustriële economie en de voortschrijdende
mondialisering. Welke veranderingen de stad nog staan te wachten en hoe de toekomst van
de grote stad er uit zal zien is onzeker. Blijft de grote stad motor van economische groei en
culturele dynamiek? Of wordt het (ook?) in toenemende mate de plaats waar maatschap-
pelijke tegenstellingen en problemen zich ophopen en door concentratie op een relatief
klein oppervlak tot ongewenste en onbeheersbare ontwikkelingen leiden? Behoudt de stad
zijn lokroep als place of quality, een plek met ongekende mogelijkheden of wordt het een
verzamelplaats van menselijke ellende en uitzichtloosheid? Leidt maatschappelijke diversi-
teit er tot dynamische ontwikkeling of tot confrontatie, tot integratie dan wel segregatie?

Met een beschrijving en analyse van met name de vier grote steden in Nederland gaat dit
rapport op een deel van deze vragen in. Eenduidige antwoorden worden daarbij niet aange-
dragen. Daarvoor is de problematiek te complex. Wel worden voor het beantwoorden van
deze vragen relevante ontwikkelingen beschreven en geduid. Veranderingen in de omvang
en samenstelling van de bevolking worden, gezien het belang ervan voor de ontwikkeling
van de stad maar ook gezien de opdracht van het Werkverband, bij deze verkenning als ver-
trekpunt genomen. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de beleidscontext in welk ver-
band het zogenoemde ‘grotestedenbeleid’ wordt besproken. 

In deel 1 van deze samenvatting wordt het brede mondiale en Europees demografisch per-
spectief beschreven waarbij het accent uiteraard ligt op de verstedelijking. Dit deel sluit af
met een korte demografische blik op ontwikkelingen in Nederland en de in de Randstad
gebundelde grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

In deel 2 wordt het vizier geheel op deze grote Nederlandse steden gericht, waarbij
de demografische draad wat verder wordt uitgesponnen en nader wordt ingegaan op aspec-
ten als economie en werkgelegenheid, wonen, gezondheid, onderwijs leefomgeving en cri-
minaliteit. Ook het grotestedenbeleid passeert hier de revue. De samenvatting eindigt met
enige concluderende opmerkingen. 

13
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De samenvatting beoogt uiteraard een gecomprimeerde weergave van het rapport te bieden.
Om het feitenmateriaal tot zijn recht te laten komen, bevat ook de samenvatting tabellen en
grafieken die in hun bronvermelding terugverwijzen naar de hoofdstukken waaraan zij ont-
leend zijn. Daarenboven bevat de samenvatting plaatselijk nog wat extra materiaal dat niet
direct valt te herleiden tot de tekst van de hoofdstukken. Dat geldt overigens ook voor de
meer beschouwelijke tekst in de laatste paragraaf, die dan ook als titel ‘discussie’ draagt. 

1.2. Demografische ontwikkelingen en verstedelijking

Het demografische retrospectief van de 20ste eeuw: hoge bevolkingsgroei in de 
wereld en langzaam toenemende vergrijzing in Europa 
De 20ste eeuw kan in demografisch opzicht geboekstaafd worden als de eeuw van

spectaculaire en in de geschiedenis ongeëvenaarde bevolkingsgroei. Aan het begin van die
eeuw telde de wereld naar schatting 1,6 miljard inwoners; aan het einde van de eeuw waren
dat er rond de 6,1 miljard. Inmiddels staat de teller voor de wereld als geheel op 6,5 miljard.
Ook Europa en Nederland werden in de 20ste eeuw met een ongekende bevolkingsgroei ge-
confronteerd. Zo nam de Europese bevolking (inclusief de Russische Federatie) toe van
422 naar 730 miljoen en heeft nu nog steeds dit inwonertal en groeide de bevolking van Ne-
derland van 5,1 naar 15,9 miljoen (nu 16,3 miljoen). Bevolkingsgroei was de regel, zeker in
de tweede helft van de eeuw, en deze groei werd aangejaagd door hoge geboortenaantallen
en, zij het in mindere mate, een toenemende levensverwachting. De wereldbevolkingsgroei
was en is ongelijk verdeeld, waarbij de hoogste groeicijfers werden geregistreerd in de minst
ontwikkelde gebieden. 

Wetenschap en beleid bogen zich in dit demografische groeitijdperk met name over vraag-
stukken als de relatie tussen bevolkingsgroei en economische ontwikkeling en mogelijkhe-
den om de bevolkingsgroei in te dammen, met veel aandacht voor de vruchtbaarheidsont-
wikkeling, maar ook voor andere aan oplopende bevolkingsdruk gerelateerde aspecten,
zoals ‘volte’. De aanvankelijk nogal eenzijdig kwantitatieve oriëntatie op bevolkingsvraag-
stukken in beleid en samenleving (de ‘bevolkingsexplosie’) veranderde tegen het einde van
de eeuw geleidelijk in een meer omvattende, ook kwalitatieve benadering. De Wereldbevol-
kingsconferentie van 1994 in Caïro markeerde dit proces heel duidelijk voor de geboorten-
ontwikkeling, waarbij de nadruk verschoof van geboortenregeling naar reproductieve ge-
zondheid, welke in verband werd gebracht met de positie van vrouwen, armoede, mensen-
rechten en dergelijke. Ook de sterfteontwikkeling kreeg meer aandacht, mede onder in-
vloed van de HIV/AIDS epidemie, en in de globaliserende wereld kwamen ook migratie-
vraagstukken steeds nadrukkelijker in beeld. 

Deze veranderingen hadden alles van doen met de geleidelijke verschuivingen die zich in
de onderliggende demografische trends voordeden. Zo bleef de in absolute aantallen geme-
ten bevolkingsgroei in veel gebieden zeer hoog, maar nam het groeitempo op wereldschaal
desalniettemin geleidelijk af. En omdat een afnemende bevolkingsgroei onlosmakelijk leidt
tot veranderingen in de leeftijdsopbouw, die we gemakshalve kunnen vatten onder de noe-
mer van ‘ontgroening en vergrijzing’, kreeg dit onderwerp, met name in de meer ontwikkel-
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de landen een steeds dominanter plaats op de wetenschappelijke en beleidsagenda. Dit ge-
beurde vooral in Europa (het meest vergrijsde werelddeel) waar dit demografische proces
het snelst voortschreed. Hoewel in kwantitatief demografisch opzicht minder pregnant,
wordt deze agenda zeker in Europa tegen het einde van de 20ste eeuw ook gedomineerd
door het opkomende vraagstuk van de internationale migratie en de integratie van nieuw-
komers. 

Het demografische perspectief van de 21ste eeuw: afnemende bevolkingsgroei, 
doorzettende vergrijzing en naderende bevolkingskrimp in Europa 
Alhoewel dit op wereldschaal nog ver weg is, verschuift het demografische per-

spectief in de 21ste eeuw geleidelijk van bevolkingsgroei naar bevolkingskrimp. Volgens de
meest recente prognoses van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking rond het jaar
2050 ruim 9 miljard mensen omvatten. Schattingen van demografen wijzen op een maxima-
le omvang van de wereldbevolking van circa 10 miljard, te bereiken tegen het einde van
deze eeuw. Daarna zou geleidelijke bevolkingskrimp inzetten.

Maar wat voor de wereld als geheel nog ver weg is, wordt steeds meer realiteit voor Europa.
Evenals dat met de vergrijzing het geval is zal Europa, en dan met name de Europese Unie,
hier de spits afbijten omdat de bevolkingsgroei hier het laagst is van alle werelddelen. De
bevolking van de huidige 25 lidstaten van de Europese Unie groeide in de 20ste eeuw van
240 naar 456 miljoen. De meest recente bevolkingsprognoses van Eurostat wijzen op een
inwonertal in de EU van 450 miljoen in het jaar 2050, waarmee de Europese Unie de eerste
wereldregio is die met bevolkingskrimp wordt geconfronteerd. Bevolkingskrimp is overi-
gens al een realiteit in diverse lidstaten, met name die in Centraal- en Oost-Europa. Voor
Nederland geldt een vergelijkbaar perspectief. De prognoses van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) wijzen op een verdere bevolkingsgroei in ons land van de huidige 16,3
miljoen inwoners naar een maximale bevolkingsomvang van 17 miljoen rond het jaar 2035,
waarna ook hier te lande een geleidelijke bevolkingskrimp zal optreden. Zowel in Neder-
land als Europa zal dit veranderende perspectief moeten gaan doorwerken in de weten-
schappelijke en beleidsagenda’s. Van belang is dat vergrijzing en bevolkingskrimp nauw
met elkaar zijn verweven, waarbij voor Nederland geldt dat als de (geleidelijke) bevolkings-
krimp gaat doorzetten, het hoogtepunt van de vergrijzing al zal zijn gepasseerd.

Verstedelijking en de grote stad
Met alle aandacht voor bevolkingsgroei, vergrijzing en internationale migratie, lijkt

een andere dominante demografische trend er wat bekaaider vanaf te komen. Dat is vreemd
omdat nu al de helft van de wereldburgers in een stedelijke gebied woont, waarbij de ver-
stedelijking met name in landen van de Derde Wereld en daarbinnen in de minst ontwik-
kelde landen zeer sterk toeneemt. Bij de verstedelijking vernauwt de aandacht al gauw tot
de grootste stedelijke agglomeraties, de zogenoemde megasteden, waarvan de rangorde nu
wordt aangevoerd door Tokio (met 35 miljoen inwoners). In Europa gaat het dan om ste-
den als Moskou (ongeveer 11 miljoen) en Parijs en Istanbul (ongeveer 10 miljoen), maar
qua omvang halen deze metropolen het niet bij die in de Derde Wereld zoals São Paulo en
Mumbai (elk ruim 18 miljoen) en Delhi (15 miljoen); Lagos is de sterkste groeier en heeft
nu ongeveer 11 miljoen inwoners. 
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Wat verstedelijkingsgraad betreft komt ons deel van de wereld in de rangorde na Noord-
Amerika (79 procent), Latijns Amerika (75 procent) en Oceanië (71 procent, met name
Australië). Binnen Europa (72 procent) zijn met name Noord (83 procent) en West Europa
(76 procent) erg verstedelijkt. De snelstgroeiende stedelijke agglomeraties in Europa zijn
Madrid, Barcelona, Stockholm, Brussel, Lissabon, de Randstad, Helsinki, Wenen en Mi-
laan. In vrijwel alle gevallen is de trek naar de stad door migratie de belangrijkste groeifac-
tor. Bratislava, Praag en in mindere mate Berlijn zijn de grote steden die met een afname
van de bevolking worden geconfronteerd.

In Nederland zijn de dichtbevolkte gebieden nog dichter bevolkt geraakt, vooral omdat de
randgemeenten van de grote steden een relatief sterke bevolkingsgroei doormaakten. Het
aandeel van de bevolking dat in de vier grote steden woont is vrijwel gelijk gebleven. Het
percentage Nederlanders dat woonachtig is in de grotere gemeenten met 100 duizend of
meer inwoners is sterk gestegen.

Demografische ontwikkelingen in de vier grote steden van Nederland
Het demografische profiel van de vier grote steden wijkt op een aantal punten we-

zenlijk af van het Nederlandse gemiddelde. Zo groeit de bevolking van de vier grote steden
langzamer dan de rest van Nederland. In de periode 1995-2005 nam de totale bevolking
van ons land toe met zo’n zes procent (ofwel met bijna 900 duizend personen), terwijl de
vier grote steden in de afgelopen tien jaar een bevolkingstoename van vier procent regis-
treerden. Het inwonertal van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht steeg met 88
duizend personen tot ruim 2 miljoen. Meer dan de helft van deze bevolkingsgroei is boven-
dien van administratieve aard en komt voor rekening van annexaties en grenswijzigingen.
Dit is vooral het geval in Den Haag en Utrecht. De groei van de grote stad blijft zoals ge-
zegd ook achter bij de groei van het ommeland: de bevolkingsgroei in de overige gemeenten
binnen de stedelijke agglomeraties waar de grote steden de kern van vormen ligt met acht
procent boven het landelijk gemiddelde. De omliggende gemeenten groeiden de afgelopen
tien jaar dus tweemaal sneller dan de grote steden.

De verschillen in bevolkingsgroei tussen de grote steden zijn trouwens aanzienlijk. Als
grootste stad van Nederland groeide de bevolking van Amsterdam in de afgelopen tien jaar
met een kleine drie procent tot 742 duizend inwoners, terwijl Rotterdam een lichte bevol-
kingskrimp (-0,3 procent) onderging tot 596 duizend inwoners in 2005. In dezelfde periode
maakte Den Haag een flinke groei van bijna 7 procent door tot 472 duizend inwoners, ter-
wijl de bevolkingsgroei van Utrecht de kroon spande met bijna 17 procent, resulterend in
275 duizend inwoners anno 2005. 

Alhoewel de veranderingen in de omvang van de grootstedelijke bevolking relatief beschei-
den zijn, betekent dit geenszins dat er weinig is veranderd op demografisch gebied. Het te-
gendeel is het geval: de bevolkingssamenstelling van de grote steden is de afgelopen jaren
sterk gewijzigd, vooral wat betreft herkomst en huishoudenssamenstelling van de bevol-
king. Geldt voor Nederland als geheel dat één op de tien inwoners van niet-westerse her-
komst is, in de vier grote steden is dat één op de drie inwoners (vergeleken met één op de
vier, zo’n tien jaar geleden.) Rotterdam heeft met 35 procent het grootste aandeel niet-wes-
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terse allochtonen binnen zijn gemeentegrenzen. De verschillen in herkomst zijn het duide-
lijkst voor de jongere leeftijdsgroepen. Van alle jongeren in Nederland in de leeftijd van 0-
18 jaar is één op de zes (16 procent) van niet-westerse afkomst; in de vier grote steden is de
niet-westerse jeugd met 51 procent in de meerderheid. 

Kijken we naar de huishoudenssamenstelling van de grootstedelijke bevolking, dan valt de
sterke oververtegenwoordiging van alleenstaanden op. Iets meer dan de helft van de in to-
taal 1,1 miljoen huishoudens die de grote steden bevolken bestaat uit een alleenstaande;
landelijk is dat één op de drie. Ook wonen er in de grote steden veel minder paren met kin-
deren, terwijl het aantal éénoudergezinnen met negen procent duidelijk boven het landelij-
ke niveau (zes procent) ligt. 

Er zijn twee demografische oorzaken voor de afwijkende bevolkingssamenstelling van de
vier grote steden. In de eerste plaats zijn dat de relatief sterke verhuisstromen naar en
vanuit de stad. Het saldo van deze verhuisbewegingen mag dan bescheiden zijn (11 dui-
zend), de invloed van de verhuisstromen op de bevolkingssamenstelling is groot. Tegen-
over een per saldo uitgaande verhuisstroom van autochtonen staat een inkomende ver-
huisstroom van met name niet-westerse allochtonen. Hierdoor verkleurt de grotestadsbe-
volking. Een tweede oorzaak zijn de verschillen in natuurlijke groei tussen de verschil-
lende bevolkingsgroepen, waardoor de verkleuring wordt versterkt. Bij de autochtone be-
volking overlijden meer mensen dan er worden geboren en is er sprake van natuurlijke
krimp, terwijl dit bij de allochtone bevolking precies omgekeerd is en er van natuurlijke
groei sprake is. 

Als we wat gedetailleerder naar de verhuisstromen kijken dan blijken de grote steden voor-
al aantrekkelijk te zijn voor twintigers: in deze leeftijdsgroep vindt de grootste instroom
plaats. De trek naar de stad wordt in deze leeftijdsfase met name ingegeven door onderwijs-
redenen: de grote steden bieden een breed scala aan mogelijkheden voor hoger onderwijs.
Dit geldt vooral voor de twintigers van autochtone komaf, maar ook voor westerse alloch-
tonen, voor wie de voortgaande internationalisering van het hoger onderwijs de instroom
bevordert. Bij de niet-westerse allochtonen is de instroom gelijkelijker over de jongere leef-
tijdsgroepen gespreid. Dit heeft alles te maken met het feit dat zij grotendeels niet om stu-
dieredenen maar als asiel- of huwelijksmigrant naar de grote stad komen. 

De grootste uitstroom uit de grote stad wordt gevormd door autochtone dertigers
met jonge gezinnen. In deze fase van de gezinsvorming biedt de grote stad hen kennelijk te
weinig van hun gading. Ook dit patroon verschilt als we naar herkomst kijken: voor jonge
allochtone gezinnen met kinderen is de uitstroom veel lager. Niet-westerse allochtonen
blijken trouwens in alle leeftijdsfasen een sterkere neiging te hebben om zich in de grote
stad te vestigen, hetgeen samenhangt met de aanwezigheid van relatief goedkope huisves-
ting in de grote steden.

De verhuisstromen naar en vanuit de grote steden bepalen dus in hoge mate de bevolkings-
samenstelling. Maar ook vanuit economisch oogpunt zijn deze stromen van belang. Als we
kijken naar het jaarinkomen van de in- en uitstromers dan verliezen Amsterdam (150 mil-
joen euro in de afgelopen vier jaar), Rotterdam (een verlies van 250 miljoen euro) en Utrecht
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(een verlies van 26 miljoen euro) per saldo aan inkomen door de verhuisstromen, terwijl
Den Haag als enige grote stad ‘verdient’ aan de verhuisbewegingen (zo’n 200 miljoen euro
over de afgelopen vier jaar). De winst van Den Haag wordt met name veroorzaakt doordat
deze stad zijn autochtone bewoners relatief goed weet vast te houden, terwijl de instroom
van welvarende westerse allochtonen hier fors is. Het ‘verlies’ van Utrecht is bescheiden
omdat hier, anders dan in de andere grote steden, nog sprake is van groei van de autochto-
ne bevolking, welke grotendeels voor rekening komt van de forse stadsuitbreiding in de
Vinex locatie Leidschenrijn. De verschillen tussen de verhuisrekeningen van Amsterdam en
Rotterdam, ten slotte, worden veroorzaakt door de sterk ontwikkelde dienstensector in
Amsterdam die een aanzuigende werking heeft op de hogere inkomens. 

Het totaalbeeld van de verhuisstromen wijst uit dat de allochtone instroom ruimschoots de
autochtone uitstroom compenseert als we naar de aantallen migranten kijken, maar dat dit
zeker niet het geval is voor de meeverhuizende inkomens: door verhuizing spelen de grote
steden min of meer quitte wat mensen betreft, maar verliezen zij aan euro’s. De remedie
voor dit (financiële) probleem ligt voor de hand: enerzijds zou het lonen om goedverdie-
nende inwoners vast te houden en anderzijds zou een meer gevarieerde instroom wenselijk
zijn. Meer algemeen en in demografische termen gesteld zou het nastreven van een meer
evenwichtige opbouw van de stadsbevolking, die de stad ook meer ‘levensloopbestendig’
(aantrekkelijk voor mensen in verschillende levensfasen) zou maken, raadzaam zijn. Dat
de bevolkingssamenstelling van de grote stad daarbij geen volledige afspiegeling zal of hoeft
te zijn van die van het land als geheel, ligt voor de hand. Juist het eigenstandige karakter
maakt de grote stad, ook wat bevolkingsopbouw betreft, bijzonder.

Uiteraard gaat het in de grote stad om meer dan alleen de bevolkingssamenstelling.
In het vervolg van deze samenvatting wordt het vizier breder afgesteld en komen ook ande-
re maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde. Hoe verhoudt de sociaal-economische en
culturele situatie in de grote steden zich tot die in de rest van het land? Wat is het bijzonde-
re karakter van deze steden en welke rol speelt het grotestedenbeleid hierbij? 

1.3. De grote steden uitgelicht

De vier grote steden vertegenwoordigen meer dan uitsluitend de vier gemeenten 
met de grootste bevolkingsomvang 
De grote steden zijn (nog steeds) de centra van economische activiteit, van hoger

onderwijs en cultuur. Zij zijn, door een zich ter plaatse voordoende opeenhoping van soci-
aal-economische problemen, ook een erkend maatschappelijk vraagstuk, waarop het beleid
zich sinds jaar en dag richt. Van de 400 volgens hun bewoners meest verloederde wijken (in
dit geval viercijferige postcodegebieden) in Nederland ligt meer dan de helft in de vier grote
steden, hoewel die samen slechts een tiende van alle postcodegebieden omvatten. Hoewel
de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verder kortweg aan te
duiden als de (vier) grote steden of als de G4 (in de tabellen en figuren), zich door hun in-
wonertal onderscheiden van de overige (middelgrote) steden van Nederland en zij in het
beleid een aparte categorie vormen, zijn noch hun problemen, noch de maatregelen die er
worden getroffen om deze problemen te bestrijden, uniek. 
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Ook tal van middelgrote steden hebben sinds de jaren zestig bijvoorbeeld te kampen gehad
met een relatieve inkomensdaling ten opzichte van hun omgeving en in sommige van die
steden zijn verschijnselen als bijvoorbeeld werkloosheid en criminaliteit niet minder ge-
prononceerd dan in de vier grote steden. De grens die tussen de vier grote steden en overig
stedelijk Nederland kan worden getrokken, is dus arbitrair. Dat komt ook doordat de vier
grote steden zelf allerminst een homogene categorie vormen. In veel gevallen lijkt Utrecht
meer op een middelgrote stad dan op Amsterdam of Rotterdam. Toch laten de vele indica-
toren in dit rapport zien dat de vier grote steden zich door hun schaal en door hun proble-
matiek globaal wel voldoende onderscheiden om een zinvol thema voor dit rapport te kun-
nen vormen. Zij vormen zoals gezegd een aparte categorie binnen het beleid en van het
budget voor het grotestedenbeleid (GSB) ging aanvankelijk driekwart, thans ongeveer de
helft, naar de vier grote steden. Ook een opportunistisch argument draagt nog aan de keuze
bij: over de vier grote steden zijn veel gegevens kant en klaar voorhanden via hun eigen
website (www.grotevier.nl). 

Grootstedelijke problemen en daarop gericht beleid
Zoals gezegd is de overheid zich bewust van de grootstedelijke problematiek. Al

vanaf het midden van de jaren zeventig is er in de ruimtelijke ordening het streven om de
positie van de grote stad te versterken. In diezelfde periode neemt ook de stadsvernieu-
wing, gericht op de rehabilitatie van vooroorlogse wijken, die juist in de vier grote steden
een grote omvang hebben, een hoge vlucht. In de jaren tachtig krijgt deze operatie een wet-
telijke basis. Vervolgens rijst het besef dat de grote steden niet alleen aan verkrotting lijden,
maar dat zij ook meer dan evenredig worden getroffen door sociaal-economische proble-
men, zoals werkloosheid. De overheid speelt hierop in met het zogenoemde ‘probleemcu-
mulatiegebiedenbeleid’ (pcg) dat zich, zoals de naam aangeeft, richt op bepaalde gebieden
in de stad, waar de problemen zich concentreren. In de jaren negentig wordt dit beleid op-
gevolgd door de sociale vernieuwing, een beleid dat al evenzeer gebiedsgericht is, maar
waarin de bestrijding van achterstanden wordt verbreed tot zorg, onderwijs en welzijn. In
de loop van de jaren negentig verschuift de focus van problematische wijken steeds meer
naar de positie van de stad als geheel. Men realiseert zich dat de stedelijke economie terrein
verliest aan de ommelanden en dat de economische positie van de stad ook in internatio-
naal verband versterking behoeft. In dit verband worden ook bestuurlijke oplossingen
voorgesteld. De vier grote steden zijn gevangen binnen gemeentegrenzen die niet meer zijn
aangepast aan de economische schaalvergroting die zich intussen heeft voltrokken en al
evenmin zijn afgestemd op de regionalisering van de plaatselijke woningmarkt. Tot een
sterk bovengemeentelijk regionaal bestuur komt het evenwel niet, wel tot een kaderwet die
de gemeente op deelgebieden een zekere mate van verplichte samenwerking oplegt. Vol-
gens diverse adviezen is echter een sterker regionaal bestuur wenselijk.

Het zogenoemde grotestedenbeleid dat in 1994 van start gaat is in zijn doelstellingen ambiti-
euzer dan zijn voorgangers en het kenmerkt zich ook door de inzet van middelen op een
breed terrein: economie en werkgelegenheid, de eenzijdig samengestelde woningvoorraad, de
grootschalige aanwezigheid van kwetsbare groepen, het bedreigde leefklimaat en de onveilig-
heid. Het wordt in 1999 geprolongeerd, waarbij de geldstromen van rijk naar gemeenten in
drie doeluitkeringen, gekoppeld aan respectievelijk de fysieke, de economische en de sociale
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pijler, worden geconcentreerd. Binnen deze doeluitkeringen is de gemeente vrij het geld toe te
wijzen aan verschillende projecten. De verantwoordingsplicht van de gemeente aan het rijk
wordt daarbij verlicht, het beleid wordt boven de afzonderlijke departementale sectoren uit-
getild. In de derde beleidsperiode vanaf 2004 wordt deze lijn verder doorgetrokken. 

De ideologische veranderingen die zich de laatste twee decennia in de Nederlandse sa-
menleving aftekenen, hebben ook hun stempel gedrukt op het beleid ten aanzien van de
grote stad. Ook hier is ruimte gemaakt voor de vrije markt en in overeenstemming daar-
mee werd het ‘bouwen voor de buurt’ vervangen door ‘stedelijke herstructurering’ waarbij
in tal van grootstedelijke wijken op grote schaal in de woningvoorraad wordt ingegrepen.
Vervanging van goedkope kleine huurwoningen door duurdere en zo mogelijk grotere
koopwoningen moet de grote stad voor de midden- en hogere inkomensgroepen aantrek-
kelijker maken. 

Voorts tekent zich in het grotestedenbeleid, zoals ook in andere beleidssoorten,
een sterkere nadruk af op de formulering van meetbare doelstellingen en een hierop aan-
sluitende evaluatie van resultaten.

Het grotestedenbeleid beperkt zich intussen al lang niet meer tot de vier grote steden. Er
zijn op dit moment niet minder dan 31 gemeenten bij betrokken. In het licht van de ver-
schillen tussen de vier grote steden en de overige gemeenten in aard en schaal van de pro-
blematiek mag men zich afvragen of deze verdunning van het beleid rationeel is. Volgens
diverse uitgevoerde evaluaties is er ook verder nog kritiek op het grotestedenbeleid: het zou
nog te zeer sectoraal zijn opgezet en nog onvoldoende in de bestuurlijke en ambtelijke or-
ganisatie van de steden zijn ingebed. Er zou voorts een teveel aan bureaucratie zijn die nog
wordt verergerd door alle verantwoordingsplichten.

Bevolkingsontwikkeling als indicator van grootstedelijke ontwikkeling
De sociale en economische achteruitgang die de grote steden in de afgelopen de-

cennia hebben doorgemaakt, vindt een prominente en gemakkelijk waarneembare indica-
tor in het verloop van de bevolking. Het inwonertal van de vier grote steden bereikte zijn
hoogtepunt in het midden van de jaren zestig, hoewel de bevolkingsgroei er toen reeds tra-
ger was dan in het land als geheel. Daarna zette een absolute daling in die zich voortzette
tot aan het midden van de jaren tachtig. Sindsdien vindt wederom een lichte stijging plaats.
Vanaf 1995 groeide de grootstedelijke bevolking met bijna twee procent, terwijl door an-
nexaties een stijging met nog eens ruim twee procent optrad. Het aandeel van de vier grote
steden in de tot voor kort snel groeiende Nederlandse bevolking daalt nog steeds. Momen-
teel woont krap 13 procent van de Nederlandse bevolking in de vier grote steden.

Huishoudensverdunning en suburbanisatie 
Voor de langdurige bevolkingsdaling zijn diverse oorzaken aan te wijzen die op

zichzelf niet allemaal problematisch zijn. Zo is de huishoudensverdunning die de gehele
Nederlandse bevolking heeft ondergaan, ook aan de vier grote steden niet voorbijgegaan.
Terwijl elders de bevolking steeds kon ‘overbloezen’ naar nieuw gebouwde uitbreidings-
wijken, stuitte dit proces in de vier grote steden na een aantal jaren op de harde gemeente-
grenzen. De overloop kwam grotendeels terecht in andere gemeenten in de nabijheid van
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de centrale stad, economisch daarop weliswaar georiënteerd maar bestuurlijk daarbuiten
vallend. Het grotestedenprobleem is dan ook tot op zekere hoogte virtueel. Op agglomera-
tieniveau is het verlies van bevolking veel geringer en doet zich de sociaal-economische
problematiek verdund voor. 

Huishoudensverdunning is echter niet de enige factor die leidde tot een daling van het in-
wonertal. Niet alleen nieuw gevormde huishoudens waren voor een onderkomen op de
voorsteden aangewezen, ook tal van in de vier grote steden reeds gevestigde huishoudens
zochten daar een goed heenkomen. De suburbanisatie van vooral de midden- en hogere in-
komens heeft een krachtige stempel op het stedelijke leefklimaat gedrukt en dit proces is
nog steeds niet tot staan gekomen. Dat er de laatste tien jaar toch enige bevolkingstoename
kon worden waargenomen, komt geheel voor rekening van de allochtonen, waarbij zowel
vestiging uit het buitenland, als de natuurlijke groei van deze groepen een rol speelden. 

De verkleuring van de stadsbevolking
De autochtone bevolking nam in de vier grote steden tussen 1995 en 2005 met 8,5

procent af. Het aantal niet-westerse allochtonen nam in diezelfde periode met ruim 35 pro-
cent toe. In de agglomeratiegemeenten nam de bevolking met bijna acht procent toe. Aan
deze laatste groei had ook de autochtone bevolking deel, maar in zeer bescheiden mate:
ook hier kwam de toename vrijwel volledig voor rekening van de niet-westerse allochto-
nen. Bij de autochtonen was er een vestigingsoverschot van jongeren en jongvolwassenen,
maar een groot vertrekoverschot van dertigplussers en kinderen. Bij de allochtonen was er
een vestigingsoverschot in de gehele leeftijdsklasse tot circa 34 jaar, terwijl daarboven vesti-
ging en vertrek elkaar ongeveer in evenwicht hielden. De terugloop van de autochtone be-
volking trad het scherpst op in Rotterdam.
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Vestigingsoverschot Natuurlijke aanwas Totaala

Autochtonen -98.400 -43.900 -142.300
Niet-westerse allochtonen +56.800 +106.700 +163.500
Westerse allochtonen +13.000 +2.700 +15.700

Totaal -28.600 +65.500 +36.900

a Exclusief stijging van het inwonertal door annexaties.

Bron: Hoofdstuk 6, figuren 6.3 en 6.4.

tabel 1.1: Vestigingsoverschot en natuurlijke aanwas in de vier grote steden, 1995 - 2004 (aantal personen)

Met de suburbanisatie van autochtonen en vestiging van allochtonen is de grote stad in
hoog tempo verkleurd. Het aandeel van de niet-westerse allochtonen (met als herkomst
Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen en overige niet-geïndustrialiseerde landen) is in
de grote steden opgelopen tot ongeveer een derde van de bevolking, terwijl in de overige
steden slechts zeven procent tot die groepen behoort (tabel 1.2). Daarnaast is nog eens tus-
sen 10 en 15 procent in de grote steden van westers allochtone herkomst. De autochtonen
vormen daardoor nog maar een krappe meerderheid.
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Van de minderjarige bevolking is in de drie grootste steden de meerderheid allochtoon; al-
leen al de niet-westers allochtone minderjarigen zijn verantwoordelijk voor 51 procent. In
Utrecht bedraagt hun aandeel altijd nog 36 procent. 

De niet-westerse groepen zijn geconcentreerd in bepaalde wijken en in een aantal
daarvan vormen zij de meerderheid van de bevolking. Deze concentratiewijken zijn een ty-
pisch grootstedelijk verschijnsel. Van de 81 Nederlandse wijken met meer dan 40 procent
niet-westerse allochtonen zijn er maar liefs 71 gelegen in de vier grote steden en er zijn 43 wij-
ken met een niet-westers allochtone meerderheid, waarvan er 41 in de vier grote steden lig-
gen. Dit zijn overigens zelden mono-etnische wijken in die zin dat zij sterk worden gedomi-
neerd door een enkele etnische groep. Meestal is er sprake van een grote etnische diversiteit.

Meer alleenstaanden, minder gezinnen
Behalve door hun etnische herkomst onderscheiden de grotestadsbewoners zich

naar huishoudensvorm. Het aandeel van de alleenstaanden is er aanmerkelijk hoger dan in
de rest van het land, terwijl het aandeel van de gezinnen met kinderen veel lager ligt (figuur
1.1). Ook paren zonder kinderen zijn minder sterk vertegenwoordigd. Het aandeel van de
eenoudergezinnen is vooral hoog in Rotterdam en Amsterdam.

De verkleuring van de grote steden zal door de recente spectaculaire daling van de immi-
gratie in minder hoog tempo doorgaan dan aanvankelijk was voorzien. Ook het feit dat de
suburbanisatie nu ook bij allochtonen op gang komt, draagt daaraan bij. Hun aantal zal
vooral in de randgemeenten van de grote steden sterker stijgen dan in de grote stad zelf.
Het geboortencijfer bij niet-westerse allochtonen, hoewel met de jaren sterk afgenomen,
blijft echter relatief hoog. Verder zal de suburbanisatie van autochtonen zich zeker voort-
zetten, maar het is niet onmogelijk dat dit proces wordt afgeremd doordat alleenstaanden
en tweepersoonshuishoudens numeriek steeds meer aan belang winnen en deze groepen de
grote stad verhoudingsgewijs gunstig gezind zijn. Alleen al het feit dat jonge paren tegen-
woordig lange tijd, en niet zelden definitief, afzien van kinderen betekent dat zij minder
haast maken om de grote stad te verlaten. Dit impliceert dat de grote stad ook een groeien-
de categorie van welvarende tweeverdieners zou kunnen accommoderen, hetgeen de stede-

van praag en van nimwegen

Aantal inwoners w.v. niet-westerse w.v. westerse
(x 1 000) allochtonen (%) allochtonen (%)

Amsterdam 742,8 34 14
Rotterdam 596,4 35 10
Den Haag 472,1 32 13
Utrecht 275,3 21 10
Totaal G4 2.086,5 32 12

Overige gemeenten 14.219,0 7 8

Nederland totaal 16.305,5 10 9

Bron: Hoofdstuk 6, tabel 6.3.

tabel 1.2: Bevolking naar etnische herkomst in de vier grote steden, overige gemeenten en Nederland, 2005
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lijke economie een impuls zou geven. De resultante van al deze krachten is momenteel nog
moeilijk te voorspellen. Zij zou bovendien per stad een ander beeld kunnen opleveren.
Reeds thans tekenen zich duidelijke verschillen af.
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fig. 1.1: Huishoudens naar samenstelling in de vier grote steden en Nederland, 2005 (%)

Bron: Hoofdstuk 6, tabel 6.4.
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Economie en werkgelegenheid
Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw balde de nationale economie zich onmis-

kenbaar samen in de grote steden. In 1973 was ruim een kwart van de werkgelegenheid ge-
concentreerd in de vier grote steden. Met de suburbanisatie van de bevolking zette echter
ook een economische deconcentratie in waarbij bedrijven uit de stad verdwenen. Deels
ging het om een economische herstructurering waarbij industrieën, ook op landelijk ni-
veau, geheel verloren gingen. Voor een belangrijk deel was echter sprake van verplaatsing
van bedrijvigheid vanuit de centrale stad naar de stedelijke periferie of verder. Het ging
daarbij vooral om bedrijven met een grote ruimtebehoefte waarin de grote stad niet, of
slechts tegen een te hoge prijs, kon voorzien. Maar ook de suburbanisatie van de bevolking
zoog in haar kielzog bedrijvigheid mee. Verbeterde transportmogelijkheden droegen het
hunne bij tot de economische deconcentratie. 

Van industrie naar dienstverlening
De economie die ooit sterk in het teken stond van de industrie is tegenwoordig bij

uitstek gewijd aan diensten. Dit proces van overschakeling verliep in de ene stad vlotter
dan in de andere. Vooral Amsterdam en Utrecht waren daarin succesvol. In beide steden is
het aandeel van banen in de commerciële dienstverlening (zakelijke dienstverlening en fi-
nanciële instellingen) momenteel beduidend hoger dan nationaal gemiddeld en in recente
jaren ook relatief snel gegroeid. In Amsterdam zijn verder de horeca en het toerisme sterk
ontwikkelde sectoren, terwijl de hoofdstad ook een zwaartepunt in de culturele bedrijvig-
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heid laat zien. In Rotterdam zijn in vergelijking met de andere drie (nog steeds) industrie,
vervoer en opslag van relatief groot belang, maar juist deze sectoren groeien langzaam, ter-
wijl door verregaande mechanisering en automatisering hun belang voor de werkgelegen-
heid afneemt. Den Haag springt eruit met de niet-commerciële dienstverlening (met name
overheid) en Utrecht biedt relatief veel werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening, in
de ict-sector en in zorg en onderwijs. 

Groei van de werkgelegenheid afhankelijk van de groei van de beroepsbevolking
In de periode 1973-1983 verloren de drie grootste steden werkgelegenheid, niet al-

leen in relatieve, maar ook in absolute zin, terwijl daarna (in Den Haag wat later) herstel
intrad (tabel 1.3). Niettemin bleef ook in latere jaren de groei van de werkgelegenheid voor
een groot deel onder die van Nederland als totaal. Deze achterblijvende groei en het ver-
loop ervan in de tijd weerspiegelt daarmee de ontwikkeling van de (beroeps)bevolking in
en rond de stad. De grote steden staken ongunstig af ten opzichte van de omringende ag-
glomeratiegemeenten (niet in de tabel) die het op hun beurt zelfs beter deden dan Neder-
land in zijn geheel (Van der Wouden en De Bruijne, 2001: p. 72 en http://statline.cbs.nl/).
Utrecht vormt tussen de vier grote steden een uitzondering. In een belangrijk deel van de
periode sinds 1973 ging de ontwikkeling in deze stad zelfs wat boven de landelijke groeicij-
fers uit. Verder valt op dat Amsterdam vanaf de jaren negentig, ook in vergelijking met Ne-
derland, een krachtig economisch herstel vertoont, terwijl vooral Rotterdam achterblijft.

van praag en van nimwegen

tabel 1.3: Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de vier grote steden en Nederland, 1973-2004 (toename aantal banen in %)

1973-’78 1978-’83 1983-’88 1988-’93 1993-’99 1999-’04

Amsterdam -4,0 -5,8 12,1 3,6 19,7 12,2
Rotterdam -3,4 -4,8 2,3 2,3 5,8 3,0
Den Haag -4,0 -2,1 -1,5 0,6 11,6 6,0
Utrecht 5,4 -0,6 4,6 12,9 19,6 4,0
Totaal G4 -2,7 -4,0 4,0 4,0 14,0 7,1

Nederland 4,8 -1,3 15,6 9,5 17,4 7,2

Bron: Hoofdstuk 8, tabel 8.1.

De grote steden zijn nog steeds belangrijke centra van werkgelegenheid: in 2004 was 17,6
procent van de landelijke werkgelegenheid in de vier grote steden te vinden, terwijl zij met
inbegrip van hun agglomeratiegemeenten niet minder dan 23,6 procent van de werkgele-
genheid voor hun rekening namen. Van de totale bevolking is slechts 19 procent in de vier
grote agglomeraties gevestigd. Per 1.000 inwoners van 15-64 jaar zijn er in Amsterdam 861
banen, in Rotterdam 820, in Den Haag 784 en in Utrecht 1.065. Voor Nederland was het
cijfer 765. Daarbij moet worden aangetekend dat deze cijfers een geflatteerd beeld geven
van de economische omstandigheden van de inwoners. De grootstedelijke werkgelegen-
heid komt namelijk voor een belangrijk deel ten goede aan pendelaars van buiten, zonder
dat daar een evenredige buitenwaartse pendelstroom van grotestadsbewoners tegenover
staat. 
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Arbeidsaanbod 
De grotestadsbevolking is voor een groot deel allochtoon en dat komt ook tot ui-

ting in de samenstelling van de beroepsbevolking. In de drie grootste steden is bijna 50 pro-
cent van de 15-64 jarigen, de zogenoemde potentiële beroepsbevolking, allochtoon (wes-
ters en niet-westers). In Utrecht is dat 30 procent. De arbeidsparticipatie van de allochto-
nen is echter relatief laag, zodat het allochtone aandeel in de feitelijke beroepsbevolking
achterblijft bij dat in de totale bevolking. 

Het autochtone deel van de beroepsbevolking in de vier grote steden is relatief
hoog opgeleid (figuur 1.2). De talrijke in de vier grote steden woonachtige studenten van
hbo en universiteit hebben op zijn minst al een middelbare opleiding achter de rug. Velen
blijven na de afronding van hun studie gedurende kortere of langere tijd in de stad wonen.
Ook de vergelijkbaar hoog opgeleide groep van westerse allochtonen is in de grote stad
oververtegenwoordigd. Rotterdam blijft in dit opzicht achter bij de drie andere steden, ter-
wijl Utrecht het hoogste scoort. Door het hoge opleidingsniveau van de bevolking en de
aanwezigheid van veel alleenstaanden is de bruto arbeidsmarktparticipatie, ondanks de
aanwezigheid van veel allochtonen, in de grote stad niet lager dan in Nederland als geheel.
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fig. 1.2: Samenstelling van de beroepsbevolking naar opleidingsniveau in de vier grote
 steden en Nederland (gemiddelde 2001-2003)

Bron: Hoofdstuk 8, op basis van tabel 8.5.
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Door de toestroom van relatief jonge buitenlandse migranten is in de grote steden de bevol-
king aan het verjongen en het verkleuren, waar de bevolking elders in het land juist ver-
grijst. In tegenstelling tot elders neemt het aandeel 15-64 jarigen in de bevolking er de laat-
ste jaren zelfs toe. Door het groeiend aandeel laag opgeleide allochtonen neemt de voor-
sprong in gemiddeld opleidingsniveau met de rest van het land wel af. Deze trend lijkt zich
ook nog de komende jaren door te zetten. Zie voor het opleidingsniveau van de potentiële
beroepsbevolking figuur 1.7.
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Werkloosheid: vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt
Ondanks het hoge gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking is de

werkloosheid in de vier grote steden aanmerkelijk hoger dan in het land als totaal (figuur
1.3). Het grote aandeel van de niet-westerse allochtonen speelt daarbij een rol. In de vroege
jaren negentig was de werkloosheid in de vier grote steden zelfs dubbel zo hoog als het lan-
delijke cijfer. Amsterdam en Rotterdam scoren daarbij veel slechter dan Den Haag en
Utrecht. De discrepantie is echter in recente jaren duidelijk kleiner geworden. Hoewel de
werkloosheid onder alle leeftijds- en opleidingscategorieën in de stad hoger is dan erbuiten
is de hogere werkloosheid vooral geconcentreerd bij de kwetsbare groepen van laagopgelei-
den en jongeren (hoofdstuk 8, tabel 8.5). De niet-westerse allochtonen binnen deze groe-
pen scoren daarbij beduidend slechter dan de autochtonen in de grote steden. De werk-
loosheidsproblemen in de grote stad concentreren zich daarmee in toenemende mate aan
de onderkant van de arbeidsmarkt.

In de stedelijke agglomeraties ligt de werkloosheid wat lager dan in de centrumge-
meenten, hetgeen betekent dat de agglomeratiegemeenten zonder de centrale steden juist
gunstige cijfers vertonen. 

Uitkeringsafhankelijkheid
Van de werkloosheidsuitkeringen komt ongeveer 14 procent in de vier grote steden

terecht, hetgeen meer is dan men op basis van het aandeel van de beroepsbevolking van de
G4 in de totale beroepsbevolking zou verwachten. De bijstandsafhankelijkheid is echter
veel groter. Van de ABW-uitkeringen komt in 2005 niet minder dan 31 procent in de vier
grote steden terecht (figuur 1.4), hetgeen overigens al minder is dan in 1998 toen 34 procent
van de uitkeringen nog daar belandde. Rotterdam alleen al is verantwoordelijk voor ruim

van praag en van nimwegen

fig. 1.3: Werkloze beroepsbevolking als percentage van de totale beroepsbevolking in de
 vier grote steden en Nederland, 1996-2004

Bron: CBS, Statline.
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11 procent van deze uitkeringen, even veel als Amsterdam met zijn aanmerkelijk grotere
bevolking. De ontwikkeling van het aantal ABW-uitkeringen in Rotterdam, Den Haag en
Utrecht volgt de dalende landelijke trend. Tussen 1998 en 2005 verminderde het aantal bij-
standsuitkeringen in alle drie de steden met 14 procent. Amsterdam onderscheidt zich door
een nog veel gunstiger ontwikkeling. Het aantal bijstanduitkeringen daalde daar in dezelfde
periode met bijna een derde. 

Anno 2004 zijn er in Amsterdam echter nog steeds 106 bijstandsuitkeringen per 1.000 huis-
houdens, in Rotterdam niet minder dan 137, in Den Haag 95 en in Utrecht 65. Daar staat
een Nederlands totaal tegenover van 51 bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens.

Inkomens
Het gemiddelde besteedbare huishoudensinkomen ligt in de grote steden al gerui-

me tijd lager dan in het land als geheel (figuur 1.5).
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fig. 1.5: Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen in de vier grote steden
 (Nederland=100), 1969-2000

Bron: CBS, Statline.
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fig. 1.4: ABW-uitkeringen als percentage
 van het Nederlandse totaal in de
 vier grote steden en Nederland,
 2005

De tot 2002 reikende cijfers van tabel 1.4 laten zien dat de bevolking van de vier grote ste-
den is oververtegenwoordigd in de onderste 20 procent van de landelijke inkomensverde-
ling en dat zij is ondervertegenwoordigd in de bovenste 20 procent. Tabel 1.4 laat echter
ook zien dat de cijfers voor de vier grote steden in 2002 minder achterlopen op de landelij-
ke parameters dan in 1998. De situatie voor de vier grote steden wordt nog wat minder on-
gunstig als rekening wordt gehouden met de kleinere huishoudensomvang ter plaatse. Dat
wordt zichtbaar in de laatste kolom van de tabel waar het gestandaardiseerde inkomen
wordt vermeld. Als niet de gemeente maar de stedelijke agglomeratie als eenheid wordt ge-
kozen, is de achterstand van de grote steden op het land ook minder geprononceerd, hoe-
wel nog steeds aanwezig. 
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tabel 1.4: Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen en positie in de landelijke inkomensverdeling voor de vier grote steden,
agglomeraties en Nederland, 1998 en 2002

1998 2002

Percentage in Percentage in Gemiddeld en
onderste 20% gemiddeld bovenste 20% onderste 20% gemiddeld bovenste 20% gestandaar-

diseerd

Gemeente
Amsterdam 32,5 13,0 20,0 30,7 14,2 26,3 20,5
Rotterdam 31,8 12,5 20,1 30,3 12,6 25,6 19,1
Den Haag 28,5 15,0 21,4 26,8 15,2 27,8 20,8
Utrecht 24,8 17,3 22,0 23,5 18,3 28,6 21,4

Stedelijke agglomeratie
Amsterdam . . . 27,4 16,6 27,9 21,1
Rotterdam . . . 25,8 15,5 27,5 19,9
Den Haag . . . 24,5 18,5 29,3 21,7
Utrecht . . . 20,5 20,8 30,3 21,9

Nederland 20,0 20,0 23,9 20,0 20,0 30,3 21,1

Bron: CBS, Statline, op basis van RIO.

tabel 1.5: Indices gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen en positie in de landelijke inkomensverdeling in de vier grote steden,
2002 (1998=100)

Index van het percentage Index van het percentage Index van het
in onderste 20% in bovenste 20% gemiddelde inkomen

Amsterdam 94 109 132
Rotterdam 95 101 127
Den Haag 94 101 130
Utrecht 95 106 130

Bron: CBS, Statline, op basis van RIO.

Tabel 1.5 toont nog eens in meer compacte vorm dat de grote steden, Amsterdam voorop,
tussen 1998 en 2002 een inhaalproces doormaakten. Landelijk nam namelijk het gemiddel-
de inkomen in de beschouwde periode met 27 procent toe, even veel als in Rotterdam,
maar minder dan in de overige drie grote steden. 

Demografie en inkomen: effecten van vestiging en vertrek
Zoals reeds aangestipt wordt de demografische dynamiek met betrekking tot de

grote steden in aanzienlijke mate bepaald door de suburbanisatie van autochtonen, gezin-
nen met kinderen en mensen met een relatief hoog inkomen voorop. Tegenover deze uit-
tocht staat de vestiging van allochtonen en jonge alleenstaanden met relatief lage inko-
mens. Voor de gemeente Rotterdam was deze situatie nog betrekkelijk kort geleden reden
om de noodklok te luiden. 
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Door aan vestigers en vertrekkers inkomensgegevens te hechten, is het mogelijk de demo-
grafische stromen te vertalen in inkomensstromen. In de periode van september 1999 tot
september 2003 bleken de vier grote steden samen ten gevolge van de migratiebewegingen
194 miljoen aan jaarinkomens te hebben verloren (figuur 1.6). Er vloeide inkomen binnen
door de vestiging van zowel autochtonen als allochtonen in verschillende leeftijdsklassen,
maar door de massale uitstroom van autochtone dertigplussers met relatief hoge inkomens
trad toch per saldo verarming op. 

Inkomensverlies door migratie hoeft, zelfs over langere tijd, nog niet te betekenen dat de
grote stad steeds armer wordt. De inkomensontwikkeling van de bevolking ter plaatse
speelt natuurlijk ook een grote rol en deze kan gunstig zijn, zeker als de grote stad een
plaats is waar veel mensen carrière maken. Bij hun vestiging in de stad staan zij dan mis-
schien laag op de maatschappelijke ladder, maar dat sluit niet uit dat zij die in de loop van
tijd beklimmen. Ook als zij de grote stad uiteindelijk weer verlaten, heeft deze voor kortere
of langere tijd kunnen profiteren van hun stijgende inkomens. Men spreekt in dit verband
van het roltrapeffect: lage instap, hoge uitstap. Recente ontwikkelingen geven voedsel aan
het bestaan van een dergelijk effect (zie tabel 1.4 en 1.5). 

Wonen: tekort aan koopwoningen is aan te pakken, tekort aan 
eengezinswoningen moeilijk op te lossen
Er bestaat een nauwe samenhang tussen de hiervoor geschetste demografische en

sociaal-economische dynamiek enerzijds en de karakteristieken van de grootstedelijke wo-
ningvoorraad anderzijds. De huidige woningvoorraad in de vier grote steden kenmerkt zich
door een zeer groot overwicht van meergezinswoningen boven eengezinswoningen, door

fig. 1.6: Totaal fiscaal jaarinkomen bij de in- en uitstroom in de vier grote steden naar 
 levensfase en herkomstgroepering (x 1 miljoen euro), sept. 1999 – sept. 2003

Bron: Hoofdstuk 6, figuur 6.12.
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een overmaat van kleine en oude woningen en door de dominantie van (sociale) huurwo-
ningen (zie tabel 1.6). Veel grote stadsbewoners die een andere woning begeren, worden
door de beperkingen van de plaatselijke woningvoorraad gedwongen hun heil buiten de
grote stad te zoeken. Het gebrek aan betaalbare ruime eengezinswoningen verdrijft bijvoor-
beeld gezinnen met kinderen en de onvoldoende aanwezigheid van tamelijk ruime en be-
taalbare koopwoningen noopt ook welgestelde inwoners, los van gezinssituatie, tot vertrek.
Volgens de Woningbehoeftenonderzoeken (WBO), uitgevoerd in opdracht van het Ministe-
rie van VROM, ligt de verhuisgeneigdheid van de G4-bewoners systematisch hoger dan van
de bevolking van Nederland als geheel. Meer dan 40 procent van de verhuisgeneigde G4-
bewoners is uit op een eengezinswoning en ongeveer een derde wenst een koopwoning
(www.grotevier.nl). Dat op zichzelf hoeft nog niet te betekenen dat zij de grote stad willen
verlaten, maar in de praktijk komt het daar dus vaak wel op neer. 

van praag en van nimwegen

tabel 1.6: Samenstelling van de woningvoorraad in de vier grote steden en Nederland, 2004 (%)

Meergezins- Meergezins- Koop- Koop- Sociale  Bouwjaar
woningen woningen woningen woningen huur vóór 1960

< 3 kamers > 5 kamers

Amsterdam 85 62 20 4 53 59
Rotterdam 73 45 29 9 55 48
Den Haag 75 46 44 14 36 60
Utrecht 50 30 52 22 39 49

Nederland 29 20 56 31 34 33

Bron: Op basis van hoofdstuk 10, tabellen 10.1, 10.2, 10.3, en www.grotevier.nl.

De suburbanisatie, vooral van gezinnen met kinderen en van de beter gesitueerde stadsbe-
woners, is moeilijk een halt toe te roepen. Het beleid probeert wel deze groepen meer mo-
gelijkheden te bieden een wooncarrière in de stad te maken. Door de herstructurering van
de grootstedelijke woningvoorraad en de inmiddels ver gevorderde VINEX-bouw is het
aandeel koopwoningen en eengezinswoningen in de steden de laatste jaren sterker ge-
groeid dan in Nederland als totaal (zie tabel 1.7). Het aandeel huurwoningen in de vrije
sector en koopwoningen in de steden kan naar verwachting nog aanzienlijk groeien door
sloop en nieuwbouw, alsmede door de verkoop van sociale huurwoningen. Een sterke groei
van het aandeel eengezinswoningen is echter veel minder waarschijnlijk. In de bestaande
stedelijke wijken zijn de grondkosten zo hoog dat een eengezinswoning al gauw onbetaal-
baar wordt. Op uitleglocaties (uitbreidingslocaties, meestal gelegen aan de rand van de
stad) zijn eengezinswoningen wel rendabel te bouwen. De beschikbaarheid van dergelijke
locaties binnen de stad is echter beperkt. De vier grote steden zullen dus naar verwachting
ook op langere termijn gekenmerkt worden door etagewoningen in vrij dichte pakking en
voor de meeste gezinnen met kinderen weinig aantrekkingskracht hebben.

Vergeleken met 1995 is vooral in Amsterdam en Rotterdam het aandeel van de
koopwoningen, ook van de grote koopwoningen, aanmerkelijk gestegen. Het zeer lage aan-
vangsniveau moet daarbij in aanmerking worden genomen. De overige kenmerken van de
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tabel 1.7: Samenstelling van de woningvoorraad in de vier grote steden en Nederland, 2004 (indexcijfers 1995=100)

Meergezins- Meergezins- Koop- Koop- Bouwjaar
woningen woningen woningen woningen vóór 1960

< 3 kamers > 5 kamers

Amsterdam 99 102 161 164 94
Rotterdam 98 98 161 154 88
Den Haag 94 98 122 133 87
Utrecht 97 105 123 121 89

Nederland 99 104 115 122 89

Bron: Op basis van hoofdstuk 10, tabellen 10.1, 10.2, 10.3, en www.grotevier.nl.

woningvoorraad veranderen minder snel, al was het alleen maar omdat hiervoor grote fy-
sieke ingrepen noodzakelijk zijn: grote nieuwbouwprojecten, massale sloop of samenvoe-
gingen van woningen op grote schaal. De uitbreiding van de voorraad door nieuwbouw liep
in de vier grote steden echter lange tijd achterop bij de landelijke ontwikkeling. Nog in de
periode 1995-2000 reikte zij niet verder dan tussen twee derde en driekwart van het lande-
lijke tempo. Vanaf 2001 zijn de grote steden in dit opzicht ongeveer langszij gekomen. Het
aantal aan de voorraad onttrokken woningen is in de vier grote steden in relatieve zin glo-
baal het dubbele van het landelijk cijfer. Vooral Rotterdam springt eruit. Terwijl het aantal
nieuw gebouwde woningen over de periode 1995-2004 in alle gebiedscategorieën een da-
lende lijn volgde, zit er in het aantal onttrekkingen een stijgende trend (Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2004: pp. 91-95). 

Behouden van bovenmodale inkomensgroepen: meer mogelijkheden in centraal 
gelegen wijken en uitleglocaties 

Sinds een aantal jaren richt het (stedelijke) woonbeleid zich expliciet op het binden van de
beter gesitueerde stadsbewoners aan de stad, dit om een eenzijdige sociale samenstelling
van de stadsbevolking tegen te gaan. In het kader van dit beleid wordt geprobeerd de plaat-
selijke woningvoorraad meer te laten aansluiten op de woonwensen van relatief welvaren-
de stedelingen. Onderzoek onder verhuisgeneigden (zie hoofdstuk 10) geeft aan dat 70 pro-
cent van de relatief welvarende woningzoekende G4-bewoners in de grote stad wil blijven.
Er is dus op zijn minst een redelijk binnenstedelijk potentieel. De onderzochte populatie
bovenmodale woningzoekende G4-bewoners bestaat voor bijna 50 procent uit alleenstaan-
den en daarnaast nog voor 30 procent uit tweepersoonshuishoudens. Gezien het feit dat
een- en tweepersoonshuishoudens numeriek steeds meer het beeld van de bevolking bepa-
len, lijkt het tegemoetkomen aan de woonwensen van deze groep een belangrijke voor-
waarde om bovenmodale inkomens aan de stad te kunnen binden. Men kan simpel gezegd
twee typen woonvoorkeuren bij de onderzochte bovenmodale huishoudens onderschei-
den. Eén deel van de groep (vooral alleenstaanden en een deel van de kinderloze paren)
vindt een centraal-stedelijke locatie van de woning zeer belangrijk. De voorkeur van deze
mensen richt zich tevens veelal op een meergezinswoning. Het andere deel van de groep
(het gros van de gezinnen met kinderen en een deel van kinderloze paren) vindt een ruime
woning met een tuin zeer belangrijk, maar hecht veel minder aan een centrale locatie. 
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Per wijk heeft het inspelen op de bovengenoemde woonvoorkeuren verschillende implica-
ties. Zo lijkt de bouw van relatief ruime appartementen in en nabij de binnenstad goed aan
te sluiten op de woonwensen van beter gesitueerde bewoners, en tevens vanuit kostprijs-
overwegingen rendabel te zijn. Wel is het zo dat de bouw- en herstructureringsmogelijkhe-
den in deze wijken vaak beperkt zijn. Op de eventuele uitleglocaties kunnen tot op zekere
hoogte de voor de doelgroep aantrekkelijke eengezinswoningen rendabel worden ge-
bouwd. Het aantrekken van redelijk welgestelde bewoners naar de niet-centraal gelegen
maar wel dicht bebouwde stedelijke wijken lijkt echter minder gemakkelijk. De apparte-
menten in deze wijken zijn namelijk minder gewild vanwege de ligging en het is relatief
kostbaar om hier ruime eengezinswoningen te realiseren. 

Bij dit alles dient men te bedenken dat de woningvoorraad slechts langzaam van karakter
kan veranderen. Een grootschalig sloop- en nieuwbouwproject doet er gemiddeld zeven
jaar over om van concept tot oplevering te komen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2004: pp. 91-95). Voor een beoordeling van het welslagen van de
grootstedelijke herstructurering is het alleen al om deze reden nog te vroeg.

Onderwijs: veel hoger en veel lager opgeleiden.
De grote steden bezitten op het terrein van onderwijs een hoogwaardige infra-

structuur, hetgeen als een troefkaart kan worden gezien. De voorzieningen op het gebied
van hoger onderwijs trekken studenten van heinde en ver. In Amsterdam studeren 75 dui-
zend deelnemers aan het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, in
Utrecht zijn het er 63 duizend. Zij zijn weliswaar slechts gedeeltelijk in deze steden geves-

van praag en van nimwegen

fig. 1.7: Opleidingsniveau van de bevolking van 15-64 jaar in de vier grote steden en
 Nederland, 2001/2003 (%)

Bron: Hoofdstuk 7, figuur 7.1.
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tigd, maar zij hebben wel een grote invloed op de stedelijke samenleving en haar voorzie-
ningen. Vele afgestudeerden blijven op zijn minst een flinke periode in de stad wonen. Het
aandeel van de hoog opgeleiden in de bevolking ligt in de vier grote steden samen niet
minder dan negen procentpunten boven het landelijk gemiddelde (figuur 1.7). Wederom
zijn het vooral Amsterdam en Utrecht die in dit opzicht vooropgaan. Rotterdam komt niet
boven het landelijk gemiddelde.

Aan de andere kant vertonen Rotterdam en, in mindere mate, Den Haag een overmaat van
laag opgeleiden. De aanwezigheid van grote aantallen niet-westerse allochtonen biedt een deel
van de verklaring. In alle vier de steden is het aandeel van de middengroep in vergelijking met
Nederland klein. In verhouding tot die middengroep is ook in Amsterdam het aandeel van de
lage opleidingen vrij groot. De vier grote steden vertonen dus een gepolariseerd beeld. 

Bij degenen die thans basis- en voortgezet onderwijs volgen, is het beeld voor de grote ste-
den minder gunstig. Een hoog aandeel (meer dan twee maal zo groot als landelijk) van de
leerlingen bij het basisonderwijs behoort tot de doelgroepen van het achterstandsbeleid (fi-
guur 1.8). De sterke aanwezigheid van niet-westerse allochtonen is daarvoor verantwoor-
delijk. Leerlingen uit deze groepen vormen in Amsterdam en Rotterdam meer dan de helft
van de schoolpopulatie en in Den Haag bijna de helft. Zij gelden voor het overgrote deel als
achterstandsleerlingen.

In het voortgezet onderwijs is de situatie vergelijkbaar. Bijna de helft van de leerlingen is
hier niet-westers allochtoon.

fig. 1.8: Achterstandsleerlingen in het basisonderwijs in de vier grote steden en Nederland
 in het schooljaar 2004/2005 (% van alle leerlingen)

Bron: Hoofdstuk 7, tabel 7.3.
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Zwarte scholen: de gemiddelde allochtone leerling bezoekt een school waar de 
meerderheid van de leerlingen allochtoon is
Op tal van scholen in de grote steden is de concentratie van allochtone achter-

standsleerlingen echter nog veel hoger. De niet-westerse allochtonen in kwestie zijn nu een-
maal niet gelijk over de stad uitgesmeerd. De segregatie in het onderwijs rijst echter boven de
bevolkingssegregatie uit doordat autochtone ouders vaak een relatief witte school voor hun
kinderen verkiezen. Een en ander heeft geleid tot de aanwezigheid van vele ‘zwarte’ scholen
in de vier grote steden. Wordt een ‘zwarte’ school gedefinieerd als een school met meer dan
80 procent niet-westers allochtone leerlingen, dan is tussen 30 en 40 procent van de basis-
scholen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ‘zwart’. In het voortgezet onderwijs geldt dit
voor ruim een kwart van de scholen, maar hier bestaat een groot verschil tussen verschillen-
de vormen van onderwijs. Onder de scholen voor havo/vwo is slechts een gering percentage
zwart, maar van de vmbo-scholen met alleen beroepsgerichte leerwegen meer dan 40 pro-
cent. Al met al bezoekt de gemiddelde allochtone leerling in de vier grote steden een school
waar de grote meerderheid van de leerlingen eveneens allochtoon is.

Onderwijsachterstanden en stijgende schooluitval
Scholen met veel allochtone leerlingen presteren relatief laag. Het is dan ook niet ver-

wonderlijk dat de grote steden in onderwijsprestaties achterblijven bij de rest van het land.
Leerlingen uit de vier grote steden hebben aan het einde van de basisschool op het gebied van
taal een achterstand van een vol leerjaar op leerlingen van elders; in rekenen blijven zij gemid-
deld een derde leerjaar achter. De achterstand heeft gevolgen voor de deelname aan het voort-
gezet onderwijs. In de vier grote steden nemen relatief weinig leerlingen deel aan het vwo en
relatief veel aan de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo. Dit verschijnsel komt geheel
voor rekening van de niet-westers allochtone leerlingen, die het in de grote stad minder goed
doen dan elders in het land. De autochtonen doen het in de vier grote steden juist wat beter.

Informatie over de schoolloopbaan van de leerlingen die in 1999/2000 in het voort-
gezet onderwijs zijn gestart wijst nog steeds op een hoge schooluitval in de vier grote steden
(16 versus 6 procent in gemeenten met minder dan 100 duizend inwoners). In vergelijking
met de lichting die in 1993/1994 is gestart, is de uitval in de grote steden bovendien gestegen.
Net als eerder blijkt dat de hoge uitval in de vier grote steden niet uitsluitend te maken heeft
met een verschil in samenstelling van de leerlingenpopulatie. De verklaring voor de hogere
uitval in de grote steden moet waarschijnlijk worden gezocht in het grootstedelijke leefkli-
maat met zijn cumulatie van problemen en vele alternatieve vormen van tijdsbesteding, die de
kans op spijbelen doen toenemen. Spijbelen is een van de voorbodes van uitval en het per-
centage spijbelaars is in grote steden hoger dan elders, met name in het vmbo. Ook op diverse
indicatoren die te maken hebben met het klimaat en de veiligheid op school scoren de groot-
stedelijke voortgezet onderwijsscholen ongunstiger dan de scholen in de rest van het land
(pesten, incidenten tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leraren en tussen ouders
en leerkrachten). 

Gezondheid: de grote stad blijft achter
De bevolking in de vier grote steden wordt gekenmerkt door een slechtere gezond-

heid, ongezondere leefstijlen en een hoger zorggebruik dan de bevolking elders in het land. Zo
kent in de vier grote steden 22 procent van de bevolking zichzelf een zeer goede gezondheid

van praag en van nimwegen
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toe tegen 26 procent in de rest van het land. Aan de andere kant klaagt in de vier grote steden
23 procent van de bevolking over een minder goede gezondheid, terwijl dat buiten de vier
grote steden 19 procent is. In de vier grote steden wordt meer gerookt dan elders en voldoet
een geringer percentage van de bevolking aan de norm van goed bewegen. De G4-bewoners
bezoeken vaker een medische hulpverlener (huisarts, specialist, fysiotherapeut) dan de overige
bevolking en zij gebruiken meer medicijnen. Bij deze verschillen tussen de vier grote steden en
de rest van het land is reeds gecorrigeerd voor verschillen in geslachts- en leeftijdspbouw.

Het grotestadseffect op de gezondheid
Er zijn evenwel nog andere variabelen waarvan bekend is dat zij de gezondheidstoe-

stand beïnvloeden, zoals huishoudenstype, welstand, opleiding en etnische herkomst. De
vier grote steden hebben een lagere welstand dan overig Nederland, maar een hoger opgelei-
de bevolking. Verder zijn er relatief veel alleenstaanden en is het aandeel van de allochtonen
in de vier grote steden aanmerkelijk hoger dan elders. Door middel van een multivariate
analyse is het mogelijk ook voor deze verschillen te corrigeren, waarna zich laat vaststellen
in welke mate de gezondheidsverschillen tussen de vier grote steden en de rest van Neder-
land berusten op verschillen in bevolkingssamenstelling en in welke mate er een specifiek
G4-gebiedseffect overblijft. Uit tabel 1.8 (waarin twee indicatoren voor een slechte gezond-
heid zijn opgenomen) blijkt dat niet-westerse allochtonen een aanmerkelijk hogere kans
hebben op een slechte score dan autochtonen, dat vrouwen ongunstiger scoren dan man-
nen, dat de scores ongunstiger worden met het klimmen van de leeftijd en dat het deel uit-
maken van de laagste regionen van de inkomensverdeling eveneens een veel hogere kans op
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tabel 1.8: Kansen op minder goede gezondheid en relatief vaak contact met huisarts ten opzichte van referentiegroepen in de vier
grote steden en Nederlanda, 2001/2004

Minder goede gezondheid (volgens eigen zeggen) Relatief vaak contact met huisarts

rest van rest van
G4 Nederland G4 Nederland

Niet-westerse allochtonen 
(referentiegroep autochtonen) 2,11 2,16 1,56 1,39

Vrouwen (referentiegroep mannen) 1,31 1,28 1,80 1,67

Alleenstaand (referentiegroep 
niet-alleenstaand) 0,97 1,13 0,84 1,07

Leeftijd (toename van 10 jaar) 1,57 1,47 1,19 1,13

Inkomen in laagste 25% 
(referentiegroep hoogste 25%) 2,92 2,22 1,52 1,20

Inkomen in één na laagste 25% 
(referentiegroep hoogste 25%) 1,88 1,60 1,36 1,19

a Odds ratio’s zijn gecorrigeerd voor demografische en sociaal-economische kenmerken. Een odds ratio van 2,11 voor niet-westerse allochtonen (t.o.v. referentiegroep autochtonen) 
betekent dat de niet-westerse allochtonen ruim twee keer zoveel kans hebben op een minder goede gezondheid als de autochtonen.

Bron: Hoofdstuk 9, tabellen 9.4 en 9.5.
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een slechte score oplevert. Dit patroon doet zich zowel voor in de vier grote steden als in de
rest van het land. 

Alleen al door hun bevolkingssamenstelling (de oververtegenwoordiging van niet-
westerse allochtonen en lagere inkomens) blijft de gezondheid in de vier grote steden achter
bij die in de rest van het land. Uit tabel 1.8 blijkt echter eveneens dat een lage inkomensposi-
tie in de vier grote steden extra sterk doorwerkt. Hier is dus sprake van een grotestadseffect.
Bij de indicator ‘contact met de huisarts’ doet een dergelijk grotestadseffect zich ook voor bij
de niet-westerse allochtonen. In het gehele land bezoekt deze groep vaker de huisarts dan
autochtonen, maar in de vier grote steden ligt de verhouding voor hen nog wat ongunstiger. 

Criminaliteit
Stedelijke samenlevingen bieden door hun anonieme karakter gunstige voorwaarden

voor criminaliteit. Ook de grote verschillen tussen arm en rijk die zich hier binnen een klein
areaal voordoen, alsmede de etnische heterogeniteit van de bevolking bevorderen criminaliteit.
De grote steden vormen daarnaast centra voor de uitgaanswereld, voor drugshandel en voor
prostitutie en ook daaruit vloeit de nodige criminaliteit voort. De cijfers voor de vier grote ste-
den weerspiegelen dit (zie figuur 1.9). Zij worden sinds jaar en dag gekenmerkt door een rela-

van praag en van nimwegen

fig. 1.9: Slachtofferschap van misdrijven in de afgelopen 12 maanden op basis van slachtofferenquêtes in de vier
 grote steden en Nederland, 1993-2005

Bron: Hoofdstuk 11, figuren 11.1a en b, 11.2 en informatie van de auteur.
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tief hoog niveau van criminaliteit hetgeen uiteraard de leefbaarheid van de samenleving nega-
tief beïnvloedt. Dit is voor de regering aanleiding geweest om in het kader van het grote-
stedenbeleid speciaal aandacht aan criminaliteit en andere vormen van overlast te geven.

Volgens slachtofferenquêtes is de criminaliteit in Nederland vrij scherp gedaald (zie figuur 1.9).
Door de tijd volgen de vier grootstedelijke regio’s de landelijke ontwikkeling, zij het op een hoger
niveau. Dat geldt ook voor een aantal specifieke vormen van criminaliteit, zoals autocriminaliteit
en inbraak. Voor geweld is het beeld minder duidelijk. In de regio Amsterdam-Amstelland lijkt
zich een daling voor te doen. Elders treedt een stijging of, op zijn best, een stabilisatie op. Een be-
perking van de slachtofferenquêtes is overigens gelegen in de onzuiverheid van de steekproeven
en in het feit dat tal van delicten geen individueel slachtoffer kennen (zie hoofdstuk 11).

Naast slachtofferenquêtes zijn er ook andere bronnen van informatie over criminaliteit,
zoals de registratie van aangiften door de politie. De ontwikkeling hiervan hangt mede
samen met de aangiftebereidheid van de bevolking die door de jaren heen kan variëren. 

Ook volgens deze indicator is de criminaliteit in de grote steden aanmerkelijk
hoger dan in het land als totaal (zie figuur 1.10). De ontwikkeling in recente jaren levert
voor de grote steden echter een iets gunstiger beeld op dan voor het gehele land.

Aan de voorgaande figuur kan een specificatie worden toegevoegd. De meerderheid van de
delicten (grofweg 70 procent) bestaat uit vermogenscriminaliteit en hierin is de relatieve
positie van de grote steden ten opzichte van het landelijk totaal ongeveer dezelfde. Voor
wat betreft geweld steken de grote steden echter ver uit boven het landelijk totaal. Zij ken-
nen door de jaren heen ongeveer het dubbele percentage geweldsdelicten. 
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fig. 1.10: Geregistreerde misdrijven naar gemeentegrootte, 1994-2004 (aantal per 100 van
 de bevolking)

Bron: CBS, Statline.
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Bij een deel van de geregistreerde delicten wordt een verdachte gevonden en daarvan be-
staat een statistiek, waaruit blijkt dat het aantal verdachten per 100 inwoners sinds 1996
fors toeneemt (tabel 1.9). Dit lijkt in tegenspraak met de daling van de criminaliteit die uit
slachtofferenquêtes naar voren komt, maar daarbij dient men te bedenken dat beide bron-
nen met eigen vertekeningen kampen. Zo hangt het aantal gevonden verdachten niet al-
leen af van de aangiftebereidheid van de bevolking, maar ook van de inspanningen van de
politie. 

Het aantal gevonden verdachten is in de grote steden relatief hoog. De ontwikkelingen
sinds 1996 laten voor Amsterdam, en in mindere mate voor Utrecht, een in verhouding tot
het land gunstige trend zien, maar in Den Haag, en vooral Rotterdam, neemt het aantal ver-
dachten relatief snel toe. In Rotterdam is vooral de jeugdcriminaliteit sterk gestegen (niet in
de tabel opgenomen). 

De gegevens laten een verband zien tussen criminaliteit en etnische herkomst. De allochto-
nen in het algemeen, en enkele groepen in het bijzonder, blijken een bovenevenredige bij-
drage aan de criminaliteit te leveren. Terwijl bij de autochtonen 0,9 procent van de bevol-
king verdacht is, is dat bij de allochtonen 2,5 procent. De vier grote steden met hun groot
allochtoon bevolkingsaandeel ondervinden hiervan de gevolgen.

Leefbaarheid
In de grote steden bestaan over een klein areaal grote contrasten in de kwaliteit

van de bebouwing en de sociale kenmerken van de bewoners. Tal van wijken onttrekken
zich aan het odium van sociale achterstand en onveiligheid dat de vier grote steden als ge-
heel toch enigszins aankleeft. Daar staat tegenover dat andere wijken die een groter deel
van het stadsgebied beslaan, zich kenmerken door een cumulatie van ongunstige omstan-
digheden. Dit verschijnsel komt ook tot uiting in het oordeel van de bewoners over hun
wijk. In hoofdstuk 11 van dit rapport wordt een maat geïntroduceerd die de woonomge-
vingskwaliteit van de wijk beoogt te meten, waarbij de wijk in dit geval overeenkomt met
een viercijferig postcodegebied. Deze maat is hoofdzakelijk opgebouwd uit een aantal per-
cepties van bewoners: in hoeverre ondervinden zij hinder van verontreiniging, vernieling,
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tabel 1.9: Verdachten van misdrijven per 100 van de bevolking in de vier grote steden, overige grote gemeenten en Nederland,  2005

Aantal verdachten per 100 inwoners Indexcijfer aantal verdachten (1996=100)

Amsterdam 2,2 98
Rotterdam 3,0 140
Den Haag 2,8 128
Utrecht 2,0 119
Totaal G4 2,5 120

G26 1,6 112

overig Nederland 1,3 132

Bron: Hoofdstuk 11, op basis van tabellen 11.1 en 11.2.
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bekladding, verkeer, lawaai, het uitgaansleven en in hoeverre voelen zij zich onveilig?
Hoge scores op deze maat (die corresponderen met een lage omgevingskwaliteit) worden in
de wijken van de vier grote steden veel vaker gevonden dan in de rest van het land. Van de
wijken in de vier grote steden behoort niet minder dan 56 procent tot de 10 procent minst
gewaardeerde wijken in Nederland, terwijl in de rest van het land slechts 5 procent in deze
categorie valt. De slecht scorende grootstedelijke wijken kenmerken zich vooral door een
hoog aandeel van niet-westerse allochtonen in de bevolking en een zeer hoog aandeel
huurwoningen. Het zijn overwegend wijken die dateren uit de 19e eeuw en de eerste decen-
nia van de 20ste eeuw die een brede ring om het stadscentrum vormen. Daarnaast kenmer-
ken ook enkele meer centraal gelegen wijken zich door een lage woonomgevingskwaliteit,
vermoedelijk door de belasting die zij ondergaan van het uitgaansleven. 

1.4. Discussie

Diversiteit: achterstanden in de grote steden, maar niet op alle fronten
Ondanks hun economische en culturele centrumfunctie verkeren de vier grootste steden
van het land ten opzichte van andere gebiedscategorieën onmiskenbaar in een nadelige po-
sitie. Hun inwoners zijn vaker werkloos of anderszins uitkeringsafhankelijk, hun inkomens
zijn lager, hun onderwijsprestaties blijven achter, hun gezondheid is slechter en zij hebben
meer te lijden van criminaliteit en verloedering in hun leefomgeving. Daarbij past de relati-
vering dat het hier gaat om een betrekkelijk grof totaalbeeld. Niet alle vier de grote steden
blijven op al deze indicatoren achter op alle andere gemeenten in Nederland. In sommige
opzichten doen bepaalde middelgrote steden het slechter dan sommige leden van de vier
grote steden. Desondanks is het niet ten onrechte dat de vier grote steden in het groteste-
denbeleid een speciale positie innemen, al was het alleen maar omdat de schaal waarop
zich hier alles afspeelt, de problematiek een eigen ernst verleent. Het grotestedenbeleid kan
hier uitgaan van op zijn minst een diagnostisch gelijk. 

Bevolkingsopbouw
Aan de basis van het grotestedenprobleem ligt een langjarige suburbanisatie die de

grote steden bij voortduring heeft beroofd van hun in sociaal en economisch opzicht meer
solide burgers. Die afroming vindt weer zijn oorsprong in de povere woningvoorraad van
de grote steden, met zijn overmaat aan kleine etagewoningen. Deze woningen zijn uit de
gratie geraakt vanaf het moment dat de grootscheepse nieuwbouw van ruime eengezinswo-
ningen buiten de grote steden een hoge vlucht nam. Ondanks de stadsvernieuwing in de
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, beantwoordt het grootstedelijk huizenpakket
niet aan de eisen van de doorsnee-consument, wat niet wegneemt dat het aanbod van wo-
ningen door de jaren heen altijd nog achterbleef bij de vraag. Die vraag werd vooral uitge-
oefend door jonge alleenstaanden die zich voor hun opleiding naar de grote stad begeven
en door migranten uit het buitenland. Door de suburbanisatie van autochtonen en de vesti-
ging van allochtonen zijn de grote steden in hoog tempo verkleurd. In Amsterdam, Rotter-
dam en Den Haag behoort een derde van de bevolking thans tot de niet-westerse allochto-
nen. Ook nu de vestiging van deze groepen uit het buitenland (tijdelijk?) op een laag pitje
staat, zorgen hun natuurlijke aanwas en de voortgaande suburbanisatie van autochtonen
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voor een verdere groei van hun aandeel in de grotestadsbevolking. De vervanging van rede-
lijk verdienende autochtonen door weinig welvarende jongeren en allochtonen heeft voor
verarming van de stad gezorgd en die verarming heeft op haar beurt weer het stedelijk leef-
klimaat aangetast. Het allerminst tot de grote steden beperkte verlies van sociale cohesie
heeft door deze demografische selectieprocessen juist in de grote steden wel een extra im-
puls gekregen en het zijne bijgedragen aan de aantasting van het leefklimaat. Ook de Rot-
terdamse stadsbestuurders die een rem wilden stellen op de vestiging van kansarme, lees al-
lochtone, migranten hebben een diagnostisch gelijk. 

Het realiseren van een evenwichtiger bevolkingsopbouw waarin ook de midden-
en hogere inkomensgroepen goed vertegenwoordigd blijven, lijkt een van de belangrijkste
demografische uitdagingen te zijn voor de grote stad. Het groeiende aandeel een- en twee-
persoonshuishoudens kan hieraan bijdragen. 

Geen algemeen grootstedelijk verval
Gelijktijdig met het geschetste demografische selectieproces heeft zich in de grote

steden een economische neergang voorgedaan. Verouderde industrieën ruimden het veld,
andere bronnen van werkgelegenheid verdwenen naar de stedelijke periferie of verder. De
overgang naar een postindustriële economie verliep te stroef om tijdig te zorgen voor vol-
doende vervangende werkgelegenheid en zij begunstigde bovendien eerder de pendelende
bewoners van de voorsteden dan de grotestadsbewoners zelf. Deze gelijktijdige economi-
sche ontwikkeling heeft de verarming ongetwijfeld verder in de hand gewerkt, maar was
daarvoor noch een voldoende, noch een noodzakelijke voorwaarde. 

Wie een blik werpt op de cijfers in dit rapport kan het echter niet ontgaan dat er geen spra-
ke is van een over de hele linie verlopend, continu grootstedelijk verval. In de loop van de
jaren negentig doet zich in een aantal ontwikkelingen onmiskenbaar een keerpunt voor, zij
het dat dit keerpunt zich in de ene stad veel sterker manifesteert dan in de andere. Zo laten
Amsterdam en Utrecht in de jaren negentig ineens een economische ontwikkeling zien die
uittorent boven het landelijke beeld. Vooral in Amsterdam is de ommekeer spectaculair en
deze houdt ook in meer recente jaren aan. In Amsterdam neigt daarbij het vanouds hoge
werkloosheidscijfer sinds ongeveer het jaar 2000 naar het landelijke niveau. Wat huishou-
densinkomens betreft, lopen sinds het midden van de jaren negentig alle vier de grote ste-
den in op het land. De nieuwbouw in de grote steden, die al decennia lang beneden het lan-
delijk peil bleef, heeft vanaf 1995 een inhaalproces doorgemaakt en ligt nu in relatieve zin,
dus in verhouding tot de bestaande voorraad, op landelijk niveau. Het aandeel van de
koopwoningen in de woningvoorraad is in de grote steden sneller gestegen dan in het land
als geheel en vooral Amsterdam en Rotterdam hebben op dit punt een steile trend laten
zien. In de geregistreerde criminaliteit tekent zich sinds de eeuwwisseling enige convergen-
tie af tussen de vier grote steden en het land.

Wat opvalt is dat vooral Amsterdam uit het slop raakt. Utrecht floreert al langere tijd en is
in een aantal opzichten nooit een probleemgebied geweest zoals de overige grote steden. In
economische zin beleeft die stad een, over langere tijd beschouwd, voorspoedige ontwikke-
ling: de bevolking is er relatief hoog opgeleid, de woningvoorraad onderscheidt zich door
een in vergelijking met de andere drie veel hoger aandeel van eengezins- en van koopwo-
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ningen, het aandeel van de niet-westerse allochtonen in de bevolking is er niet een derde,
zoals in de andere drie steden, maar slechts een vijfde. 

Rotterdam blijft in bijna alle opzichten achter. Het kenmerkt zich door relatief slechte groei-
cijfers, door een laag opgeleide bevolking, een hoge werkloosheid en een sterker stijgende of
(afhankelijk van de gekozen indicator) minder dalende criminaliteit. Het is daarom niet ver-
wonderlijk dat juist Rotterdam alarm heeft geslagen over de verarming van de stad. In verge-
lijking tot Amsterdam heeft Rotterdam meer handicaps en minder troeven. De eertijdse eco-
nomische structuur van de stad met het accent op het havenbedrijf, de goederenoverslag en
de petrochemische industrie drukt nog steeds een stempel op de stad, maar is van een voor-
deel in een nadeel verkeerd. Volgens Kloosterman en Trip (2004) die een heel artikel wijden
aan de vergelijking van de beide steden, is de Maasstad relatief zwak in sectoren die de hoog-
ste groeicijfers laten zien en die worden beschouwd als de basis voor een ontwikkeling van
een sterke diensteneconomie, zoals zakelijke dienstverlening en culturele activiteiten. In de
terminologie van Richard Florida heeft Rotterdam een lagere quality of place en is het min-
der aantrekkelijk voor de ‘creatieve klasse’, de aanwezigheid waarvan een essentiële factor
zou vormen voor een duurzame, hoogwaardige en innovatieve bedrijvigheid. De Haagse eco-
nomie kenmerkt zich, weinig verrassend, door een sterk accent op de sector bestuur. Daarbij
is de stad ook het centrum van een aantal grote en prestigieuze internationale organisaties.
Deze zijn samen goed voor 29 procent van de werkgelegenheid en dat percentage ligt drie
maal zo hoog als in de andere drie grote steden. Daarnaast zijn in Den Haag hoofdvestigingen
van enkele belangrijke telecommunicatiebedrijven gevestigd. Vooral door de expansie in deze
sectoren groeide de werkgelegenheid in Den Haag sterker dan in de rest van de G4-steden.
Het overige bedrijfsleven floreert in Den Haag echter minder. De stad kampt met een tekort
aan grond voor bedrijventerreinen en met een, in vergelijking met de andere drie steden,
zwak imago bij ondernemers. De ‘creatieve klasse’ is er sterker vertegenwoordigd dan in Rot-
terdam, maar minder sterk dan in Amsterdam en Utrecht (Van Woensel, 2005).

Speciale beleidsaandacht?
Wettigt de huidige positie van de grote steden nog steeds een grotestedenbeleid?

Door de hierboven gesignaleerde differentiële ontwikkelingen is het antwoord op deze
vraag niet eenvoudiger geworden. Men kan echter constateren dat het grotestedenbeleid bij
de toelating van kandidaten weinig kieskeurig is geweest. In luttele jaren groeide het aantal
aangesloten gemeenten van 4 naar 31. De meeste van de gefavoriseerde 31 gemeenten zijn
in de omvang van hun problematiek onvergelijkbaar met de vier grote steden. Niet zelden
vertonen deze middelgrote gemeenten juist een relatief florissant beeld. Het is moeilijk in te
zien dat in het sterk verstedelijkte Nederland een nederzetting van net 100 duizend inwo-
ners door zijn omvang intrinsiek problematisch zou zijn en speciale steun zou behoeven. 

Hieraan zou men een verdere relativering kunnen toevoegen: ook in de vier grote steden
ziet de situatie er minder somber uit als niet de gemeente, maar de agglomeratie of het
stadsgewest als waarnemingseenheid wordt gekozen. Met een simpele bestuurlijke ingreep,
die echter in de praktijk niet haalbaar is gebleken, zouden bijna alle in dit rapport gehan-
teerde indicatoren veel minder negatief uitslaan. Uiteraard verdrijft een dergelijke verho-
ging van het aggregatieniveau niet de problematiek zelf. Die blijft even reëel.

1. de grote stad in demografisch perspectief: samenvatting en discussie 41
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Cumulatie van achterstanden
Van meer fundamentele aard is de vraag of de wel degelijk bestaande concentratie

van achterstandsgroepen en leefbaarheidsproblemen in de vier grote steden, dus in de ‘echte’
grote steden, een dergelijke speciale aandacht wél rechtvaardigt. De argumenten die hiervoor
worden aangedragen, zijn verschillend van aard. De omvang van de plaatselijke samenleving,
en daarmee de schaal van de problematiek, is een van de argumenten. Bereiken concentraties
van armoede, werkloosheid en criminaliteit een bepaalde omvang en gaan zij grote delen van
het stadsgebied beslaan, dan is de leefbaarheid van de gehele lokale samenleving aangetast.
De verloedering die optreedt kan zich als zelfstandige kracht gaan manifesteren die de toch al
bestaande suburbanisatie verder aandrijft. Voorts kan een dergelijke situatie gepaard gaan
met ‘supercumulatie’ van problemen waarbij de resultante meer is dan de som van de delen.
Langdurige massale werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid kunnen leiden tot een armoe-
decultuur waarin die verschijnselen de norm worden. Veelvuldige criminaliteit kan een crimi-
nele infrastructuur oproepen waarin jongeren vanzelfsprekend worden opgenomen. In dit
rapport worden op enkele plaatsen aanwijzingen gevonden voor een stedelijk leefklimaat dat
op zichzelf een schadelijke invloed heeft: een over de opleidingsgroepen heenreikende hoge-
re werkloosheid, een hoog schoolverzuim en een slechtere gezondheid van de stadsbewo-
ners. Het systematisch aanpakken van deze problemen en het voorkomen van achterstanden-
cumulatie kan ook het realiseren van een evenwichtiger bevolkingsopbouw ten goede komen,
indien de in- en uitstroom uit de grote stad meer in balans zouden komen.

Werkt de grote stad nog als motor van de economie?
Een ander argument dat telkens ten gunste van een grotestedenbeleid wordt aange-

voerd, is het belang van de grote steden voor het land. De vier grote steden worden steevast
als motor van de economie beschreven en de indruk wordt gewekt dat met de stagnatie in
de vier grote steden (voor zover die nog bestaat) het economische belang van de gehele
natie in het geding is. Gewoonlijk wordt dit inzicht als een vanzelfsprekendheid opgevoerd.
Het is echter moeilijk om te bewijzen dat een investering in de grote stad nationaal gespro-
ken meer oplevert dan een even grote investering elders in het land of dat, omgekeerd,
grootstedelijke economische malaise de natie grotere schade zou berokkenen dan econo-
mische terugslag elders. Juist in een tijd dat steeds meer economische activiteiten footloose
worden, klinkt dat niet eens waarschijnlijk. Daar staat de visie van de eerder genoemde
Florida tegenover. Zoals er een supercumulatie van problemen kan optreden, is ook een su-
percumulatie van bedrijvigheid voorstelbaar, in de vorm van een economisch klimaat waar-
in ondernemingslust en innovatie gedijen en dat ook om zijn quality of place aantrekkelijk
wordt gevonden. De vraag is dan wel of quality of place zich in meervoud, i.c. 31-voud,
laat genereren en of de winst van de ene stad (neem Amsterdam) niet automatisch ten koste
gaat van een andere (zoals Rotterdam).

Effecten van beleid moeilijk te meten
Een volgende relativering geldt de effectiviteit van het beleid. Het grotestedenbe-

leid, zoals dat in Nederland wordt gevoerd, is in dit opzicht nauwelijks te evalueren. In hun
welvaren reflecteren de grote steden zo op het oog de landelijke conjunctuur, zij het niet
alle in dezelfde mate. Deze landelijke ontwikkelingen doen zich op het waarnemingsniveau
van de grote steden als autonome ontwikkelingen voor: de Nederlandse export stijgt, de
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werkloosheid daalt en de grote steden delen in de winst. Er zijn daarnaast ook nog lokale
autonome ontwikkelingen: bepaalde economische sectoren trekken aan, andere bevinden
zich op de terugtocht. Een stad die zich door haar specialisatie in de hoek van de winnaars
bevindt, bloeit op zonder dat daar een grotestedenbeleid aan te pas komt: als de Neder-
landse overheid zich uitbreidt is dat goed voor Den Haag. Deze nationale en lokale autono-
me ontwikkelingen laten zich niet scheiden van beleidseffecten. Een recent rapport (Marlet
en Van Woerkens, 2006) doet, door de formering van een controlegroep van niet GSB-ge-
meenten, overigens een heroïsche poging in die richting. De procedure laat echter veel
ruimte voor twijfel. Hoe laat zich een goede controlegroep samenstellen voor 31 steden die
vrijwel het gehele bestand van grote steden in Nederland uitmaken? Wat moet men zich
voorstellen bij een controlegroep voor de vier grote steden? Binnen onze landsgrenzen is
dat toch een unieke categorie! 

De efficiency van het grotestedenbeleid is bij dit alles dan nog niet eens aan de orde geko-
men. De specifiek aan dit beleid gekoppelde geldstroom van ongeveer € 200 miljoen per
jaar (verdeeld over 31 gemeenten) is niet zeer omvangrijk. Op papier bestaan er doelmati-
ger methoden om dit geld naar de deelnemers te geleiden dan langs deze weg. Uiteindelijk
gaat het echter om meer: de bundeling van toch al vloeiende sectorale geldstromen en de
grotere beschikkingsmacht daarover van de gemeente vormen het voornaamste argument.
Ook de specifieke lokale expertise van de gemeente en de educatieve betekenis van het
partnerschap tussen rijk en gemeenten bij de bestrijding van stedelijk ongerief keren in de
beleidsnota’s terug. Alle partijen in het beleidscircuit zouden kunnen profiteren van de ge-
cumuleerde expertise. De klacht is wel dat veel gemeenten hun plannen eenvoudigweg ko-
piëren van andere deelnemers.

Zinnige redenen voor een grotestedenbeleid
Al deze relativeringen hebben niet tot doel het grotestedenbeleid onderuit te halen.

Er zijn namelijk zinnige redenen om een dergelijk beleid te voeren. Aan het begin van deze
paragraaf werd al gesproken van ‘een diagnostisch gelijk’ waarvan dit beleid kan uitgaan. Al-
lereerst kan het bogen op een adequate probleemdefinitie. De verbreding van de focus van
de probleemgebieden binnen het stedelijke areaal tot de gehele stad beantwoordt aan de fei-
telijke grootstedelijke problematiek. Processen van suburbanisatie, immigratie, economische
stagnatie en criminaliteit zijn geen wijkproblemen maar stedelijke problemen. Ook de reme-
dies, zoals herstructurering van de woningvoorraad grijpen nu op dit niveau aan. 

Voorts hoeft men niet te bewijzen dat de grote steden de motor van onze economie zijn, om
ze via een speciaal beleid te bevoordelen. Het feit dat de grote steden dreigden, of nog
steeds dreigen, te verworden tot massieve achterstandsgebieden is voldoende motief. Een
land kan zich geen al te grote sociale ongelijkheid permitteren en een sociale ongelijkheid
die zich zo sterk ruimtelijk begint te profileren, kan niet straffeloos worden genegeerd,
zoals de recente rellen in de Parijse voorsteden pijnlijk duidelijk maakten. Het is tot slot
zeker aannemelijk dat structurele sociale en economische problemen van een zekere om-
vang en reikwijdte de bestuurskracht en financiële mogelijkheden van een gemeentebe-
stuur te boven gaan en dat de speciale assistentie van het rijk nodig is om in deze situatie
verbetering te brengen. 

1. de grote stad in demografisch perspectief: samenvatting en discussie 43
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2. Demografische ontwikkelingen in de wereld en Europa 

2.1. Inleiding

Begin 2006 passeerde de wereldbevolkingsomvang de grens van 6,5 miljard inwo-
ners, en dat is vrijwel 5 miljard meer dan aan het begin van de vorige eeuw. De kans dat er
aan het eind van de huidige eeuw opnieuw zo’n aantal zal zijn bijgekomen, is echter niet zo
groot. Dat betekent dat er een enorm verschil is in demografische trends in de 20ste en de
21ste eeuw. Terwijl de bevolkingsomvang in de 20ste eeuw zo ongeveer vervijfvoudigde, ver-
wachten demografen nog niet eens een verdubbeling in de huidige eeuw. Uiteraard is de on-
zekerheid over het precieze demografische verloop in de komende eeuw groot en die onze-
kerheid geldt voor iedere regio. Bovendien bestaan er aanzienlijke verschillen per wereld-
deel en het is niet waarschijnlijk dat die snel zullen verdwijnen. 

Dit hoofdstuk gaat over de demografische ontwikkelingen in de wereld en in Euro-
pa. Bevolkingsomvang, geboorte, sterfte, vergrijzing, migratie en urbanisatie komen daarbij
aan de orde; geen enkele trend bleef de afgelopen decennia onaangetast of constant. 

2.2. De wereldbevolking

2.2.1. Bevolkingsontwikkeling

In 1900 had de wereld 1,6 miljard bewoners, in 1950 waren dat er 2,5 miljard en in
het jaar 2000 was het aantal opgelopen tot 6,1 miljard. Begin 2006 stond de teller op 6,5
miljard. Jaarlijks komen er thans zo’n 75 miljoen inwoners bij (het verschil tussen 135 mil-
joen levendgeborenen en 60 miljoen overledenen). Deze aantallen zijn in het verleden aan
sterke veranderingen onderhevig geweest en demografen verwachten ook veranderingen in
de toekomst. Eerdaags (rond 2010) wordt het grootste aantal levengeborenen verwacht dat
ooit in één kalenderjaar ter wereld komt/kwam: 137 miljoen. Doordat het geboortepatroon
verandert zal er daarna een daling inzetten van dit absolute aantal en doordat het aantal
overledenen de komende decennia blijft stijgen, neemt het groeitempo van de wereldbevol-
king af en zullen er rond 2050, volgens de middenvariant van de bevolkingsprognose 2004
van de Verenigde Naties (2005), circa 9,1 miljard mensen zijn 1. De verwachting is dat er
rond 2050 jaarlijks circa 124 miljoen kinderen worden geboren en 91 miljoen mensen
overlijden. 

Volgens de hoge variant zouden er rond 2050 10,6 miljard mensen op aarde wonen,
volgens de lage variant 7,7 miljard. Het laat zien dat de wereldbevolking in ieder geval nog
verder zal groeien maar dat het groeitempo aanzienlijk lager zal uitkomen dan tussen 1950
en 2000: tegenover de stijgingsfactor van 2,44 in de periode 1950-2000 wordt er in de perio-
de 2000-2050 een factor verwacht van tussen de 1,74 (hoge variant) en 1,26 (lage variant). In
de middenvariant komt deze factor uit op 1,49.

47

Gijs Beets

1 Iedere twee jaar maken de Verenigde Naties nieu-
we prognoses voor de afzonderlijke landen. Gesom-
meerd levert dat de wereldbevolkingsprognose op.
De meest recente prognose met cijfers tot 2050 werd
eind 2004 samengesteld (Verenigde Naties, 2005).
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Verwacht wordt dat het kindertal in alle varianten verder daalt. Zou dit niet gebeu-
ren dan moet worden gerekend op 11,7 miljard inwoners rond 2050. Zelfs dat aantal geeft
aan dat de omvang van de wereldbevolking in 2000-2050 (met een stijgingsfactor van 1,92)
minder hard zou groeien dan in 1950-2000 het geval was. 

Minder vaak blikken de Verenigde Naties ook vooruit naar 2150. Dat gebeurde voor het
laatst in 1998 (Verenigde Naties, 2000). Figuur 2.1 toont een overzicht van de (verwach-
te) omvang van de wereldbevolking tot 2150 volgens de prognoses van 1998. Te zien is
dat de onzekerheid over het toekomstige verloop groot is. De middenvariant stevent op
de langere termijn af op een stabiel aantal net onder de 10 miljard, de lage variant zou
aan het eind van de 21ste eeuw onder de 5 miljard kunnen duiken, terwijl de hoge variant
een vrijwel onverminderde stijging laat zien tot boven de 20 miljard in de 22ste eeuw.
Daarbij moet worden bedacht dat ook de hoge variant uitgaat van een sterk verminderd
kindertal (zie paragraaf 2.2.2). Indien de vruchtbaarheid vanaf 1998 constant zou blijven
dan telt de wereld in 2150 maar liefst 256 (!) miljard inwoners (via 14 miljard in 2050 en
53 miljard in 2100). 

Per werelddeel zijn er nogal wat verschillen in demografisch profiel (tabel 2.1). Tegenover
een nu nog maar zeer beperkt of nauwelijks meer groeiende bevolking in de meer ontwik-
kelde landen staat een aanzienlijk groeipatroon in de minder ontwikkelde landen (waaron-
der vooral in de minst ontwikkelde landen). Dat deze twee categorieën nog een forse bevol-
kingsgroei zullen doormaken, laat zich het meest sprekend zien wanneer wordt gekeken
naar de procentuele verdeling van de wereldbevolking over de werelddelen. Rond 1950
woonde één op de drie wereldburgers in de meer ontwikkelde landen. Nu is dat één op de
vijf en rond 2050 één op de acht. De rest woont dus in één van de minder ontwikkelde lan-

beets

fig. 2.1: Ontwikkeling van de wereldbevolking (x miljard), geselecteerde scenarios 1998  

Bron: Verenigde Naties, 2000.
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den. In de minst ontwikkelde landen woonde rond 1950 één op de twaalf wereldburgers,
nu is dat één op de negen, en rond 2050 één op de vijf. Vooral Afrika wordt qua relatieve
bevolkingsomvang steeds belangrijker. Azië en Latijns Amerika vertonen in relatieve ter-
men vooralsnog een tamelijk constant patroon, terwijl het aandeel van Noord-Amerika
langzaam en dat van Europa iets sneller daalt.

Dit beeld komt uiteraard ook terug wanneer naar de jaarlijkse bevolkingsgroei wordt geke-
ken: relatief hoge hoewel overal afnemende groeicijfers in de minder en minst ontwikkelde
regio’s, vooral Afrika (tabel 2.2). Ook Azië, Latijns Amerika en zelfs Noord-Amerika en
Oceanië kennen op dit moment nog een relatief hoge bevolkingsgroei in vergelijking met
Europa. In het tijdsbestek tot 2050 wordt, op werelddeelniveau, alleen voor Europa een ne-
gatieve bevolkingsgroei verwacht (middenvariant, Verenigde Naties, 2005). 
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tabel 2.1: Omvang van de bevolking per werelddeel, 1950-2050, volgens de bevolkingsprognoses van 2004 
(middenvariant) en procentuele verdeling van de bevolking over de werelddelen 

1950 1975 2000a 2025a 2050a

Aantal inwoners (x miljoen)

Wereld 2.519 4.073 6.086 7.905 9.076
Meer ontwikkelde landen 813 1.047 1.193 1.249 1.236
Minder ontwikkelde landen 1.707 3.027 4.892 6.656 7.840

w.o. minst ontwikkelde landen 201 356 674 1.167 1.735

Afrika 224 416 812 1.344 1.937
Azië 1.396 2.395 3.676 4.728 5.217
Europa 547 676 728 707 653
Latijns Amerika en Caraïbisch gebied 167 322 523 697 783
Noord-Amerika 172 243 315 388 438
Oceanië 13 21 31 41 48

1950 1975 2000a 2025a 2050a

Procentuele verdeling inwonertal

Wereld 100 100 100 100 100
Meer ontwikkelde landen 32,3 25,7 19,6 15,8 13,6
Minder ontwikkelde landen 67,7 74,3 80,4 84,2 86,4

w.o. minst ontwikkelde landen 8,0 8,7 11,1 14,8 19,1

Afrika 8,9 10,2 13,4 17,0 21,3
Azië 55,4 58,8 60,4 59,8 57,5
Europa 21,7 16,6 12,0 9,0 7,2
Latijns Amerika en Caraïbisch gebied 6,6 7,9 8,6 8,8 8,6
Noord-Amerika 6,8 6,0 5,2 4,9 4,8
Oceanië 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

a Middenvariant.

Bron: Verenigde Naties, 2005.
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2.2.2. Kindertal en levensverwachting

De verandering in de omvang van de wereldbevolking is afhankelijk van de veran-
deringen in het kindertal en in de levensverwachting. In de afgelopen decennia daalde het
gemiddeld kindertal per vrouw vrijwel overal aanzienlijk, terwijl de gemiddelde levensver-
wachting (bij de geboorte) steeg2. Per werelddeel zijn er echter grote verschillen (tabel
2.3). Zo is te zien dat vooral in de minst ontwikkelde landen het kindertal pas vrij recent
begon te dalen. Aangenomen wordt dat deze daling zal doorzetten maar de mate en het
tempo daarvan zijn uiteraard onzeker. In de middenvariant gaan de Verenigde Naties
ervan uit dat tegen 2050 een aantal van 2,57 kan zijn bereikt. Indien dat zo is en indien het
kindertal in de meer ontwikkelde regio’s weer iets zou zijn gestegen (naar 1,84) dan kan
het kindertal op wereldniveau tegen die tijd ongeveer op het vervangingsniveau3 liggen. In
Afrika is dat dan weliswaar nog niet het geval, maar de andere werelddelen zitten in de
middenvariant alle onder het vervangingsniveau. Op dit moment is dat alleen in Europa
en Noord-Amerika het geval. Dat in Europa het dieptepunt van de lage vruchtbaarheid
achter de rug zou kunnen zijn en dat enige stijging in het verschiet ligt, heeft vooral te
maken met het feit dat de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind niet
onbeperkt zal doorstijgen. Zodra die stijging afzwakt, zal het kindertal zeer waarschijnlijk
iets hoger uitkomen. Die landen waar vrouwen nu pas tegen de 30 moeder worden, krijgen
als eerste te maken met een licht stijgend kindertal per kalenderjaar. Nederland is daarvan
een voorbeeld. 

De daling van het kindertal op wereldniveau in de afgelopen 50 jaar (van 5,02 naar
2,65; vrijwel een halvering) mag overigens spectaculair worden genoemd. Indien die daling
niet had plaatsgevonden en de levensverwachting was gestegen dan had de wereld van
2006 niet 6,5 miljard inwoners gehad maar 7,8 miljard (en was niet 7,4 procent van de we-
reldbevolking 65+ zoals nu, maar 5,4 procent).

beets

2 Het gemiddeld kindertal per vrouw (het zoge-
noemde totaal vruchtbaarheidscijfer) is het gemid-
deld aantal kinderen dat een vrouw voortbrengt in-
dien de in een bepaalde periode waargenomen leef-
tijdspecifieke vruchtbaarheidscijfers haar hele leven
zouden gelden. De gemiddelde levensverwachting
(bij de geboorte) is het aantal jaren dat een baby mag
verwachten gemiddeld te zullen leven indien de in
een bepaalde periode waargenomen leeftijdspecifie-
ke sterftecijfers zijn/haar hele leven zouden gelden. 

3 Het vervangingsniveau is het gemiddeld aantal
kinderen dat een vrouw zou moeten voortbrengen
zodat de ene generatie precies wordt vervangen door
de volgende (circa 2,1 kinderen).

tabel 2.2: Jaarlijkse procentuele bevolkingsgroeicijfers per werelddeel, 1950-2050, volgens de bevolkings-
prognoses van 2004, middenvariant 

1950-55 1975-80 2000-05a 2025-30a 2045-50a

Jaarlijkse bevolkingsgroei (%)

Wereld 1,81 1,73 1,21 0,73 0,38
Meer ontwikkelde landen 1,20 0,66 0,30 0,03 -0,10
Minder ontwikkelde landen 2,09 2,09 1,43 0,86 0,45

w.o. minst ontwikkelde landen 1,97 2,48 2,40 1,86 1,30

Afrika 2,21 2,82 2,18 1,70 1,21
Azië 1,96 1,87 1,21 0,60 0,19
Europa 0,99 0,49 0,00 -0,26 -0,37
Latijns Amerika en Caraïbisch gebied 2,65 2,33 1,42 0,73 0,22
Noord-Amerika 1,71 0,97 0,97 0,61 0,38
Oceanië 2,15 1,46 1,32 0,83 0,45

a Middenvariant.

Bron: Verenigde Naties, 2005.

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:03  Pagina 50



De veranderingen in de levensverwachting zijn eveneens indrukwekkend. Met uit-
zondering van Europa en Noord-Amerika zijn elders tussen 1950 en 2000 gemiddeld meer
dan tien extra jaren aan het leven toegevoegd. Europa en Noord-Amerika laten zien dat het
kennelijk moeilijker is om extra levensjaren toe te voegen aan een al betrekkelijk hoge le-
vensverwachting. Dat heeft uiteraard vooral te maken met het feit dat endogene doodsoor-
zaken, zoals hart- en vaatziekten, en kanker, een grotere rol spelen in landen met een hoge
levensverwachting.

Voor de komende decennia wordt verwacht dat de levensverwachting verder zal
stijgen. Een van de gedachten daarbij is dat de wereld de komende 10-20 jaar de HIV/AIDS-
epidemie onder de knie zal krijgen. In Afrika is op dit moment de levensverwachting welis-
waar licht aan het dalen, maar de prognosemakers van de Verenigde Naties veronderstellen
dat Afrika tegen 2050 een levensverwachting zou kunnen hebben die nu in delen van Azië
geldt, terwijl Azië dan het niveau zou kunnen halen dat vele Europese landen nu hebben.
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tabel 2.3: Gemiddeld kindertal en gemiddelde levensverwachting (bij de geboorte) per werelddeel, 1950-2050,
volgens de bevolkingsprognoses van 2004, middenvariant 

1950-55 1975-80 2000-05a 2025-30a 2045-50a

Totaal vruchtbaarheidscijfer (kindertal per vrouw)

Wereld 5,02 3,92 2,65 2,23 2,05
Meer ontwikkelde landen 2,84 1,91 1,56 1,72 1,84
Minder ontwikkelde landen 6,17 4,65 2,90 2,31 2,07

w.o. minst ontwikkelde landen 6,64 6,44 5,02 3,50 2,57

Afrika 6,72 6,60 4,97 3,39 2,52
Azië 5,89 4,18 2,47 2,02 1,91
Europa 2,66 1,97 1,40 1,65 1,83
Latijns Amerika en Caraïbisch gebied 5,89 4,50 2,55 1,99 1,86
Noord-Amerika 3,47 1,78 1,99 1,83 1,85
Oceanië 3,87 2,81 2,32 2,05 1,92

1950-55 1975-80 2000-05a 2025-30a 2045-50a

Levensverwachting bij de geboorte (in jaren)

Wereld 46,6 59,9 65,4 71,1 75,1
Meer ontwikkelde landen 66,1 72,3 75,6 79,5 82,1
Minder ontwikkelde landen 41,1 56,9 63,4 69,6 74,0

w.o. minst ontwikkelde landen 36,1 45,9 51,0 59,9 66,5

Afrika 38,4 48,7 49,1 58,0 65,4
Azië 41,4 58,6 67,3 73,5 77.2
Europa 65,6 71,5 73,7 77.8 80,6
Latijns Amerika en Caraïbisch gebied 51,4 63,0 71,5 76,8 79,5
Noord-Amerika 68,8 73,3 77,6 80,5 82,7
Oceanië 60,4 67,4 74,0 78,6 81,2

a Middenvariant.

Bron: Verenigde Naties, 2005.
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Europa, Noord-Amerika, Latijns Amerika en Oceanië zouden dan een levensverwachting
hebben (voor mannen en vrouwen tezamen) van dichtbij of boven de 80 jaar.

2.2.3. Vergrijzing

Veranderingen in kindertal en levensverwachting leiden niet alleen tot veranderin-
gen in de (absolute en relatieve) omvang van bevolkingen maar ook in de samenstelling van
bevolkingen naar leeftijd. Over het algemeen is het kindertal daarbij de belangrijkste factor.
Vooral een dalend kindertal leidt tot vergrijzing, een stijgende levensverwachting draagt
daaraan maar in beperkte mate extra bij. Ieder land heeft zijn eigen geschiedenis en in een
bevolkingspiramide ligt de historie van de afgelopen 100 jaar verankerd. Spectaculaire fluc-
tuaties in geboortecijfers drukken dus gedurende een eeuw een stempel op de leeftijdsstruc-
tuur van een bevolking, dat wil zeggen totdat een geboortegolf is uitgestorven of een ge-
boortedal is verdwenen. 

Vergrijzing kan op verschillende manieren in beeld worden gebracht. Zo kan men
laten zien dat het percentage van de bevolking boven een zekere leeftijd (bijvoorbeeld 65
jaar) toeneemt, maar ook de gemiddelde of de mediane leeftijd van een bevolking wordt als
indicator gebruikt. De mediane leeftijd verdeelt een bevolking in precies twee helften: de
ene helft is ouder dan die leeftijd, de ander helft jonger. Dus hoe lager de mediaan, hoe jon-
ger een bevolking. Een stijgende mediane leeftijd vertelt ons dat een bevolking vergrijst.
Tabel 2.4 laat zien dat er hier en daar tussen 1950 en 1975 wat vergroening is opgetreden
(Afrika, Azië, Latijns Amerika, Noord-Amerika, Oceanië), maar daarna is er overal sprake
van vergrijzing, zelfs in het nog zeer jeugdige Afrika. Europa is verreweg het meest vergrijs-
de continent maar de andere continenten volgen. De tabel laat echter niet zien dat vanaf
het midden van deze eeuw Europa ook het eerste continent zal zijn waar weer enige ver-
groening zal optreden. De andere continenten zullen dat patroon ook volgen maar pas veel

beets

tabel 2.4: Mediane leeftijd van de bevolking per werelddeel, 1950-2050, volgens de bevolkingsprognoses van
2004, middenvariant

1950 1975 2000a 2025a 2050a

Mediane leeftijd van de bevolking

Wereld 23,9 22,4 26,8 32,8 37,8
Meer ontwikkelde landen 29,0 31,0 37,3 43,1 45,5
Minder ontwikkelde landen 21,4 19,4 24,3 30,8 36,6

w.o. minst ontwikkelde landen 19,6 17,7 18,3 21,8 27,3

Afrika 19,0 17,4 18,4 21,8 27,4
Azië 22,0 20,3 26,2 33,7 39,9
Europa 29,7 32,1 37,6 44,4 47,1
Latijns Amerika en Caraïbisch gebied 20,2 19,3 24,4 32,3 39,9
Noord-Amerika 29,8 28,7 35,4 38,8 41,5
Oceanië 28,0 25,6 31,2 36,4 40,5
a Middenvariant.

Bron: Verenigde Naties, 2005.
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later (Verenigde Naties, 2000). Vergrijzing is dus een proces, op korte termijn zelfs een on-
omkeerbaar proces, maar na een climax over enkele decennia volgt enige ‘ontgrijzing’.
Deze vergroening zal naar verwachting maar zeer beperkt zijn en geen terugkeer betekenen
naar mediane leeftijden die nu voor bijvoorbeeld Afrika of Azië gelden.

Tabel 2.5 behandelt het percentage personen in de bevolking van 65 jaar of ouder. De cij-
fers leveren hetzelfde beeld op, zij het dat uit deze indicator niet direct kan worden afgeleid
dat de wereld tussen 1950 en 1975, met uitzondering van Europa, enigszins vergroende.
Verschillende indicatoren vertellen dus niet exact hetzelfde verhaal. De percentages 65-
plussers laten bijna overal een continue stijging zien. Ook nu is Europa koploper, vooral
vanwege de naoorlogse geboortegolf en de snelle geboortedaling tot onder het vervangings-
niveau daarna die in vrijwel heel Europa optrad. 

In tabel 2.6 ten slotte wordt de afhankelijkheidsgraad of demografische druk weergegeven.
Deze ‘economische’ indicator geeft inzicht in het aantal afhankelijke personen in een be-
volking. Er wordt daarbij uitgegaan van de veronderstelling dat alle 15-64 jarigen  (de po-
tentiële beroepsbevolking) zelf een inkomen genereren en dat de 0-14 jarigen en de 65-
plussers daarvan afhankelijk zijn. De totale demografische druk kan nog worden gesplitst
in een groene en grijze druk waarbij de afhankelijkheid van de jongeren respectievelijk ou-
deren ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking wordt weergegeven. De tabel ver-
meldt de totale demografische druk en, tussen haakjes, ook de grijze druk. Economisch ge-
zien is een lage demografische druk meestal gunstig. Te zien is dat de meer ontwikkelde
landen, Europa voorop, momenteel een relatief lage demografische druk hebben. De na-
oorlogse geboortegolf is (potentieel) nog massaal aan het werk en kan de niet-actieve jon-
geren en ouderen relatief gemakkelijk onderhouden. In de minst ontwikkelde landen is de
druk veel hoger, maar vrijwel uitsluitend jongeren zijn daar afhankelijk. Door de groei van
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tabel 2.5: Percentage personen van 65 jaar of ouder per werelddeel, 1950-2050, volgens de bevolkingsprognoses
van 2004, middenvariant 

1950 1975 2000a 2025a 2050a

Percentage 65-plussers in de bevolking

Wereld 5,2 5,7 6,9 10,5 16,1
Meer ontwikkelde landen 7,9 10,7 14,3 20,8 25,9
Minder ontwikkelde landen 3,9 3,9 5,1 8,6 14,6

w.o. minst ontwikkelde landen 3,3 3,1 3,2 4,0 6,6

Afrika 3,2 3,1 3,3 4,2 6,7
Azië 4,1 4,2 5,9 10,2 17,5
Europa 8,2 11,4 14,7 21,0 27,6
Latijns Amerika en Caraïbisch gebied 3,7 4,3 5,6 10,1 18,4
Noord-Amerika 8,2 10,3 12,4 18,0 21,1
Oceanië 7,3 7,3 9,7 14,8 19,3

a Middenvariant.

Bron: Verenigde Naties, 2005.
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het aantal ouderen gaat de trend in Europa stijgen. In Afrika gaat de trend juist omlaag
door het dalende geboortecijfer waarmee de omvang van de potentiële beroepsbevolking
aan betekenis wint (de grijze druk stijgt weliswaar maar de totale druk daalt veel sterker
dan de grijze stijgt). Dat wordt ook wel de ‘demografische bonus’ genoemd: indien een land
er in slaagt om iedereen die kan en wil werken aan het werk te krijgen, kan een maximale
belastingopbrengst worden gegenereerd. Dat is het perspectief dat voor de minder ontwik-
kelde landen gloort, terwijl de ontwikkelde landen juist worden geconfronteerd met een
toenemende afhankelijkheid. 

2.2.4. Internationale migratie 

Naast geboorte en sterfte speelt op het niveau van werelddeel, land of regio uiter-
aard ook migratie een rol als het gaat om het aantal personen en de veranderingen daarin.
Over internationale migratiestromen bestaat een enorme hoeveelheid literatuur maar het is
uiterst moeizaam om goed vergelijkbare cijfers per land te vinden. Definities van migranten
verschillen per land en niet alle migranten worden geregistreerd. Verder is de kwaliteit van
de gegevens niet overal even hoog. Omdat die situatie niet noemenswaard is verbeterd
moet, evenals in eerdere edities van het WPRB-rapport, ook nu weer worden volstaan met
slechts een aantal hoofdlijnen. 

Door het ontbreken van wereldwijd goed vergelijkbare tijdreeksen met betrekking
tot immi- en emigratiestromen kan per land/werelddeel eigenlijk alleen worden geschetst
hoeveel personen er door migratie per saldo zijn bijgekomen c.q. vertrokken, uitgaande
van het feit dat de geboorte- en sterfteaantallen per land redelijk goed bekend zijn, alsmede
het verloop van het inwonertal. Uit tabel 2.7 blijkt dat de meer ontwikkelde wereld in de

beets

tabel 2.6: Demografische druk (afhankelijkheidsgraad)a en tussen haakjes de grijze druk b per werelddeel, 
1950-2050, volgens de prognoses van 2004, midden variant (Verenigde Naties, 2005)

1950 1975 2000c 2025c 2050c

Demografische druk (0-14 + 65+ /15-64) 
en tussen haakjes de grijze druk (65+ /15-64)

Wereld (8,6) 65,3 (9,9) 73,8 (11,0) 58,6 (16,1) 53,1 (25,4) 57,1
Meer ontwikkelde landen (12,2) 54,4 (16,5) 53,8 (21,3) 48,4 (32,8) 57,5 (44,4) 71,2
Minder ontwikkelde landen (6,7) 71,0 (7,2) 81,9 (8,3) 61,3 (13,1) 52,3 (22,6) 55,0

w.o. minst ontwikkelde landen (6,0) 79,8 (6,0) 91,0 (5,8) 85,3 (6,8) 69,7 (10,2) 55,1

Afrika (5,9) 82,5 (6,0) 82,6 (6,0) 84,6 (7,2) 69,7 (10,3) 54,7
Azië (6,9) 68,3 (7,5) 78,0 (9,2) 56,6 (15,1) 48,7 (27,2) 55,6
Europa (12,5) 52,4 (17,6) 54,3 (21,8) 47,7 (32,7) 55,6 (48,0) 74,2
Latijns Amerika en Caraïbisch gebied (6,6) 77,7 (7,9) 83,9 (8,9) 60,1 (15,1) 50,2 (28,9) 57,3
Noord-Amerika (12,7) 54,9 (15,9) 55,1 (18,7) 50,8 (28,4) 57,1 (34,2) 61,9
Oceanië (11,7) 59,2 (11,9) 63,0 (15,1) 56,0 (23,1) 56,0 (30,8) 59,5

De Verenigde Naties onderscheiden de leeftijdsgroepen 0-14, 15-64 en 65+ in plaats van de in Europa meer gebruikelijke indeling 0-19, 20-64, 65+.

a Demografische druk of afhankelijkheidsgraad is het aantal 0-14 jarigen + het aantal 65-plussers per 100 15-64 jarigen. 
b Grijze druk is het aantal 65-plussers per 100 15-64 jarigen.
c Middenvariant.
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afgelopen decennia steeds een positief migratiesaldo had: deze groep van landen kreeg er
dus door migratie voortdurend inwoners bij. In absolute zin ging het aantal bovendien van
jaar op jaar omhoog. De tabel laat ook zien dat in het afgelopen decennium, in relatieve ter-
men, grote delen van Afrika, het Caraïbisch gebied, Noord- en Centraal-Amerika evenals
Oceanië verreweg de grootste migratiepopulaties hebben zien komen of vertrekken. Ook
West-Europa behoorde, althans in het begin van de jaren negentig, tot de toppers maar de
aantallen immigranten zijn er daarna aanzienlijk gedaald. In Europa is thans het zuiden het
meest in trek, maar dat heeft deels ook te maken met regularisatie. Noord-Amerika heeft
vanaf de jaren vijftig verreweg de grootste netto migratiewinst gemaakt, Polynesië het groot-
ste verlies. 

2. demografische ontwikkelingen in de wereld en europa 55

tabel 2.7: Netto internationale migratie per 1.000 inwoners per werelddeel, (gemiddelden per jaar) 

1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-00 2000-05a 2005-10a

Meer ontwikkelde landenb 1,2 1,0 1,7 2,1 2,1 2,2 1,9
Minder ontwikkelde landenb -0,4 -0,3 -0,5 -0,6 0,1 -0,5 -0,4

w.o. minst ontwikkelde landenb -1,4 -2,2 -1,2 0,8 1,3 0,3 -0,1

Afrika -0,5 -0,3 -0,5 -0,6 4,0 -0,5 -0,4
Oost -1,1 -0,7 0,4 -1,6 3,9 -0,2 -0,2
Midden 0,2 -0,4 -0,1 3,7 3,7 0,1 0,0
Noord -1,2 0,4 -2,0 -1,5 0,3 -1,6 -0,6
Zuid -0,1 0,7 0,4 0,2 6,3 0,0 0,0
West 0,4 -0,8 -0,7 -0,7 6,5 -0,5 -0,7

Azië -0,2 -0,1 -0,3 -0,4 -0,7 -0,3 -0,3
Oost -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2
Zuid-centraal -0,4 -0,3 -0,4 -0,7 -0,9 -0,6 -0,4
Zuid-oost -0,9 -0,8 -0,8 -0,6 -1,3 -0,6 -0,6
West 1,2 2,6 0,5 0,5 1,3 1,0 0,3

Latijns Amerika en Caraïbisch gebied -1,3 -1,6 -1,6 -1,4 -0,1 -1,5 -1,2
Caraïbisch gebied -3,8 -2,7 -3,6 -2,9 -3,5 -2,8 -2,6
Centraal -3,0 -4,0 -4,2 -3,2 -1,4 -3,4 -2,7
Zuid-Amerika -0,3 -0,5 -0,4 -0,6 0,7 -0,6 -0,4

Noord-Amerika 3,5 3,4 3,3 4,1 3,9 4,2 4,0

Oceanië -0,9 3,4 3,7 3,7 2,3 3,2 2,7
Australië/Nieuw-Zeeland -0,4 5,0 5,9 5,6 4,2 4,9 4,2
Melanesië -1,8 -1,1 -2,9 -1,1 -2,7 -1,1 -0,9
Micronesië -4,9 3,6 4,7 -4,1 -2,5 -1,5 -2,8
Polynesië -9,1 -15,0 -12,5 -10,3 -6,3 -7,2 -6,0

Europa 0,6 0,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,1
Noord 0,4 0,3 0,9 0,4 1,6 2,4 2,0
Oost 0,2 0,3 0,4 1,0 0,6 -0,3 -0,3
Zuid 1,3 -0,4 0,8 -0,3 3,0 4,1 2,2
West 0,7 0,4 3,2 4,3 1,8 1,9 1,9

a Middenvariant.
b Zie voor een verklaring van de indeling het kader ‘Indeling van landen volgens de Verenigde Naties’ aan het einde van dit hoofdstuk.

Bron: Verenigde Naties, 2005.
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In de jaren vijftig vertrokken grote stromen migranten vanuit Europa naar landen als 
Australië, Canada en de Verenigde Staten, maar ook naar Argentinië, Brazilië en Venezuela.
Ook Israël en de Europese koloniën in Afrika ontvingen toen relatief veel migranten uit 
Europa. Bovendien ontstonden de eerste stromen gastarbeiders uit Noord-Afrika naar
Frankrijk, uit het Caraïbisch gebied naar het Verenigd Koninkrijk en vanuit Mexico naar de
Verenigde Staten. In de jaren zestig trokken deze stromen nog verder aan. Vanaf de jaren
zeventig vestigden veel migranten uit Azië en Latijns Amerika zich in de ontwikkelde 
wereld. Verder trokken de olieproducerende landen in West-Azië behoorlijk wat internatio-
nale migranten. Ook nam het aantal vluchtelingen toe, in eerste instantie in Indo-China. In
de jaren tachtig werd het aantal vluchtelingen nog veel groter en toen aan het einde van dat
decennium het communistische blok uiteenviel, keerden onder meer veel etnische Duitsers
‘naar huis terug’. 

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) registreert dat de gebruikelijke
motieven om te migreren (arbeidsmarkt- en inkomensverschillen, laag onderwijsniveau,
milieuvervuiling, politieke onrust, gewapende conflicten, armoede en schending van men-
senrechten) dezelfde blijven maar dat het type migratie verandert: meer mensen trekken
slechts tijdelijk weg en keren na verloop van tijd weer terug. Politieke onrust en/of gewa-
pende conflicten duren soms maar kort en dat maakt dat de curven van migrantenaantallen
grillig kunnen verlopen. Verder is er in landen met een hoge economische groei (onder
meer China) in het bijzonder onder hoger opgeleide migranten tegenwoordig sprake van
‘hypermobiliteit’. In de ontwikkelde wereld heeft immigratie de laatste tijd in toenemende
mate ook betekenis in het kader van arbeidsmarktperikelen in een vergrijzende samenle-
ving. Dat betekent dat her en der migratiebeleid wordt herzien. Beter dan voorheen kunnen
immigrantengroepen tegenwoordig contact onderhouden met het vaderland, op de hoogte
blijven van hoe het daar gaat en informatie doorgeven over hun ‘nieuwe land’. Overigens
kennen mannen en vrouwen heel verschillende migratiepatronen: vrouwen komen vooral
af op de dienstensector, en zijn soms afhankelijk van speciale regelingen (bijvoorbeeld ver-
pleegsters), maar kunnen ook slachtoffer zijn van illegale vrouwenhandel (IOM, 2005: pp.
14-15).

De Verenigde Naties (2006a) gaan ervan uit dat internationale migratie de economieën van
zowel het zendende als het ontvangende land bevordert. Dat hangt vooral samen met de
sterk verbeterde communicatietechnologie.  Overigens vervaagt de afbakening tussen zen-
dende en ontvangende landen: landen die tot voor kort veel migranten zagen vertrekken
(bijvoorbeeld Ierland, Italië en Spanje, maar ook Maleisië, Zuid-Korea en Thailand) ont-
vangen nu nieuwe immigrantengroepen. 

Circa een derde van de in totaal 191 miljoen mensen die in een ander land wonen
dan waar zij zijn geboren, vertrok van het ene ontwikkelingsland naar het andere (Verenig-
de Naties, 2006a). Nog een derde vertrok uit een ontwikkelingsland naar de ontwikkelde
wereld. Een vijfde van alle migranten woont in de Verenigde Staten. In de OESO-landen is
ruim de helft van de hoger opgeleide migranten inmiddels afkomstig uit een ontwikkelings-
land. Over de aanwezigheid van illegale migranten is nagenoeg niets betrouwbaars te zeg-
gen en ook de demografische documentatie over vluchtelingen en asielzoekers is helaas
nog steeds gebrekkig. Dat heeft mede te maken met de aanzienlijke verschillen van land tot
land in registratiesystemen en asielprocedures. 

beets
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De meeste vluchtelingen worden in de eigen regio opgevangen. De vluchtelingen-
organisatie van de VN (UNHCR) schat dat in 2004 ruim 19,2 miljoen personen onder haar
mandaat vielen. Van hen was bijna de helft vluchteling: 4,8 miljoen in Afrika, 5,8 miljoen in
Azië en 5,5 miljoen in Europa (www.unhcr.org). Vergeleken met een jaar eerder was in
2004 het aantal vluchtelingen in Europa circa zes procent lager. Vluchtelingen kwamen
vooral uit Afghanistan (ruim twee miljoen Afghanen verbleven elders), Soedan, Burundi,
Kongo en Somalië. Ongeveer 1,5 miljoen vluchtelingen keerden in 2004 vrijwillig terug
naar het land van herkomst (ruim de helft van hen was Afghaan; zij keerden terug vanuit
Pakistan of Iran). Wereldwijd is circa de helft van de vluchtelingen vrouw. Asielzoekers
woonden in 2004 voornamelijk in Iran, Pakistan, Duitsland, Tanzania en de Verenigde Sta-
ten. Vooral Europa kreeg in 2004 veel asielverzoeken (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,
Duitsland, Oostenrijk, Zweden) maar ook de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Afrika zijn
gewild.

Het effect van internationale migratie op het inwonertal van een land of regio is
doorgaans beperkt. Het aantal migranten is meestal veel lager dan het aantal geborenen of
overledenen. Daar waar onder invloed van de vergrijzing de natuurlijke groei tot stilstand
komt of zelfs negatief wordt kan netto migratie echter tijdelijk wel een aanzienlijk effect
hebben op de bevolkingsgroei. Dat zal de komende jaren in grote delen van de westerse we-
reld het geval zijn. Australië, Canada, Duitsland, Ierland, Noorwegen en de Verenigde Sta-
ten behoren tot de groep van major receivers in de westerse wereld, gedefinieerd als landen
die, volgens berekeningen van de Verenigde Naties, in 2050, ten minste een tien procent
hoger inwonertal zullen hebben dan in een situatie zonder immigratieoverschot. Major
senders zijn onder meer China, Egypte, de Filippijnen, Marokko, Mexico, Indonesië, India,
Pakistan en Turkije.

2.2.5. Urbanisatie

Als gevolg van vooral binnenlandse migratie gaat het urbanisatieproces gestaag
door (zie tabel 2.8) . Tussen 2005 en 2010 passeert het deel van de bevolking dat in steden
woont wereldwijd de grens van 50 procent (Verenigde Naties, 2006b). Vooral in de minst
ontwikkelde wereld, Oost-Afrika voorop, was het percentage eerst laag maar is de groei van
de stedelijke bevolking inmiddels aanzienlijk. Australië en Nieuw-Zeeland waren en blijven
het sterkst geürbaniseerd. De buren in Melanesië (Fiji, Nieuw-Caledonië, Papoea Nieuw-
Guinea, de Salomonseilanden en Vanuatu) blijven daarbij ver achter.

In de publicatie World urbanization prospects, the 2005 revision (Verenigde Naties,
2006b) wordt ook een overzicht gegeven van alle 408 agglomeraties met meer dan een mil-
joen inwoners in 2005. In tabel 2.9 staan de grootste daarvan vermeld. Tokio voert de lijst
aan, gevolgd door Mexico City, New York, São Paulo, Mumbai (Bombay), Delhi, Sjanghai,
Kolkata (Calcutta), Jakarta en Buenos Aires. Drie Indiase steden staan dus in de top-10. In
Europa komen alleen Moskou, Parijs en Londen in de lijst voor. Amsterdam en Rotterdam
zitten niet in de top-300. In 1975 telden de 408 agglomeraties gemiddeld 1,6 miljoen inwo-
ners, in 2003 was dat opgelopen tot 2,8 miljoen en de Verenigde Naties (2006b) verwachten
voor 2015 een gemiddeld inwonertal van 3,4 miljoen.
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China staat met maar liefst 93 van dergelijke agglomeraties vermeld in de lijst. De
Verenigde Staten volgen met 39 en India met 37 vermeldingen. Nog drie andere landen
hebben ten minste tien stedelijke agglomeraties met meer dan een miljoen inwoners. Dat
zijn Brazilië (16), Duitsland (13) en Rusland (12). Van de werelddelen heeft Azië de meeste
(203) agglomeraties met meer dan een miljoen inwoners in 2005, waarvan bijna de helft in
China. Na Azië volgen Europa met 64, Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied (53),
Noord-Amerika (45), Afrika (37) en Oceanië (6). 

beets

tabel 2.8: Urbanisatie: percentage stedelijke bevolking per werelddeel 

1975 2000 2025a

Wereld 37,2 46,7 57,5

Meer ontwikkelde landenb 66,9 73,2 79,3
Minder ontwikkelde landenb 26,9 40,3 53,4

w.o. minst ontwikkelde landenb 14,9 24,7 37,5

Afrika 25,4 36,2 47,9
Oost 12,4 20,7 30,7
Midden 27,1 37,4 51,8
Noord 38,4 48,9 61,3
Zuid 44,2 53,9 66,2
West 22,9 39,3 54,4

Azië 24,0 37,1 51,1
Oost 23,3 40,4 59,3
Zuid-centraal 22,2 29,4 39,6
Zuid-oost 23,4 39,6 58,1
West 48,7 63,6 70,3

Latijns Amerika en Caraïbisch gebied 61,2 75,4 83,1
Caraïbisch gebied 49,1 62,1 70,6
Centraal 57,1 68,8 76,1
Zuid-Amerika 64,3 79,4 87,2

Noord-Amerika 73,8 79,1 85,7

Oceanië 71,5 70,5 73,0
Australië/Nieuw-Zeeland 85,3 86,9 90,9
Melanesië 17,0 19,2 25,1
Micronesië 57,2 65,7 74,7
Polynesië 35,9 41,1 50,1

Europa 65,6 71,7 76,6
Noord 77,8 83,4 86,5
Oost 60,4 68,3 72,0
Zuid 60,1 65,4 72,4
West 72,3 76,2 81,3

a Middenvariant.
b Zie voor een verklaring van de indeling het kader ‘Indeling van landen volgens de Verenigde Naties’ aan het einde van dit hoofdstuk.

Bron: Verenigde Naties, 2006b.
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Urbanisering heeft een enorme vlucht genomen. In 1900 waren er wereldwijd
slechts 12 van dergelijke grote agglomeraties en leefde circa 14 procent van de wereldbevol-
king in urbane centra. In 1950 waren er 83 agglomeraties en woonde 30 procent in een ste-
delijke omgeving. Inmiddels is het aantal grote agglomeraties opgelopen tot boven de 400
en leeft de helft van de wereldbevolking in een stad. 

Steden groeien onder invloed van natuurlijke groei en migratie. Tot begin vorige eeuw
groeiden steden vooral als gevolg van het industrialisatieproces. Was er te weinig werk op
het platteland dan zocht men zijn heil in de stad. Circa 90 procent van de groei van die ste-
den kwam voor rekening van migratie. New York, Londen en Parijs zijn voorbeelden. Deze
agglomeraties groeiden vooral tot 1950 en daarna nog maar mondjesmaat. 

In de afgelopen 50 jaar is urbanisatie vooral een zaak van de minder ontwikkelde
landen geworden. De sterfte in steden is vaak lager dan op het platteland als gevolg van de
betere bereikbaarheid van de gezondheidszorg. Voorts zijn de stedelijke geboortecijfers er
relatief hoog – veel hoger dan in de 19e-eeuwse steden van de meer ontwikkelde landen – en
de trek van het platteland naar de stad speelt een cruciale rol. Mexico City groeide excessief
tussen vooral 1950 en 1980 en daarna vertraagde de groei. Vele steden in Azië en Afrika zit-
ten sinds 1980 in een groeispurt (Dhaka, Jakarta, Karachi, Lagos, Mumbai). 
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tabel 2.9: 25 grootste stedelijke agglomeraties, 2005

Inwonertal (x miljoen)

Agglomeratie Land 1975 2005 2015 Rangnummer in 2015

1 Tokio Japan 26.6 35.2 35.5 1
2 Mexico City Mexico 10.7 19.4 21.6 3
3 New York Verenigde Staten 15.9 18.7 19.9 5
4 São Paulo Brazilië 9.6 18.3 20.5 4
5 Mumbai (Bombay) India 7.1 18.2 21.9 2
6 Delhi India 4.4 15.0 18.6 6
7 Sjanghai China 7.3 14.5 17.2 7
8 Kolkata (Calcutta) India 7.9 14.3 17.0 8
9 Jakarta Indonesië 4.8 13.2 16.8 10

10 Buenos Aires Argentinië 8.7 12.6 13.4 13
11 Dhaka Bangladesh 2.2 12.4 16.8 9
12 Los Angeles Verenigde Staten 8.9 12.3 13.1 15
13 Karachi Pakistan 4.0 11.6 15.2 12
14 Rio de Janeiro Brazilië 7.6 11.5 12.8 18
15 Osaka-Kobe Japan 9.8 11.3 11.3 19
16 Cairo Egypte 6.4 11.1 13.2 14
17 Lagos Nigeria 1.9 10.9 16.1 11
18 Beijing China 6.0 10.7 12.9 16
19 Moskou Russische Federatie 7.6 10.7 11.0 21
20 Manilla Filippijnen 5.0 10.2 12.9 17
21 Parijs Frankrijk 8.6 9.8 9.9 (>21)
22 Istanbul Turkije 3.6 9.7 11.2 20
23 Seoel Zuid-Korea 6.8 9.6 9.5 (>23)
24 Chicago Verenigde Staten 7.2 8.8 9.5 (>24)
25 Londen Verenigd Koninkrijk 7.5 8.5 8.6 (>25)

Bron: Verenigde Naties, 2006b.
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In de industriële stedelijke gebieden van voor 1900 waren de omstandigheden
verre van optimaal: lage lonen, slechte arbeidsvoorwaarden, ongezonde werk- en woonom-
standigheden, relatief hoge sterfte. Algemeen wordt aangenomen dat de stedelijke bevol-
kingen van nu gezonder, beter opgeleid en meer welvarend zijn dan plattelandsbevolkin-
gen. Een recent verschenen rapport van de Verenigde Naties (2006c) State of the World’s
Cities Report 2006/7 toont echter aan dat dat niet geldt voor de armste delen van de stede-
lijke bevolkingen. De circa een miljard bewoners van sloppenwijken, dat wil zeggen circa
een derde van de totale urbane wereldbevolking, betalen een hoge prijs: zij zijn even slecht
zo niet (veel) slechter af dan degenen die op het platteland wonen – zij hebben een lagere
levensverwachting, lijden vaker honger of aan ziektes, zijn minder goed opgeleid en vaker
werkloos dan de stedelijke bevolking die beter is gehuisvest. De Verenigde Naties luiden de
noodklok over de toekomstige verdere urbanisatie die vooral in niet-westerse (grotere en
kleinere) steden zal plaatsvinden die daarop totaal niet zijn berekend of voorbereid. Over-
heden moeten de bewoners helpen om duurzaam te integreren in urbane samenlevingen.
De noodklok geldt vooral voor Afrika ten zuiden van de Sahara.

2.3. Demografische ontwikkelingen in Europa 

2.3.1. Bevolkingsontwikkeling

Ook in Europa en daarmee in de Europese Unie bleef in de 20ste eeuw geen demo-
grafische factor onaangetast: de vruchtbaarheid daalde, de leeftijd van de moeder bij de ge-
boorte van het eerste kind en de levensverwachting stegen en de internationale migratie
nam sterk toe. Verder veranderden de patronen van huwelijkssluiting, echtscheiding en on-
gehuwd samenwonen fundamenteel. Deze veranderingen hebben sterke invloed gehad op
de bevolkingsontwikkeling en de samenstelling van de bevolking en dat zal in de nabije
toekomst zo blijven. Meest opvallende ontwikkelingen zijn uiteraard de onvermijdelijk
voortgaande vergrijzing en de op handen zijnde bevolkingsdaling.

Terwijl de wereldbevolking in de 20ste eeuw van 1,6 naar 6,0 miljard personen
steeg en door de Verenigde Naties (2005; middenvariant4) een verdere groei naar 9,1 mil-
jard wordt verwacht, groeide de Europese bevolking in de vorige eeuw van 422 naar 730
miljoen. Dat aantal is inclusief het inwonertal van de gehele Russische Federatie die deels
in Azië ligt. De bevolkingsomvang van de huidige 25 lidstaten van de Europese Unie (EU-
25) groeide in die tijd van 240 naar 456 miljoen. Een eeuw geleden woonde circa een kwart
van alle mensen in Europa en circa 15 procent in de EU-25, nu zijn die aandelen gehal-
veerd tot respectievelijk 12 en 7 procent. Europa blijft dus achter wat betreft bevolkings-
groei. Rond 2025 zal nog slechts negen procent van de wereldbevolking in Europa wonen
(zes procent in de EU-25), tegen 2050 is dat zeven procent (vijf procent in de EU-25). De
voornaamste redenen voor deze teruggang zijn dat:

• de Europese vruchtbaarheid onder het vervangingsniveau zal blijven, terwijl elders veel
hogere zij het teruglopende niveaus worden genoteerd; 

• het Europese sterfteniveau wordt gekenmerkt door een hoge levensverwachting, het-
geen over het algemeen staat tegenover lagere cijfers voor de levensverwachting elders.

beets

4 In dit hoofdstuk wordt steeds naar de midden-
variant verwezen tenzij anders aangegeven. 
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Europa kent daardoor een lage tot negatieve natuurlijke bevolkingsgroei terwijl deze elders
nog overwegend positief is. En het immigratieoverschot gaat een steeds belangrijker rol
spelen in de Europese bevolkingsgroei nu de natuurlijke groei tot stilstand is gekomen.

Een van de meeste fundamentele effecten van deze trends is vergrijzing. Europa is
het ‘oudste continent’ en het zal de komende decennia een geweldige uitdaging blijven om
daarmee te leren leven. Maar zoals hiervoor al werd aangetoond is vergrijzing een wereld-
wijd fenomeen. Alle continenten hebben ermee te maken. In Europa zal de vergrijzing als
eerste tot een maximum komen, rond 2040. Omdat tegen die tijd de naoorlogse geboorte-
golf is uitgestorven, zal daarna weer enige vergroening optreden. Verwacht wordt dat op
andere continenten (vooral ook in landen als China en Japan) de vergrijzing ook na die tijd
nog onverminderd voort zal gaan en pas veel later tot een maximum zal komen. Het nadeel
van de sterke vergrijzing in Europa in de komende decennia kan dus tegen die tijd mogelijk
een voordeel opleveren.

In de rangorde met de landen met de grootste bevolkingsomvang staat het inwo-
nertal van de EU-25 op de derde plaats en dat zal voorlopig zo blijven. China heeft momen-
teel het grootste aantal inwoners (1,3 miljard), gevolgd door India (1,1 miljard), maar dan
volgt de EU-25 (456 miljoen) voor de Verenigde Staten (298 miljoen), Indonesië (223 mil-
joen) en Brazilië (186 miljoen). De Verenigde Naties (2005) verwachten dat India tegen
2050 bovenaan zal staan (met 1,6 miljard), gevolgd door China (1,4 miljard), de EU-25 (449
miljoen), de Verenigde Staten (395 miljoen), Pakistan (305 miljoen) en Indonesië (285 mil-
joen).

2.3.2. Demografisch profiel 

In demografisch opzicht is de Europese Unie een interessant gebied. De afgelopen decen-
nia daalde de gemiddelde omvang per lidstaat wanneer een of meer nieuwe lidstaten toetra-
den. Dat was vooral een gevolg van het feit dat drie van de grotere Europese landen al vanaf
het begin deel uitmaken van de Unie en dat daarna vooral relatief kleine landen toetraden.
Die trend wordt echter gekeerd wanneer op termijn Turkije zou toetreden.

In 1957 begon de Unie met zes landen en 166 miljoen inwoners, thans zijn dat 25
landen met 456 miljoen (ruim 2 1/2 keer zoveel). Sinds 1957 voegden de 19 toegetreden lid-
staten 235 miljoen nieuwe inwoners toe (inclusief het voormalige Oost-Duitsland), dat wil
zeggen veel meer dan de startbevolking. Geboorte, sterfte en migratie zorgden voor de res-
terende groei van 55 miljoen (Monnier, 2004).

Tegenwoordig telt de EU-25 zes grote landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen,
Spanje en het Verenigd Koninkrijk) en zeven kleine (Cyprus, Estland, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta en Slovenië hebben ieder minder dan vier miljoen inwoners). Drie van
de vier EU-ingezetenen wonen in een van de zes grote landen; acht lidstaten hebben ieder
minder dan een procent van alle EU inwoners (Monnier, 2004). Indien, bijvoorbeeld tegen
2015, de EU uit 29 lidstaten zou bestaan (uitgebreid met twee grotere landen, Roemenië en
Turkije, en twee kleinere, Bulgarije en Kroatië), dan zou de EU tegen die tijd 585 miljoen
inwoners tellen. De gemiddelde bevolking per land zou dan 20,2 miljoen zijn, dat wil zeg-
gen groter dan nu (18,2 miljoen), maar kleiner dan in 1957 (27,7 miljoen) of na de uitbrei-
ding in 1995 (24,7 miljoen).
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De bevolkingsgroei in de EU heeft meer gezichten. Vanaf 1960 kenden zowel de
EU-15 als de EU-25 als totaal een jaarlijkse bevolkingsgroei. Maar afzonderlijke lidstaten
zagen hun bevolking in sommige jaren krimpen, zoals Malta in de jaren zestig en zeventig
en Duitsland en Oostenrijk aan het eind van de jaren zeventig en begin jaren tachtig. België
en Ierland kenden enige stagnatie in de jaren tachtig, Portugal zowel in de jaren zestig als in
de jaren negentig. Meer recent groeiden al deze bevolkingen weer. Enkele van de meest re-
cente nieuwkomers worden daarentegen sinds de jaren negentig geconfronteerd met stag-
natie of krimp: de drie Baltische staten, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië. Hetzelfde
geldt voor de mogelijke nieuwkomers Bulgarije, Kroatië en Roemenië5. Sinds 2003 kent
Tsjechië overigens weer enige groei maar krimpt Duitsland.

Tussen 1960 en 2005 groeide de bevolking in de EU-15 en EU-25 met 22 procent.
Een grotere groei was te zien in Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Slovenië, Slowakije en Spanje. In 2005 had geen
enkel land minder inwoners dan in 1960, hoewel Hongarije daar niet ver vanaf was. Het in-
wonertal van kandidaatlid Bulgarije zakte in 2004 wel onder dat van 1960. 

Vergeleken met 2000 was de bevolkingsomvang in 2005 kleiner in Tsjechië, Est-
land, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije, en ook in Bulgarije, Kroatië en
Roemenie. Dat betekent dat alle ‘oude’ lidstaten en drie van de nieuwe (Cyprus, Malta en
Slovenië) hun bevolking zagen toenemen. De grootste groei trad op in Ierland (+8,8 pro-
cent) en Cyprus (+8,5), de geringste in Letland (-3,2) en Litouwen (-2,5). De kandidaatle-
den Bulgarije (-5,2) en Roemenië (-3,5) komen nog lager uit. 

beets

5 Sinds kort is ook de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië kandidaatlid.

fig. 2.2: Inwonertal per EU-(kandidaat-)lidstaat in 1975, 2006 en het verwachte aantal in
 2050 (x 1.000) (landen in volgorde van inwonertal in 2006)

Bron: Eurostat, 2005, 2006a, 2006b.
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Opvallend is ook de (verwachte) variatie in bevolkingsgroei in de komende decennia. In fi-
guur 2.2 zijn de afzonderlijke lidstaten gerangschikt naar hun inwonertal in 2006 en wor-
den de inwonertallen in 1975  en in 2050 vermeld. Deze laatste cijfers zijn afkomstig van de
recente bevolkingsprognoses van Eurostat (2005; baselineprognose) behalve voor Bulga-
rije, Kroatië, Roemenië en Turkije; voor deze landen werden de cijfers van de Verenigde
Naties gebruikt). De verwachting is dat de bevolking in Cyprus, Ierland, Luxemburg, Malta
en Turkije in 2050 ten minste 25 procent groter zal zijn dan nu. Als Turkije dan EU-lid is zal
het verreweg het grootste aantal inwoners hebben. Zweden mag een aanwas van de bevol-
king verwachten van 10 à 15 procent, Frankrijk, Nederland6 en het Verenigd Koninkrijk
van 5 à 10 procent. Zes landen zullen ongeveer het huidige aantal hebben (België, Dene-
marken, Finland, Griekenland, Oostenrijk en Spanje). Een daling van 5-10 procent ligt in
het verschiet voor Duitsland, Italië, Portugal en Slovenië, van 10-20 procent voor Estland,
Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Tsjechië, terwijl Bulgarije en
Roemenië met een daling van meer dan 20 procent rekening moeten houden. In totaal zal
de bevolking in de tien nieuwe lidstaten van 2006 tot 2050 met negen procent afnemen, ter-
wijl de voormalige EU-15 qua bevolkingsomvang ongeveer constant zal blijven. 

De EU-baselineprognose van 2004 komt uit op een inwonertal van 449,8 miljoen
in 2050 in de EU-25 (384,4 miljoen in EU-15 en 65,5 miljoen in de tien nieuwe lidstaten).
Uiteraard hebben de prognosemakers meer alternatieve varianten doorgerekend. De hoge
en lage variant komen voor de EU-25 uit op een bevolking tussen de 529,0 en 388,1 miljoen
(445,5 en 334,8 in de EU-15; 83,5 en 53,3 in de tien nieuwe lidstaten). Het huidige aandeel
van het inwonertal van de tien nieuwe lidstaten daalt dus van 16,2 procent nu naar 13,7 –
15,8 procent straks. 

In het verleden was de natuurlijke groei (geboorte minus sterfte) de voornaamste factor van
de bevolkingsgroei, meer recentelijk is dat het migratieoverschot. Sinds 1957 was de na-
tuurlijke groei verantwoordelijk voor 32 miljoen personen en migratie voor een surplus van
23 miljoen. In figuur 2.3 is te zien dat immigratie nu de belangrijkste groeifactor is gewor-
den (Monnier, 2004). Alleen Denemarken, Finland, Frankrijk en Nederland hadden in de
periode 2003-2005 nog positieve natuurlijke groeicijfers die hoger uitkwamen dan het mi-
gratieoverschot maar voor deze landen geldt eveneens dat de natuurlijke groei uiteindelijk
negatief zal worden terwijl ook de betekenis van migratie kan veranderen, zoals onlangs in
Nederland het geval was toen het immigratieoverschot omsloeg in een emigratieoverschot.
In de tien nieuwe lidstaten, Cyprus en Malta uitgezonderd, is vooral sprake van negatieve
natuurlijke groei (de Baltische staten, Hongarije en Bulgarije voorop) en in mindere mate
van een emigratieoverschot.

De jaarlijkse natuurlijke groei kwam in 1964 tot een piek in de toenmalige zes lan-
den van de Unie (1,4 miljoen inwoners erbij). Sinds 1990 is de jaarlijkse natuurlijke groei in
de EU-25 nooit meer groter geweest dan 400 duizend personen, terwijl er 19 lidstaten
waren bijgekomen. Het immigratieoverschot steeg rond 1990 aanzienlijk, vooral naar aan-
leiding van de turbulente veranderingen in Centraal- en Oost-Europa. Hoewel Grieken-
land, Ierland, Italië en Spanje tot voor kort emigratieland waren (Monnier, 2004) werden
alle EU-15 landen recentelijk immigratieland behalve Nederland, dat juist een emigratie-
land werd en dat geldt sinds kort ook voor de nieuwe lidstaten Litouwen en Polen. 
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6 De EU bevolkingsprognoses van 2004 werden ge-
maakt voordat zich in Nederland de onverwachte en
onvoorziene daling van het immigratieoverschot
voordeed. Het Nederlandse emigratieoverschot is
eind 2003 begonnen en tot op heden (eerste kwartaal
2006) gecontinueerd. Nederland heeft daarmee een
unieke positie in de Europese Unie: er zijn nauwe-
lijks andere landen met een vertrekoverschot, en het
Nederlandse is (in absolute zin) het grootste. 
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De demografische profielen van de EU-15 staan enigszins tegenover die van de tien
nieuwe lidstaten. De EU-15 kenmerkt zich thans door lage of negatieve natuurlijke groei,
lage en late vruchtbaarheid, toenemende immigratie en vergrijzing. Hoewel dat ook zo is in
de tien nieuwe lidstaten, zijn de demografische omstandigheden daar pregnanter te noe-
men: nog lagere of negatievere bevolkingsgroei, momenteel zeer lage vruchtbaarheid, ach-
terblijvende levensverwachting, extremere vergrijzing. Alleen Cyprus en Malta onttrekken
zich aan dit beeld.

De dalende bevolkingsgroei zal samengaan met vergrijzing. Zoals al eerder opge-
merkt is de gedaalde vruchtbaarheid de voornaamste oorzaak daarvan, maar ook de stij-
gende levensverwachting speelt een rol. Jonge bevolkingen worden doorgaans gekenmerkt
door relatief hoge vruchtbaarheids- en lage sterfteniveaus (veel meer geborenen dan overle-
denen), oudere bevolkingen door een veel kleinere natuurlijke groei of zelfs door krimp.
Het absolute aantal levendgeborenen en overledenen is afhankelijk van het aantal kinderen
per vrouw en de levensverwachting in combinatie met de leeftijdsopbouw: hoeveel vrou-
wen zijn er in de vruchtbare levensfase en hoeveel personen bevinden zich in de voor sterf-
te risicovolle leeftijdsgroepen. Veranderingen in de absolute aantallen levendgeborenen
en/of overledenen kunnen de leeftijdsopbouw wezenlijk doen veranderen. 

Momenteel worden alle Europese landen geconfronteerd met vergrijzing, de een
meer dan de ander. Het vergrijzingsproces is ook niet van vandaag of gisteren en kan al de-
cennialang worden gevolgd (Beets en Fokkema, 2005). Een plotseling stijgende of dalende
vruchtbaarheid laat bijna een eeuwlang een stempel achter op de leeftijdsopbouw. Het ef-
fect van veranderingen in de levensverwachting of in de migratiestromen is daarmee verge-
leken doorgaans slechts van beperkte betekenis. In de tweede helft van de 21ste eeuw,
zodra de naoorlogse geboortegolf is uitgestorven, zal Europa weer enige vergroening tege-
moet kunnen zien. Tot die tijd is vergrijzing onvermijdelijk. Voordat de Europese vergrij-

beets

fig. 2.3: Natuurlijke groei en migratie per EU (kandidaat-)lidstaat (per 1.000 inwoners),
 2003/2005

Bron: Monnier, 2004.
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zing in meer detail wordt besproken, volgt nu echter eerst een overzicht van de componen-
ten van de bevolkingsgroei (vruchtbaarheid, sterfte en migratie). 

2.3.3 Kindertal en levensverwachting

Kindertal
Vruchtbaarheidsdaling is de voornaamste bron van vergrijzing. In de afgelopen de-

cennia heeft de Europese vruchtbaarheidsdaling meer gezichten gekend. Mede daardoor
heeft ook vergrijzing diverse gedaanten. In de jaren zestig stond het gemiddeld kindertal
per vrouw op twee à drie. Het totaal vruchtbaarheidscijfer was toen al lager dan 2,5 in
Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Slovenië, Tsjechië en Zweden, en
ook in Bulgarije, Kroatië en Roemenië. Nergens in Europa was het cijfer lager dan 2,0; in
verscheidene landen wel boven 3,0: Cyprus, Ierland, Malta, Nederland, Portugal en Slowa-
kije. Sinds 1970 is de vruchtbaarheid vrijwel overal in Europa enorm gedaald: zo zag Ier-
land het kindertal halveren tussen 1975 (3,75) en 1994 (1,85), Nederland tussen 1964
(3,17) en 1977 (1,58), en Portugal tussen 1968 (3,00) en 1993 (1,51). Ook in Duitsland
daalde het kindertal met 50 procent: van 2,51 in 1963 tot 1,25 in 1995. De daling was min-
der abrupt en minder groot in andere EU-lidstaten zoals Frankrijk en Zweden. 

Vruchtbaarheidsdaling was de algemene trend in het laatste kwartaal van de 20ste

eeuw. Als contrast tegenover de situatie in de jaren zestig heeft in het nieuwe millennium
geen enkele EU-lidstaat een kindertal boven 2,0. Dat betekent dat de vruchtbaarheid onder
het zogenoemde vervangingsniveau (van 2,1 kind per vrouw) ligt. In 2004 hadden Ierland
(1,99) en Frankrijk (1,90) de hoogste cijfers, en Slovenië (1,22), Tsjechië (1,23) en Polen
(1,23) de laagste. In 2003 hadden16 van de 25 EU-lidstaten een niveau onder 1,5; het EU-25
gemiddelde lag op 1,50 (1,55 in de EU-15 en 1,25 in de tien nieuwe lidstaten) (figuur 2.4). 

De daling van de vruchtbaarheid, die dus niet overal op hetzelfde moment en in
dezelfde mate optrad, heeft toch tot een meer homogeen vruchtbaarheidspatroon geleid.
Noord- en West-Europa waren de eerste regio’s waar het kindertal tot onder het vervan-
gingsniveau daalde. Daarna volgden Zuid-Europa en na de val van de Berlijnse Muur ook
Oost-Europa. Momenteel hebben Noord- en West-Europa weer een iets hoger kindertal. 

Determinanten van de veranderende vruchtbaarheid moeten onder meer worden gezocht
in het gestegen opleidingsniveau en de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen.
Er is echter ook een demografische factor die daar nauw mee samenhangt en dat is de ge-
stegen gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind. Uitstel van
kinderen krijgen7 leidt tot lagere (periode) vruchtbaarheidscijfers. Zodra er minder uitstel
is, zal de (periode) vruchtbaarheid niet verder dalen of zelfs weer wat gaan stijgen. Neder-
land is een van de eerste landen waar dat nu zichtbaar wordt. In de jaren zeventig steeg in
ons land de leeftijd bij het eerste kind sterk en daalde het kindertal. In de jaren tachtig steeg
het kindertal licht (vooral door inhaaleffecten) terwijl de leeftijd bij het eerste kind onver-
minderd bleef stijgen. In de jaren negentig nam het kindertal langzaam verder toe doordat
de stijging van de leeftijd bij het eerste kind vertraagde. Dat proces is ook nu nog aan de
gang. Bij de gestegen leeftijd bij de eerste geboorte speelt vooral de stijging van het onder-
wijsniveau van vrouwen een cruciale rol: was het onderwijsniveau de afgelopen 30 jaar niet

7 Uitstel van kinderen krijgen moet hier worden ge-
lezen als macrogedrag: in opeenvolgende jaren krij-
gen vrouwen hun eerste kind op steeds hogere leef-
tijd. Dat kan ook gelden voor vrouwen geboren in
opeenvolgende geboortejaren. Op individueel (micro)
niveau hoeft een vrouw zich immers helemaal niet
bewust te zijn van ‘uitstelgedrag’ indien zij geen plan
had voor de timing van haar kinderen en daar dus
ook niet van kon afwijken. 
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fig. 2.4: Het (periode)kindertal in 2004 en in 1960 en 1980 alsmede het verwachte cijfer
 voor 2050 in de EU-25 en de kandidaatlanden 

Bron: EUROPOP 2004 baseline, VN-cijfers voor Kroatië en Turkije.
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gestegen dan was de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerst kind de helft min-
der gestegen. Omdat hoger opgeleide vrouwen hun eerste kind aanzienlijk later krijgen dan
minder hoog opgeleide, leidde alleen al de enorme stijging van het absolute aantal beter op-
geleide vrouwen tot een hogere leeftijd bij gezinsuitbreiding (Beets et al., 2001; Beets en
Dourleijn, 2001). Dit fenomeen is ook in andere landen aangetoond. Zolang men studeert
komen er geen kinderen, en dankzij betrouwbare anticonceptiva zijn zwangerschappen uit-
stekend te voorkomen. 

Het uitstel begon in Scandinavië en West-Europa. Daarna volgde Zuid-Europa en
eind jaren tachtig ook Oost-Europa, In de jaren zestig was het heel gebruikelijk als een vrouw
haar eerste kind rond haar 23ste of 24ste kreeg, in Oost-Europa nog wat eerder. Tegenwoordig
ligt het EU-25 gemiddelde op 27,5 (EU-15: 28,0 en de tien nieuwe lidstaten: 25,3).

Nader onderzoek leert dat vrouwen geboren aan het einde van of pal na de Tweede
Wereldoorlog de eersten waren die hun vruchtbare leven afsloten met een kindertal onder
het vervangingsniveau. Vrouwen geboren in 1955, inmiddels dus de 50 jaar gepasseerd,
haalden het vervangingsniveau niet, behalve in Frankrijk, Ierland, Polen, Slowakije, Roe-
menië en Turkije. De geboortecohorten van de jaren dertig eindigden vrijwel nooit onder
het vervangingsniveau. Deze vrouwen begonnen ook altijd eerder in hun leven met kinde-
ren krijgen. Zelfs de vrouwen van 1955 kregen hun eerste kind nog relatief vroeg (gemid-
deld tussen de 24 en 26 jaar). Pas in meer recente geboortecohorten is de leeftijd bij het eer-
ste kind sterk gestegen. 

Wanneer men de periode- en geboortecohortgegevens met elkaar vergelijkt, blijkt
dat het periodekindertal iets lager ligt dan het cohortkindertal. Dat is ook wel te begrijpen:
wanneer vrouwen uit een zeker geboortecohort uitstellen, worden er in een gegeven kalen-
derjaar minder kinderen geboren. Inhalen van eerder niet gekregen kinderen kan het kin-
dertal op een later moment weer ‘rechttrekken’ en zo kunnen beide indicatoren weer naar
elkaar toe groeien. Uitstelgedrag leidt tot een lager periodekindertal8. Periodecijfers fluctu-
eren meestal veel meer dan cohortcijfers. Het cohortkindertal kan daarom worden be-
schouwd als een soort voortschrijdend gemiddelde van de periodecijfers. In figuur 2.5
staan enkele voorbeelden. Zolang het periodekindertal lager is dan dat van het cohort moet
men doorgaans met enige stijging van de periodecijfers rekening houden, namelijk zodra de
leeftijd bij eerste kind niet meer stijgt. Op grond van de huidige trends in de timing van kin-
deren krijgen mag men verwachten dat op enig moment de lage vruchtbaarheid in Zuid-,
Centraal- en Oost-Europa weer iets zal gaan stijgen. Bestudering van cohortvruchtbaarheid
en van de timing van kinderen krijgen is daarom uiterst relevant als indicator van toekom-
stig vruchtbaarheidsgedrag, en daarmee dus ook van het verdere verloop van de vergrijzing. 

De daling van de vruchtbaarheid ging gepaard met een stijging van de kinderloosheid. Meer
mannen dan vrouwen blijven kinderloos doordat minder mannen ooit trouwen. De belang-
rijkste determinant van kinderloosheid is het niet hebben van een partner gevolgd door een
hoog onderwijsniveau (Bloom en Trussell, 1984; Prioux, 1993;  Toulemon, 1995). Dat hoger
opgeleiden vaker kinderloos blijven wil nog niet zeggen dat dat een vrijwillige keuze is.
Problemen op het vlak van partnerkeuze of (op latere leeftijd) zwanger worden kunnen een
rol spelen. 

In toenemende mate worden kinderen buiten het huwelijk geboren. In 1960 had-
den alleen Estland, Letland, Oostenrijk en Zweden een percentage van meer dan tien pro-

2. demografische ontwikkelingen in de wereld en europa 67

8 Andersom geldt dat een vervroeging van de ge-
boorte van het eerste kind ten opzichte van het voor-
gaande geboortecohort in het algemeen tot een hoger
periodekindertal leidt.
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fig. 2.5: Gemiddeld kindertal per geboortejaar en per kalenderjaar in Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Spanje en Zweden

Spanje Zweden

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

19
75

19
70

19
65

19
60

19
55

19
50

19
45

19
40

19
35

19
30

19
25

19
20

19
15

19
10

19
05

19
00

2003
1998

1993
1988

1983
1978

1973
1968

1963
1958

1953
1948

1943
1938

1933
1928

Geboortecohort

Kalenderjaar

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

19
75

19
70

19
65

19
60

19
55

19
50

19
45

19
40

19
35

19
30

19
25

19
20

19
15

19
10

19
05

19
00

2003
1998

1993
1988

1983
1978

1973
1968

1963
1958

1953
1948

1943
1938

1933
1928

Geboortecohort

Kalenderjaar

VervangingsniveauGemiddeld kindertal per kalenderjaarGemiddeld kindertal per geboortecohort vrouw

Italië Nederland

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

19
75

19
70

19
65

19
60

19
55

19
50

19
45

19
40

19
35

19
30

19
25

19
20

19
15

19
10

19
05

19
00

2003
1998

1993
1988

1983
1978

1973
1968

1963
1958

1953
1948

1943
1938

1933
1928

Geboortecohort

Kalenderjaar

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

19
75

19
70

19
65

19
60

19
55

19
50

19
45

19
40

19
35

19
30

19
25

19
20

19
15

19
10

19
05

19
00

2003
1998

1993
1988

1983
1978

1973
1968

1963
1958

1953
1948

1943
1938

1933
1928

Geboortecohort

Kalenderjaar

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:03  Pagina 68



cent niet in huwelijksverband geboren kinderen. Tegenwoordig hebben alleen Cyprus,
Griekenland en Turkije een percentage onder de tien. Meer dan 40 procent buiten het hu-
welijk geborenen is tegenwoordig normaal in Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk,
Letland, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, maar ook in Bulgarije. Opvallen-
derwijs zijn er enkele EU-lidstaten waar de bevolking zich massaal tot de rooms-katholieke
kerk rekent – en deze kerk predikt expliciet de geboorte van kinderen binnen het huwelijk –
en waar het percentage buiten het huwelijk geborenen de laatste decennia is gestegen, zoals
Ierland, Spanje en Portugal. Portugal kent ook een opvallend hoog echtscheidingscijfer. 

De geboorte van kinderen onder immigranten weerspiegelt normaliter de culturele
achtergrond van het land van herkomst. In de afgelopen decennia hadden eerstegeneratie
immigranten uit West-Azië en Noord-Afrika hogere vruchtbaarheidscijfers dan niet-migran-
ten. Hun kinderen, de tweede generatie, hebben echter veel lagere cijfers, vaak nauwelijks
hoger dan die van niet-migranten. Ook in Nederland wordt dat waargenomen (Garssen en
Nicolaas, 2006). Kinderloosheid komt niet veel voor onder immigranten maar neemt wel een
fractie toe. De vruchtbaarheid van immigranten uit westerse landen (een andere EU-lidstaat,
Noord-Amerika, Japan) verschilt meestal niet veel van die van de autochtone bevolking.

Levensverwachting
Veranderingen in het sterftepatroon vormen de tweede wortel van de vergrijzing.

Dalende sterftekansen veroorzaken een hogere gemiddelde levensverwachting (bij de ge-
boorte), dat wil zeggen het aantal jaren dat een baby mag verwachten gemiddeld te zullen
leven wanneer de gebruikte leeftijdsspecifieke sterftekansen gedurende zijn of haar hele
leven geldig zouden zijn. Het niveau van de zuigelingensterfte is daarbij van groot belang.
In de jaren zestig overleden er veel meer kinderen voordat ze één jaar waren dan tegen-
woordig. Alleen Denemarken, Finland, Nederland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en
Zweden hadden toen een sterftecijfer van minder dan 25 kinderen van nul jaar per 1.000 le-
vendgeborenen. Tegenwoordig heeft alleen Turkije een cijfer hoger dan 25, terwijl Bulgarije
en Roemenië tussen de 10 en 20 uitkomen en de rest van de EU-25 onder de 10. Dit bete-
kent dat minder dan één procent van alle nieuwgeborenen binnen één jaar, van wie de
meesten  al in de eerste maand, overlijdt. Onder immigranten is de zuigelingensterfte meest-
al wat hoger.

De enorme daling van de zuigelingensterfte en het feit dat de Europese cijfers nu
veel homogener zijn, droeg bij aan de stijgende levensverwachting bij de geboorte. Zowel in
de EU-15 als in de EU-25 is deze de afgelopen 25 jaar bij mannen en vrouwen aanzienlijk
gestegen. In 1980 bedroeg de levensverwachting voor mannen circa 70 jaar, in 2004 was dat
75. Voor vrouwen ging het cijfer omhoog van 77 naar 81. In de EU-15 zijn de cijfers iets
hoger dan in de EU-25 omdat de tien nieuwe lidstaten een wat lagere levensverwachting
kennen: deze ging voor mannen zelfs iets omlaag, maar met 70 jaar is deze wel hoger dan
de 67 jaar van 25 jaar geleden; voor vrouwen in de tien nieuwe lidstaten steeg het cijfer van
75 naar 78 jaar. Dat betekent dat het verschil in sterfte tussen mannen en vrouwen in die
regio  groter is (acht jaar) dan elders in de EU (zes à zeven jaar). In Nederland is dat ver-
schil maar 4,5 jaar. 

In 2004 was de gemiddelde levensverwachting (bij de geboorte) in de tien nieuwe
lidstaten voor mannen 70,0 jaar en voor vrouwen 78,3 jaar. In de EU-15 was dat respectie-
velijk 75,8 en 81,6 jaar. Nederland kwam (in 2004) uit op 76,4 en 81,1 jaar.
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De Baltische staten hebben momenteel een relatief lage levensverwachting (figuur
2.6a en b): net iets boven de 65 voor mannen en circa 76 voor vrouwen. Dat betekent een
fors verschil tussen mannen en vrouwen. Relatief hoge cijfers zijn te vinden in Cyprus
(mannen), Finland (vrouwen), Frankrijk, Griekenland (mannen), Italië, Malta (mannen),
Nederland (mannen), Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk (mannen) en Zweden. 

beets

fig. 2.6a: De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte in 1960, 1980 en 2004 alsmede 
 het verwachte cijfer voor 2050 in de EU-25 en de kandidaatlanden, mannen

Bron: EUROPOP 2004 baseline en VN-cijfers voor Kroatië en Turkije.
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Naast de Baltische staten vertonen ook Finland, Frankrijk, Hongarije, Polen, Slo-
venië en Slowakije een opvallend verschil in de levensverwachting naar geslacht (ten min-
ste zeven jaar). Malta, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden laten juist een ge-
ring verschil zien van 4,5 jaar. 

2. demografische ontwikkelingen in de wereld en europa 71

fig. 2.6b: De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte in 1960, 1980 en 2004 alsmede 
 het verwachte cijfer voor 2050 in de EU-25 en de kandidaatlanden, vrouwen

Bron: EUROPOP 2004 baseline en VN-cijfers voor Kroatië en Turkije.
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Tot 2050 wordt een verdere verlenging van het leven voorzien, tot 82,3 jaar voor mannen in
de EU-15 en tot 78,6 in de tien nieuwe lidstaten, en voor vrouwen tot 87,3 respectievelijk
84,1. Denemarken, Estland, Griekenland, Letland en Nederland zijn daar echter iets min-
der optimistisch over dan de andere lidstaten. De verwachte verbeteringen zijn vooral geba-
seerd op waargenomen landspecifieke trends in het recente verleden.

De levensverwachting op 60-jarige leeftijd, die aangeeft hoeveel jaren men nog mag
verwachten te leven wanneer men 60 jaar wordt, indien de waargenomen sterftecijfers de
rest van het leven zouden gelden, vertoont tussen de verschillende EU-landen minder va-
riatie dan de levensverwachting bij de geboorte. Rond 1980 lagen de cijfers voor mannen
op circa 16 jaar, voor vrouwen op 21. In 2003 kwamen ze uit op 20 respectievelijk 24 jaar.
Mannen zijn er dus meer op vooruitgegaan dan vrouwen. Duidelijk is dat het verschil in le-
vensverwachting bij de geboorte tussen de geslachten veel groter is dan op 60-jarige leeftijd.
Dat heeft vooral te maken met selectieprocessen die optreden voordat mensen 60 worden
(meer mannen overlijden relatief jong). 

De gemiddelde levensverwachting op 60-jarige leeftijd kan voor 2003 in de tien
nieuwe lidstaten worden geschat op 16,9 jaar voor mannen en 21,7 jaar voor vrouwen. In
de EU-15 is dat respectievelijk 20,1 en 24,2 jaar. Als mannen dus rond hun 60ste met pen-
sioen gaan hebben ze nog zo’n 20 jaar te gaan, dat wil zeggen nog ongeveer een kwart van
hun leven. Voor vrouwen praten we over nog 24 jaar, oftewel ongeveer 29 procent van hun
leven.

Opnieuw zijn het de Baltische staten waar deze levensverwachting tegenvalt (16
jaar voor mannen en 20 voor vrouwen). Maar ook Hongarije, Slowakije, Bulgarije en Roe-
menië scoren niet hoog. Franse, Griekse, Italiaanse, Oostenrijkse, Spaanse en Zweedse
mannen doen het relatief goed, en dat geldt ook voor vrouwen in Finland, Frankrijk, Italië,
Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Zweden. 

De stijging van de levensverwachting op 60-jarige leeftijd is vooral te danken aan
de strijd tegen ongezonde omstandigheden in de hoogste leeftijdsrange. In de afgelopen 40
jaar steeg de levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen in de EU-15 met 11 procent,
die op 60-jarige leeftijd met 27 procent, in de tien nieuwe lidstaten is dat respectievelijk  10
en 17 procent. De cijfers laten laat zien dat medische en andere behandelingen op hoge
leeftijd uiterst succesvol zijn geweest. 

Evenals bij vruchtbaarheidsanalyses zou er ook in sterfteanalyses behalve met pe-
riode-indicatoren veel meer rekening moeten worden gehouden met cohortindicatoren, die
ook nu weer kunnen worden geïnterpreteerd als een soort voortschrijdend gemiddelde.
Onderzoek laat zien dat de periodelevensverwachting langzamer is gestegen dan de cohort-
levensverwachting. Het groeiende verschil reflecteert vooral de enorme sterftereductie op
hogere leeftijden in de 20ste eeuw (Canudas-Romo en Schoen, 2005). Een andere opvallen-
de gelijkenis met vruchtbaarheidsonderzoek is dat ook sterfte negatief is gecorreleerd met
het onderwijsniveau. 

beets
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2.3.4. Internationale migratie 

Wegens onvolkomenheden worden de statistieken over internationale migratie 
– immigratie en emigratie – momenteel door Eurostat herzien. Hier komen daarom op basis
van andere bronnen vooral cijfers over de aanwezige aantallen migranten aan de orde. Zie
ook tabel 2.7 voor nettomigratiestromen per 1.000 inwoners in de grote regio’s in de wereld
waaronder Europa.

Binnen de Europese Unie heeft Duitsland in absolute zin het grootste aantal migranten 
(7 miljoen, 9 procent van de bevolking) maar ook Frankrijk (11 procent van de bevolking),
het Verenigd Koninkrijk (7 procent), Polen, (5 procent), Italië (3 procent) en Nederland 
(10 procent) hebben meer dan één miljoen ingezetenen die in een ander land zijn geboren.
Tezamen komt dat in deze EU-lidstaten uit op 23 miljoen immigranten en dat is ruim 7 pro-
cent van de bevolking. Luxemburg heeft een klein absoluut aantal maar het grootste per-
centage (37 procent)9.

De Verenigde Naties schatten dat het aantal immigranten dat in het jaar 2000 in
Europa (inclusief de gehele Russische Federatie) woonachtig was circa 60 miljoen bedroeg.
Ongeveer vier procent van hen was vluchteling.

Volgens de VN kennen de Verenigde Staten en de Russische Federatie verreweg de
grootste aantallen immigranten binnen hun grenzen. Het aantal immigranten in de Verenig-
de Staten werd rond het jaar 2000 op circa 35 miljoen geschat. Dit is ongeveer een vijfde
van het totaal aantal mensen dat wereldwijd in een ander dan het geboorteland woont en
ongeveer 12 procent van de totale bevolking van de VS. In de Russische Federatie wonen
ongeveer 13 miljoen immigranten, circa negen procent van de inwoners in dat land. 

In de tweede helft van de 20ste eeuw vond in grote delen van Europa een verschui-
ving plaats van emigratie naar immigratie. Het exacte aantal migranten in Europa is volgens
het IOM (2005: p. 141) echter onbekend omdat veel landen voor hun rapportages als statis-
tisch criterium de nationaliteit hanteren en niet het land van geboorte. Het IOM-rapport
geeft ook een overzicht van enkele andere bronnen: Eurostat’s Chronos database vermeldt
dat de EU-15 circa 18,7 miljoen legale migranten telt (p. 142), maar andere bronnen geven
tamelijk afwijkende getallen en afhankelijk van de definitie variëren die tussen 13,9 en 26,4
miljoen. Door echter de gegevens uit deze verschillende bronnen te combineren en te beoor-
delen schat het IOM dat zelfs het hoogste aantal te laag is (p. 144) en dat het aantal ‘zichtba-
re’ eerstegeneratie-immigranten in de EU-15 van 2002 op circa 33,0 miljoen ligt. Het IOM
verwacht ook dat de uitbreiding van de EU zal leiden tot enige stijging van de kortetermijn-
migratie vanuit de tien nieuwe lidstaten naar aanleiding van de vrijheid van vestiging en de
overgangsregelgeving rond arbeidsmigratie en welzijn (p. 145). Of dit ook op de langere ter-
mijn zo blijft hangt vooral af van de wijze waarop de tien nieuwe lidstaten zich economisch
ontwikkelen. Deze landen worden immers meer geconfronteerd met bevolkingsdaling dan
de EU-15. Indien de nieuwe lidstaten economisch succesvol zijn, zal de emigratiedruk waar-
schijnlijk verminderen. Studies suggereren dat één procent van de bevolking in de nieuwe
lidstaten overweegt te vertrekken (Alvarez-Plata et al., 2003). Op de langere termijn zullen
migranten vooral uit andere delen van de wereld naar Europa komen. Europa zal moeten
concurreren met de traditionele immigratielanden (vooral Australië, Canada en de Verenig-
de Staten) om gekwalificeerde arbeidsmigranten aan te trekken (IOM, 2005: p. 152). 

2. demografische ontwikkelingen in de wereld en europa 73

9 Overzichten van de Verenigde Naties laten zien
dat in Europa Liechtenstein (34 procent), San Mari-
no (16) en Zwitserland (25) hoge percentages elders
geborenen kennen.
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Zonder migratie zou de bevolking van Europa nauwelijks meer zijn gegroeid. Voor
zover er zicht is op betrouwbare migratiecijfers ontvingen Spanje en Italië in 2004 samen
meer dan een miljoen immigranten. Dat had echter vooral te maken met een regularisatie-
programma, waarbij ook migranten uit eerdere jaren werden gelegaliseerd. Ook op Duits-
land, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kwamen aanzienlijke aantallen migranten af
(100 duizend of meer). Als vrijwel enige EU-lidstaat kende Nederland in 2004 voor het eerst
sinds de jaren zestig een emigratieoverschot, een ontwikkeling die zich voortzette in 2005.
In dat jaar hadden Spanje en Italië opnieuw een aanzienlijk immigratieoverschot en in rela-
tieve termen ontvingen daarnaast ook Cyprus, Ierland en Oostenrijk veel immigranten (Eu-
rostat, 2006a). Voor de komende decennia wordt in geen van de 25 EU-lidstaten een structu-
reel emigratieoverschot verwacht De EU-bevolkingsprognoses gaan uit van immigratieover-
schotten voor alle EU-lidstaten (Eurostat, 2006b). In een groot aantal daarvan zal dat over-
schot echter niet genoeg zijn om de verwachte negatieve natuurlijk groei te compenseren10.

Ook het aantal asielzoekers liep aanzienlijk terug. In 2001 waren er nog zo’n 450 dui-
zend aanvragen in Europa, in 2005 omstreeks 245 duizend (UNHCR, 2006). De afgelopen
jaren waren vooral Irak, Servië en Montenegro, Turkije, Rusland en Afghanistan belangrijke
herkomstlanden. De veranderde politieke situatie in de herkomstlanden en het toegenomen
restrictieve asielbeleid in Europa zijn de voor de hand liggende oorzaken (Van der Erf, 2006).

2.3.5. Vergrijzing

De veranderingen in het kindertal en in mindere mate die in de levensverwachting
dragen bij tot veranderingen in de leeftijdsopbouw van een bevolking. Doorgaans doet mi-
gratie wat dat betreft weinig terzake. Omdat in een bevolkingspiramide personen staan ver-
meld van 0 tot circa 100 jaar, illustreert deze  de geschiedenis van de afgelopen 100 jaar in
een land. Naast puur demografische ontwikkelingen weerspiegelt de piramide ook de ver-
anderingen in sociaal-economische en culturele omstandigheden alsmede in beleid.

Opvallend is dat er nauwelijks verschil bestaat tussen de leeftijdsopbouw van de
bevolking van de EU-25 en die van de EU-15. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat
de bevolking van de EU-15 84 procent vormt van die van de EU-25. De piramide van de
tien nieuwe lidstaten wijkt wel af van die van de EU-15. Tot 2050 is overal sprake van
voortgaande vergrijzing en de verschillen verdwijnen maar langzaam (figuur 2.7). 

Momenteel is in de EU-15 geboortecohort 1963 (43 jaar in 2006) de grootste groep
(in Nederland geboortecohort 1970). Latere cohorten zijn kleiner. De piramides laten de
relatief kleine geboortecohorten rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog zien. De piramide
van de tien nieuwe lidstaten vertoont twee geboortegolven: pal na de Tweede Wereldoorlog
en in de periode 1972-1990.

De vergrijzing in en binnen de EU komt tot uitdrukking in de veranderende media-
ne leeftijd11, percentages jongeren en ouderen, en demografische druk. Door het gedaalde
aandeel jongeren en het gestegen aantal ouderen is de mediane leeftijd aanzienlijk toegeno-
men (figuur 2.8). De bevolking van de tien nieuwe lidstaten is sinds 1950 aanmerkelijk jon-
ger dan die van de EU-15, maar na 2030 zal dat net andersom zijn. Terwijl momenteel de
helft van de bevolking ouder is dan 39,8 jaar (37,4 jaar in de tien nieuwe lidstaten en 40,3 in
EU-15), is dat over 30 jaar circa 47 jaar. 

beets

10 De Baselinevariant van de EU-bevolkingsprog-
noses van 2004 laten zien dat in 2050 alleen België,
Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Luxem-
burg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Spanje, het Ver-
enigd Koninkrijk en Zweden een hoger inwonertal
zullen hebben dan thans. Het inwonertal van de EU-
15 is dan vrijwel gelijk aan dat van 2004 (383 mil-
joen), het inwonertal van de EU-25 is dan met 448
miljoen 9 miljoen lager dan nu.

11 Precies de helft van een bevolking is ouder en de
andere helft jonger dan de ‘mediane leeftijd’.
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fig. 2.7: Bevolkingspiramides in de EU-15 en de 10 nieuwe lidstaten, 2000 en 2050 

Bron: EUROPOP 2004 baseline.
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Het aandeel jongeren van 0-14 jaar zal niet zo heel veel verder zakken en in de tien
nieuwe lidstaten en in de EU-15 uitkomen op respectievelijk circa 13 en 15 procent alvo-
rens het weer gaat stijgen. Het aandeel 65-plussers bedraagt nu circa 17 procent in de EU-
15 (in Nederland 14 procent) en 14 procent in de tien nieuwe lidstaten en die cijfers zullen
halverwege deze eeuw tussen de 25 en 30 procent uitkomen. Dat de tien nieuwe lidstaten
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lagere percentages ouderen hebben heeft vooral te maken met de lagere levensverwachting.
Vanuit arbeidsmarktperspectief heeft dat echter het voordeel van de ‘demografische bonus’
(zie ook paragraaf 2.2.3): de demografische druk is er lager (figuren 2.9-2.10). Zowel in de
EU-15 als in de tien nieuwe lidstaten zou men nu kunnen profiteren van de situatie van een
relatief grote beroepsbevolking versus een kleine groep afhankelijken. Het is onwaarschijn-

beets

fig. 2.8: Mediane leeftijd van de bevolking in de EU-25, EU-15 en de 10 nieuwe lidstaten,
 1950-2050

Bron: EUROPOP 2004 baseline.
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fig. 2.9: Grijze druka in de EU-25, EU-15 en de 10 nieuwe lidstaten, 1950-2050 

a Aantal 65-plussers per 100 15-64 jarigen.

Bron: EUROPOP 2004 baseline.
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lijk dat de demografische druk later deze eeuw weer zo laag zal uitkomen. Alleen in de tien
nieuwe lidstaten zal de druk het komende decennium nog verder dalen om daarna ook
daar fors te gaan stijgen. 

De grijze druk (figuur 2.9) is in de EU-15 sinds 1980 gestegen van 21,6 naar 25,5 in 2005.
Italië is het land met momenteel de hoogste waarde (28,9) gevolgd door Duitsland (26,8),
Zweden (26,4) en België (26,1). Het Nederlandse cijfer (21,5) ligt onder het EU-15 gemid-
delde. Vooral in Italië, Spanje en Portugal stijgt de grijze druk de laatste jaren sterk, terwijl
deze in Denemarken, Ierland, Luxemburg en Zweden stabiel is. De Nederlandse druk stijgt
al jaren continu en dat gaat vanaf 2011 versnellen. 

Wat zijn de meest en wat de minst vergrijsde landen van de Europese Unie? Als we afgaan
op de mediane leeftijd dan is die momenteel het hoogst in Italië en Duitsland (42 jaar). Het
EU-25 gemiddelde is 40 jaar en Nederland ligt daar met 39 jaar nog net iets onder. Hekken-
sluiters zijn Cyprus (35 jaar) en Ierland (34 jaar). De mediane leeftijd van Turkije is mo-
menteel 26 jaar. Kijken we naar het percentage 0-14 jarigen dan vallen opnieuw Cyprus en
Ierland op met hoge percentages (20 procent; Turkije heeft 29 procent) en staan Italië,
Griekenland en Spanje (met Bulgarije) onderaan met 14 procent. Nederland heeft ruim 18
procent jongeren, terwijl het EU-25 gemiddelde op 16 procent ligt. Is het percentage 65-
plussers uitgangspunt dan is, afgezien van Turkije met 6 procent, de laagste score te vinden
in Cyprus en Slowakije (12 procent). Het EU-25 gemiddelde ligt op 17 procent, Nederland
heeft 14 procent en de hoogste percentages zijn te vinden in Italië (20) en Duitsland (19).
Italië is momenteel het meest vergrijsde land van de Unie, Cyprus het minst. Nederland be-
hoort nog tot de jongere helft. 
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fig. 2.10: Totale demografische druka  in de EU-25, EU-15 en de 10 nieuwe lidstaten,
 1950-2050  

a Aantal 0-14 jarigen en 65-plussers per 100 15-64 jarigen.

Bron: EUROPOP 2004 baseline.

%

EU-25

EU-15

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

10 nieuwe lidstaten

20
50

20
45

20
40

20
35

20
30

20
25

20
20

20
15

20
10

20
05

20
00

19
95

19
90

19
85

19
80

19
75

19
70

19
65

19
60

19
55

19
50

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:03  Pagina 77



78

2.3.6. Huishoudens en leefvormen 

De veranderingen in de aantallen en samenstelling van huishoudens zijn het ge-
volg van de gewijzigde patronen van geboorte, sterfte en migratie, maar ook van de veran-
derende leeftijdsopbouw en van veranderende keuzes die mensen maken met betrekking
tot hun privé leefomstandigheden (al dan niet alleen wonen, samenwonen/trouwen, kinde-
ren krijgen, scheiden, en het uit-huis-gaan van kinderen). Doordat de gemiddelde huishou-
densgrootte afneemt, stijgt het aantal huishoudens sneller dan de bevolkingsomvang. Ook
de vergrijzing speelt daarbij een rol: in een vergrijzende bevolking zijn er nu relatief meer
mensen van 40 en 50 en minder van 20 en 30. Onder hen bevinden zich relatief veel empty-
nest-paren. Ook het aantal alleenwonende weduwen stijgt. 

De gemiddelde huishoudensgrootte is de afgelopen decennia aanzienlijk gedaald
(figuur 2.11). Rond 1960 woonden in de EU-25 gemiddeld 3,3 personen bij elkaar. Neder-
land bevond zich vrijwel op dat gemiddelde. Het gemiddelde lag in Zweden al beneden de
drie, terwijl Malta, Ierland en Turkije boven de vier uitkwamen. Hoewel nog niet voor alle
landen recente cijfers beschikbaar zijn, is wel duidelijk dat er geen enkel land is waar de cij-
fers tussen 1960 en 1980 of tussen 1980 en 2001 zijn gestegen. In Zweden ligt het gemiddel-
de nu precies op twee, in Nederland op 2,3 en in de EU-15 eveneens op 2,3. Hekkensluiters
zijn Ierland en Spanje met drie. Dat tezamen met Spanje ook Griekenland, Italië en Portu-
gal nog relatief grote huishoudens kennen, zegt overigens meer over de leeftijd waarop kin-
deren het ouderlijk huis verlaten alsmede over de manier waarop hulpbehoevende ouders
zijn gehuisvest (bijvoorbeeld bij een van hun kinderen) dan over het lage geboortecijfer.

beets

fig. 2.11: Gemiddelde huishoudensgrootte, rond 1960, 1980 en 2001

Bron: Eurostat, 2003.
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Verwacht wordt dat de huishoudensverdunning nog verder doorzet. Voor de EU-15 wordt
gedacht aan waarden tussen 2,05 en 2,30 tegen 2025 (Eurostat, 2003). Het gemiddelde in
Denemarken, Finland en Zweden ligt dan waarschijnlijk lager dan 2,0 en in Spanje en Por-
tugal vermoedelijk nog boven 2,3.

Het aantal mensen dat alleen woont, is overal in de EU gestegen. Zodra kinderen
de ouderlijke woning verlaten, wonen zij vaak een tijdje op zichzelf alvorens ze met een
partner (al dan niet gehuwd) gaan samenwonen. Als de partners elkaar verlaten kan echter
een periode van (opnieuw) alleen wonen volgen. Later in het leven, na verweduwing, is er
opnieuw een piek in het aantal personen dat alleen woont. Doordat vrouwen langer leven
dan mannen en vrouwen doorgaans met een oudere man trouwen, zijn er veel meer wedu-
wen dan weduwnaren. Weduwen wonen vaak nog vijf à zes jaar alleen. 

In de EU-15 bedraagt het percentage eenpersoonshuishoudens inmiddels 28. Por-
tugal en Spanje kennen nog relatief lage cijfers, Zweden hoge. Gegeven het feit dat de ge-
middelde huishoudensgrootte in Zweden 2,0 personen bedraagt, betekent het cijfer van 40
procent eenpersoonshuishoudens dat circa 20 procent van de Zweedse bevolking alleen
woont. In Spanje waar momenteel 15 procent van de huishoudens uit één persoon bestaat,
woont maar 5 procent van de bevolking alleen. 

Voor een grote meerderheid van de EU-bevolking zijn het aangaan en het hebben
van een relatie alsmede het krijgen en hebben van kinderen belangrijke levensfasen. Hoe-
wel de band tussen huwelijk en voortplanting tanende is, trouwen nog steeds drie van de
vier Europeanen maar wel op hogere leeftijd dan voorheen en soms pas als er al een kind
onderweg is. In Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Oostenrijk, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Zweden ligt tegenwoordig de gemiddelde leeftijd van de vrouw bij het eerste
huwelijk hoger dan die bij de geboorte van haar eerste kind. Die hoge huwelijksleeftijd wil
niet zeggen dat de leeftijd bij eerste relatievorming ook is gestegen. Het is veeleer een indi-
catie van de groeiende populariteit van ongehuwd samenwonen voor het huwelijk (Kier-
nan, 2002). Dat is vooral het geval in Noord- en West-Europa en in mindere mate in Zuid-,
Centraal- en Oost-Europa. Doordat echtscheiding een steeds belangrijkere factor is gewor-
den, ontstaan ook daardoor meer nieuwe huishoudens. In geval van kinderen blijft een van
de partners na de scheiding in een eenoudergezin achter. Tot voor kort waren in Nederland
bij iets minder dan de helft van de echtscheidingen minderjarige kinderen betrokken, nu is
iets meer dan 50 procent. Eenoudergezinnen komen vooral voor in Zweden (zeven procent
van alle huishoudens) en het Verenigd Koninkrijk (vijf procent), en nauwelijks in Italie,
Luxemburg en Spanje (één procent). 

2.3.7. Urbanisatie

Om in het kort een beeld te schetsen van de variatie in demografische dynamiek
van een aantal urbane regio’s in Europa is in de Eurostatstatistieken nagegaan welke ge-
boorte-, sterfte- en migratiecijfers horen bij elk van de ruim 300 regio’s op NUTS-2 niveau,
dat wil zeggen het niveau waarbij voor Nederland de provincies worden onderscheiden. In
tabel 2.10 is daarvan een samenvattend overzicht gegeven. Het gaat daarbij niet om de ver-
andering van het urbanisatieproces in de tijd maar om de variatie op één moment naar 
geografische afbakening. Een aantal EU-landen is eruit gelicht. Voor die landen alsmede
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voor de NUTS-2 regio met een grootstedelijk gebied binnen de grenzen wordt in beeld ge-
bracht wat de bevolkingsgroei was tussen 1998 en 2003 en in hoeverre die groeicijfers
waren toe te schrijven aan geboorte, sterfte of migratie. Deze indicatoren geven uiteraard
slechts een zeer beperkt beeld van de bevolkingsdynamiek die zich in de genoemde stedelij-
ke regio’s afspeelt. 

beets

tabel 2.10: Bevolkingsdynamiek in enkele geselecteerde EU–lidstaten en in de meest dichtbevolkte regio binnen die
landen, 1998–2003, NUTS-2 niveau 

Bruto Bruto Bruto Netto Totale
Bevolkings- geboorte sterfte natuurlijke migratie groei Bevolkings-

omvang cijfer cijfer groeicijfer cijfer cijfer dichtheid
2003 1998–2003 1998–2003 1998–2003 1998–2003 1998–2003 1998–2003

(absoluut x 1 000) (per 1 000) (per km2)

België 10.396 11,0 10,2 0,8 2,5 3,3 340
Brussel 999 14,2 10,6 3,5 4,4 8,0 6.171

Tsjechië 10.211 8,9 10,7 -1,7 0,3 -1,4 132
Praag 1.166 8,1 11,4 -3,3 -1,6 -4,9 2.399

Duitsland (verenigd) 82.532 9,2 10,3 -1,2 1,6 1,0 231
Berlijn 3.388 8,7 10,1 -1,5 -2,7 -1,8 3.802
Hamburg 1.734 9,4 10,9 -1,5 2,5 2,8 2.293

Griekenland 11.006 9,4 9,5 -0,1 3,8 3,0 84
Attica (Athene) 3.916 9,6 8,8 0,8 3,6 3,6 1.032

Spanje 42.345 9,8 9,0 0,8 10,2 11,0 83
Madrid 5.706 10,9 7,4 3,5 15,4 18,8 703
Cataluña (Barcelona) 6.637 10,2 9,2 1,0 11,7 12,6 204

Frankrijk 59.635 12,9 9,1 3,8 0,4 3,8 110
Île de France (Parijs) 11.131 10,3 4,5 5,8 -4,9 3,3 935

Italie 57.888 9,4 10,0 -0,5 2,8 2,8 191
Lombardia (Milaan) 9.247 9,3 9,7 -0,3 5,8 6,0 385
Lazio (Rome) 5.205 9,5 9,5 0,0 1,6 2,2 300

Hongarije 10.117 9,4 13,4 -4,0 1,3 -2,7 109
Közép-Magyarország (Budapest) 2.830 9,0 13,5 -4,4 2,0 -2,4 409

Nederland 16.258 12,6 8,8 3,8 2,5 6,3 480
Vier grootste gemeenten 2.065 13,6 9,9 3,7 1,3 4,9 4.230

Oostenrijk 8.140 9,7 9,6 0,1 3,4 3,5 97
Wenen 1.540 10,0 11,2 -1,1 7,3 6,1 3.838

Polen 38.191 9,5 9,6 0,0 -2,5 -2,5 122
Mazowieckie (Warschau) 5.136 9,3 10,3 -1,0 3,7 2,7 144

Portugal 10.475 11,2 10,4 0,8 5,1 5,9 114
Lissabon 2.740 11,8 9,6 2,1 5,4 7,5 952

Slowakije 5.380 10,2 9,8 0,5 -0,9 -0,3 110
Bratislava 600 7,8 9,3 -1,5 -6,5 -5,4 292

Finland 5.219 11,0 9,5 1,5 0,9 2,3 17
Zuid-Finland (Helsinki) 2.569 11,2 9,0 2,2 4,1 6,1 63

Zweden 8.976 10,4 10,6 -0,2 2,6 2,4 22
Stockholm 1.861 12,4 8,7 3,6 5,4 9,0 285

Verenigd Koninkrijk 59.232 11,9 11,1 0,8 3,4 1,4 244
Greater Manchester 2.513 12,3 11,1 1,2 0,3 0,5 1.968
London 7.355 14,6 8,6 6,0 4,1 3,3 4.669
Inner London 2.867 15,9 7,8 8,1 5,9 4,7 9.073
Outer London 4.488 13,8 9,1 4,6 2,9 2,5 3.551

Bron: Eurostat; maar voor Nederland: CBS.
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Onderscheiden zijn 20 stedelijke gebieden rond Athene, Barcelona, Berlijn, Boe-
dapest, Bratislava, Brussel, Hamburg, Helsinki, Lissabon, Londen, Madrid, Manchester,
Milaan, Parijs, Praag, Rome, Stockholm, Warschau, Wenen en, in Nederland, de vier grote
steden tezamen. Omdat de geografische afbakening van NUTS-2 gebieden niet in ieder land
op dezelfde manier heeft plaatsgevonden, is er grote variatie in bijvoorbeeld de bevolkings-
dichtheid. Zo bestaan de regio’s rond Barcelona, Milaan en Rome, Boedapest, Warschau,
Bratislava, en Helsinki uit duidelijk meer dan alleen de stedelijke kern.

Brussel had in de periode 1998-2003 een grotere natuurlijke groei en een groter mi-
gratiecijfer dan België  totaal. Dat geldt ook voor Athene, zelfs nu Griekenland als geheel
wordt geconfronteerd met negatieve natuurlijke groei. Madrid, Barcelona, Lissabon, Hel-
sinki, Stockholm en Inner Londen veel meer dan Outer Londen laten hetzelfde beeld zien:
positieve natuurlijke groei en migratie, in de ‘steden’ meer uitgesproken dan voor het land
als geheel. Greater Manchester heeft ook een positieve natuurlijke groei en migratie maar
deze zijn lager dan die voor het Verenigd Koninkrijk als geheel. Van alle in de tabel onder-
scheiden regio’s hebben Madrid en Barcelona de grootste aantrekkingskracht op migran-
ten. Dat heeft echter mogelijk te maken met de ‘buitengewone naturalisatieregeling’ die er-
voor zorgde dat duizenden buitenlanders werden gelegaliseerd. 

De vier grote steden in Nederland laten een beeld zien dat niet zoveel afwijkt van het
landelijke patroon, behalve dat het vestigingsoverschot iets lager uitvalt. Hier moet overigens
bij worden aangetekend dat Amsterdam en Utrecht in de periode 1998-2003 een relatief grote
natuurlijke groei kenden, terwijl Den Haag en Utrecht door grenswijzigingen er een aanzien-
lijk aantal ‘migranten’ bij kregen. Amsterdam had als enige een vertrekoverschot. Rotterdam
werd gekenmerkt door een lage natuurlijke groei en een laag vestigingsoverschot.

In bijvoorbeeld Tsjechië is de situatie heel anders. De bevolkingsomvang van Praag neemt
sneller af, door zowel sterfte als migratie, dan die van Tsjechië als geheel. Evenals Tsjechië
heeft ook Duitsland een negatief natuurlijk groeicijfer en een positief migratiecijfer. Berlijn
lijkt op Praag (negatieve natuurlijke groei en vertrek) terwijl Hamburg nog migranten aan-
trekt. Italië en Hongarije scharen zich eveneens in dit gezelschap: in Milaan en omgeving is
de sterfte hoger dan de geboorte, maar er komt nog een aanzienlijk aantal migranten bin-
nen, in Rome zijn sterfte- en geboortecijfers even hoog en ook daar komen nog steeds mi-
granten binnen. Beide steden hebben bijgevolg aanzienlijke groeicijfers. Vooral Milaan
staat in scherp migratiecontrast met Italië als geheel. In Boedapest en ook in Hongarije als
geheel is het vestigingsoverschot te laag om de natuurlijke bevolkingsdaling nog positief te
kunnen beïnvloeden. Wenen kent eveneens een negatieve natuurlijke groei maar groeit des-
ondanks nog aanzienlijk dankzij migratie. De regio met Warschau vertoont een soortgelijk
beeld, terwijl Polen als geheel mensen verliest vooral door vertrek. Slowakije en de hoofd-
stad Bratislava wijken hiervan niet zoveel af. Alle indicatoren wijzen op een bevolkingsda-
ling, hoewel het land als geheel nog lichte natuurlijke groei kent. 

Parijs kent een hoge natuurlijke groei (vooral door de lage sterfte) maar wordt an-
derzijds geconfronteerd met een behoorlijk vertrekoverschot.

Kortom, het beeld is behoorlijk gevarieerd: de grootste groeiers zijn Madrid, Barce-
lona, Stockholm, Brussel, Lissabon, Helsinki, Wenen en Milaan. In vrijwel alle gevallen is
dat vooral dankzij migratie. Krimp kenmerkt Bratislava en Praag en in mindere mate ook
Berlijn.
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2.4. Conclusies

• Europa is het eerste continent waar bevolkingskrimp gaat optreden en dat gaat ge-
paard met vergrijzing. Europa is het meest vergrijsde continent en hoewel ook alle
andere continenten vergrijzen, zelfs Afrika, blijft het verschil met Noord-Amerika
(de nummer 2) tot 2050 aanzienlijk. Daarna gaat het vergrijzingstempo in Europa
waarschijnlijk flink dalen en dat zou ten opzichte van de voortgaande vergrijzing
elders voor Europa een voordeel kunnen opleveren.

• Vergrijzing heeft vooral te maken met de gedaalde vruchtbaarheid, waarbij uitstel
van kinderen krijgen een belangrijke rol speelt, en in mindere mate de stijgende le-
vensverwachting. De gemiddelde leeftijd van de bevolking schuift omhoog en de
bevolkingsomvang zal minder snel toenemen, tot een maximum komen en dan
langzaam gaan dalen. Immigratieoverschotten kunnen het proces van bevolkings-
daling nog enigszins vertragen, maar hebben nauwelijks effect op de voortgaande
vergrijzing. 

• Globaal gesproken begon het vergrijzingsproces in het noorden van Europa, waar-
na het westen en het zuiden volgden. Na de val van de Berlijnse Muur kreeg het
oosten van Europa eveneens met het nieuwe vergrijzingspatroon te maken, hoewel
de veranderingen daar ook van doen hadden met de (onzekere) overgang naar de
vrije markteconomie.

• Momenteel heeft de gemiddelde EU-ingezetene een levensloop die wordt geken-
merkt door lage en late vruchtbaarheid en door late sterfte. 

• De meeste EU-burgers trouwen minstens één keer, maar steeds vaker na een perio-
de van ongehuwd samenwonen. De leeftijd bij trouwen is hoog, soms zelfs hoger
dan die bij het eerste kind. Echtscheiding is normaal geworden, hoewel meer hu-
welijken eindigen met de dood. 

• Huishoudens zijn klein, ook als gevolg van de vergrijzing. Eenpersoonshuishou-
dens zijn talrijk geworden. 

• De EU is en blijft naar verwachting een immigratiecontinent, maar Nederland is
daarop momenteel een uitzondering.

• Uitstel van huwelijk en kinderen krijgen leidt op basis van kalenderjaarcijfers tot
bijvoorbeeld een lager kindertal, maar analyses met geboortejaarcijfers doen ver-
moeden dat er op termijn toch wel een iets hoger kindertal zou kunnen terugkeren.
Een stijging kan vooral optreden wanneer het uitstelgedrag vermindert. Dat wordt
overigens ook verondersteld in de verschillende prognoses. Er is dus geen sprake
van dat de EU  op korte termijn zou uitsterven, maar het EU-aandeel in de wereld-
bevolking daalt wel langzaam verder. 

beets
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• De afzonderlijke EU-lidstaten hebben allemaal hun eigen specifieke variant van dit
demografische patroon, maar ook binnen de verschillenden landen is er variatie.
De variatie in regionale dynamiek wordt getoond via de demografie van enkele
grootsstedelijke gebieden. Tegenover landen met natuurlijke groei en een vesti-
gingsoverschot en waarbij de (hoofd)stad ook groei vertoont (Brussel, Helsinki,
Lissabon, Londen, Madrid, en de vier grote steden van Nederland) staan ook lan-
den en (hoofd)steden die met krimp worden geconfronteerd (Praag en Bratislava).
Daartussen bevinden zich landen en steden die worden gekenmerkt door zowel
positieve als negatieve demografische trends (Athene, Berlijn, Boedapest, Milaan
en Parijs).

• Vergrijzing is de komende decennia onvermijdelijk. In de ene regio schrijdt de ver-
grijzing veel langzamer voort dan in de andere en de niveaus verschillen. Samenle-
vingen zullen zich hieraan moeten aanpassen. Maar daarvoor is wel enige tijd be-
schikbaar, want demografische veranderingen voltrekken zich vaak langzaam
maar (vrij) zeker en zijn daardoor redelijk tot goed voorspelbaar. Door timingver-
schillen kunnen landen die minder ver zijn vergrijsd lering trekken uit ervaringen
van landen waar het proces al in een verder ontwikkeld stadium is.
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In de grafieken gehanteerde Europese landcodes 

AT – Oostenrijk 

BE – België 

BG – Bulgarije (kandidaat) 

CY – Cyprus (nieuw)

CZ – Tsjechië (nieuw)

DE – Duitsland 

DK – Denemarken 

EE – Estland (nieuw) 

ES – Spanje 

EU-15 – de ‘oude’ EU

EU-25 – de ‘nieuwe’ EU

FI – Finland  

FR – Frankrijk 

GR – Griekenland 

HU – Hongarije (nieuw) 

HR – Kroatië (kandidaat)

IE – Ierland  

IT – Italië 

LT – Litouwen (nieuw)

LU – Luxemburg 

LV – Letland (nieuw) 

MT – Malta (nieuw) 

NL – Nederland

NMS-10 – 10 nieuwe EU-lidstaten  

PL – Polen (nieuw) 

PT – Portugal 

RO – Roemenië (kandidaat) 

SE – Zweden 

SI – Slovenië (nieuw) 

SK – Slowakije (nieuw)  

TR – Turkije (mogelijk kandidaat)  

UK – Verenigd Koninkrijk
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Indeling van landen volgens de Verenigde Naties (2005) 

Meer ontwikkelde landen: alle landen in Europa en Noord-Amerika, 

alsmede Australië, Nieuw-Zeeland en Japan.

Minder ontwikkelde landen: alle landen in Afrika, Azië (exclusief Japan),

Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied, plus Melanesië,

Micronesië en Polynesië.

Minst ontwikkelde landen: 50 landen waarvan 34 in Afrika, 10 in Azië, 

1 in Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied, en 5 in Oceanië

(gedefinieerd in de Algemene Vergadering van de Verenigde

Naties): Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina

Faso, Burundi, Cambodja, Centraal Afrikaanse Republiek, Comoren,

Djibouti, Equatoriaal Guinee, Eritrea, Ethiopië, Gambia, Guinee,

Guinee-Bissau, Haïti, Jemen, Kaapverdië, Kiribati, Kongo

(Democratische Republiek), Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar,

Malawi, Malediven, Mali, Mauritanië, Mozambique, Myanmar

(Birma), Nepal, Niger, Oeganda, Oost-Timor, Rwanda,

Salomoneilanden, Samoa, SaoTomé en Principe, Senegal, Sierra

Leone, Somalië, Soedan, Tanzania, Togo, Tsjaad, Tuvalu, Vanuatu en

Zambia.

(Deze groep van landen maakt deel uit van de minder ontwikkelde
landen).

Noord-Europa: Denemarken, Estland, Faerøer, Finland, Ierland, Kanaaleilan-

den, Letland, Litouwen, (eiland) Man, Noorwegen, Verenigd Konink-

rijk, IJsland, en Zweden.

Oost-Europa: Bulgarije, Hongarije, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië,

Russische Federatie (inclusief het Aziatisch gedeelte), Slowakije,

Tsjechië en Wit-Rusland

Zuid-Europa: Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Gibraltar, Grieken-

land, Italië, Kroatië, Macedonië, Malta, Portugal, San Marino, Servië

en Montenegro, Slovenië, Spanje en Vaticaanstad.

West-Europa: België, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Mona-

co, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. 
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3. Demografische ontwikkelingen in Nederland

3.1. Groei, omvang, spreiding en samenstelling van de bevolking

In het vorige WPRB-rapport, dat in 2003 verscheen en de ontwikkelingen tot en
met 2002 beschreef, werd melding gemaakt van een recente daling van de bevolkingsgroei.
Nu, drie jaar later, is duidelijk dat die het begin is geweest van een langduriger trend van
voortdurend afnemende groeicijfers (figuur 3.1). De bevolkingsgroei daalde zelfs zo sterk
dat het aantal inwoners in april 2005 zeer licht afnam. Aan deze bevolkingskrimp werd
door de dagbladen veel aandacht besteed, wat in de daaropvolgende weken zelfs tot enige
verontrusting leidde over de teruglopende Nederlandse bevolking. De kortstondige en zeer
geringe bevolkingsdaling zette echter niet door. Vanaf mei was het groeicijfer weer positief,
zij het bescheiden in vergelijking met voorgaande jaren. Per saldo werd in 2005 een bevol-
kingsgroei van 30 duizend geboekt, de laagste waarde die ooit is waargenomen. 

Begin 2006 kwam het thema bevolkingskrimp opnieuw in de belangstelling, toen
het inwonertal van enkele provincies (Limburg, Groningen en Friesland) in 2005 bleek te
zijn teruggelopen. Van een vermeende ‘leegloop’ was overigens geen sprake: in de noorde-
lijke provincies liep het inwonertal met 0,1 procent terug. In Limburg was de daling met 0,4
procent nog het sterkst.

Van de vier componenten die de bevolkingsgroei bepalen, geboorte, sterfte, immigratie en
emigratie, is geboorte nog steeds belangrijk: in 2005 werden er in ons land circa 188 dui-
zend kinderen geboren. Per dag zijn het er gemiddeld 515, 50 minder dan in 2000. 

89

Joop Garssen

fig. 3.1: Bevolkingsontwikkeling 1990-2005

Bron: CBS.

x 1 000

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

migratieoverschot

geboorteoverschot

bevolkingsgroei

2005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 89



90

Het aantal sterfgevallen laat, onder invloed van de vergrijzing, een geleidelijke, langzame
trendmatige stijging zien. Desondanks overleden er zowel in 2004 als in 2005 circa 137 dui-
zend inwoners, 5 duizend minder dan in het jaar daarvoor. Het onverwacht lage aantal in
2004 en 2005 hing samen met het milde en gelijkmatige klimaat in beide jaren. Een derge-
lijk klimaat heeft een gunstig effect op de sterftecijfers van ouderen (Garssen et al., 2005a;
Garssen en Hoogenboezem, 2005). 

Vooral door het afnemend aantal geboorten is de natuurlijke groei, het aantal ge-
boorten minus het aantal sterfgevallen, in de afgelopen jaren gedaald: in 2005 bedroeg deze
140 personen per dag, in 2000 nog 181. 

De totale bevolkingsgroei neemt echter vooral af door een vertrekoverschot. De twee com-
ponenten van de bevolkingsgroei die veel sterkere fluctuaties van jaar op jaar laten zien dan
geboorte en sterfte, de immigratie en de emigratie, droegen vijf jaar geleden nog bijna even-
veel bij aan de bevolkingsgroei als het geboorteoverschot. Inmiddels is de situatie volledig
veranderd, en heeft migratie juist een remmende invloed op de bevolkingsgroei. 

Sinds 2003 is het migratiesaldo (inclusief administratieve correcties) negatief: het
aantal emigranten overtreft het aantal immigranten. Bedroeg in 2000 de netto instroom nog
54 duizend, in 2005 was de netto uitstroom 27 duizend. De natuurlijke groei is in de afgelo-
pen vijf jaar veel minder veranderd. Dat de bevolking van Nederland nog groeit, komt dan
ook doordat het geboorteoverschot het vertrekoverschot nog steeds overtreft. De jaarlijkse
groei is echter zeer gering, en in vijf jaar tijd afgenomen van 0,78 procent (2000) naar 0,18
procent (2005).

Sinds 1990 is de totale Nederlandse bevolking met 1,4 miljoen personen toegenomen.
Begin 2001 passeerde het aantal inwoners de grens van 16 miljoen; inmiddels ligt het inwo-
nertal op ruim 16,3 miljoen. Het tempo van de bevolkingsgroei was hoog tot het begin van
dit decennium, maar aan deze snelle ontwikkeling is nu een einde gekomen. De recente da-
ling van de groei heeft dan ook aanleiding gegeven tot een neerwaartse bijstelling van het
geprognosticeerde inwonertal. Volgens de meest recente bevolkingsprognose (van eind
2004) zal aan het eind van de jaren twintig de 17-miljoenste inwoner worden geregistreerd.
In de jaren veertig zal – vooral als gevolg van sterfte onder de babyboomgeneratie – de be-
volking licht in omvang gaan afnemen. 

De spreiding van de bevolking over ‘lege’ en ‘volle’ gebieden is in de afgelopen decennia niet
gelijkmatiger geworden. Met 1.227 inwoners per km2 land was de provincie Zuid-Holland
op 1 januari 2006 bijna zeven keer zo dichtbevolkt als Drenthe (183 inwoners per km2). De
groei vond vooral plaats in de randgemeenten van de grote steden. Zo nam het inwonertal
van het sterk op Amsterdam georiënteerde Almere tussen 1990 en 2005 toe van 71 duizend
naar 179 duizend. Van spreiding binnen de provincie Flevoland was geen sprake: twee
derde van de bevolkingsgroei sinds 1990 kwam tot stand door de sterke groei van Almere.

De verschillende gemeentelijke herindelingen sinds 1990 – overwegend samenvoegingen
van gemeenten – zijn duidelijk zichtbaar in de sterke daling van het aantal gemeenten met
minder dan 20 duizend inwoners, van 489 in 1990 naar 212 in 2006 (tabel 3.1). Inmiddels
woont nog maar een op de 500 Nederlanders in een gemeente met minder dan 5 duizend
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inwoners. Veel kleine gemeenten zijn opgegaan in gemeenten die nu tussen de 50 duizend
en 100 duizend inwoners tellen. De sterke daling van het percentage mensen dat in de aller-
kleinste gemeenten woont, duidt dan ook meer op bestuurlijke schaalvergroting dan op ‘ver-
stedelijking’ van de leefomgeving. De bevolkingsgroei in Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag was daarentegen, ondanks de aantrekkingskracht van de grote steden, geringer dan ge-
middeld in Nederland. Veel inwoners van de grote steden zijn terechtgekomen in aangren-
zende gemeenten, die vaak een aantrekkelijker woningaanbod en woonomgeving bieden. 

Het aantal personen dat woont in gebieden die het CBS als ‘niet-stedelijk’ typeert,
is in het afgelopen decennium licht gedaald. Eén op de zes inwoners woont momenteel in
een gemeente met minder dan 20 duizend inwoners. Ruim tien jaar geleden was dat bijna
één op de drie. Duidelijk toegenomen is het deel van de bevolking dat woont in de 25 ge-
meenten met meer dan 100 duizend inwoners. Daarbij hebben vooral gemeenten als Alme-
re, Haarlemmermeer, Berkel en Rodenrijs, Capelle aan den IJssel en Zoetermeer een groot
deel van de bevolkingsgroei die voortkwam uit de aantrekkingskracht van de grote steden
opgevangen. Het aandeel van de vier grootste steden bleef vrijwel constant. 

De groei van de Nederlandse bevolking komt in de eerste plaats voor rekening van de niet-
westerse allochtonen. Wel is die groei de laatste jaren afgenomen, maar minder sterk dan
die van autochtonen en westerse allochtonen. Het aandeel van de niet-westerse allochto-
nen in de bevolking is hierdoor verder toegenomen. Op 1 januari 2006 werd 10,5 procent
van de Nederlandse bevolking tot de niet-westerse allochtonen gerekend. Sinds eind jaren
negentig telt Nederland meer niet-westerse allochtonen dan westerse allochtonen die nu
8,7 procent van de bevolking uitmaken.

In tabel 3.2 worden enkele kerncijfers gepresenteerd die een indruk geven van de ontwik-
keling van de meest omvangrijke groepen allochtonen naar herkomst. Getoond wordt de
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tabel 3.1: Bevolkingsontwikkeling naar gemeentegrootte, 1990-2006

Grootteklasse Aantal gemeenten Totale bevolking Percentage van totale 
(x 1 000) (x 1 000) bevolking van Nederland

2006 1990 2006 1990 2006 1990

< 5 9 105 28 345 0,2 2,3
5 - < 10 55 180 449 1.352 2,7 9,1
10 - < 20 148 204 2.166 2.936 13,3 19,7
20 - < 50 181 130 5.641 3.884 34,5 26,1
50 - < 100 40 36 2.915 2.604 17,8 17,5
100 + 25 17 5.137 3.770 31,4 25,3

waarvan:
Amsterdam 743 695 4,5 4,7
Rotterdam 589 579 3,6 3,9
Den Haag 475 442 2,9 3,0
Utrecht 281 230 1,7 1,5

Totaal 458 672 16.336 14.893 100,0 100,0

Bron: CBS.
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ontwikkeling sinds 1996, het eerste jaar waarvoor gegevens in het gewenste detail beschik-
baar zijn. Duidelijk blijkt dat de grote verschillen in bevolkingsgroei tussen autochtonen en
allochtonen in het afgelopen decennium nog zijn vergroot. De autochtone bevolking groei-
de tussen 1996 en 2006 met slechts één procent, de groep westerse allochtonen met acht
procent en de niet-westerse herkomstgroep met 47 procent. Maar liefst twee derde van de
totale bevolkingsgroei sinds 1996 kwam voor rekening van niet-westerse allochtonen.
Daarbij legde de heterogene groep ‘overig niet-westers’ in absolute zin het meeste gewicht
in de schaal. De mensen in deze groep komen momenteel uit 130 herkomstlanden, waar-
van Kaapverdië, Ghana, Egypte en Vietnam getalsmatig het belangrijkst zijn.

Van de niet-westerse allochtonen nam de groep Marokkanen sinds 1996 het meest in om-
vang toe. De Afghanen en de Irakezen maakten in de tweede helft van de jaren negentig rela-
tief de sterkste groei door, Terwijl het aantal Turken, Marokkanen en Surinamers vrij gelijk-
matig toenam, schommelde de jaarlijkse groei van de Antilliaanse/Arubaanse herkomstgroep
sterk, vooral onder invloed van economische ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen. 

garssen

tabel 3.2: Bevolking naar herkomst, 1 januari 2006 en recente bevolkingsontwikkeling

Aantal op Aandeel in Toe- of afname
1/1/2006 bevolking per sinds 1/1/1996

x 1 000 1 000 inwoners x 1 000 %

Totaal 16.335,5 841,6 5

Autochtonen 13.184,0 807,1 188,8 1

Totaal westerse allochonen 1.429,0 87,5 101,4 8
waarvan

Ned. Indië/Indonesië 393,2 24,1 -18,5 -4
Duitsland 383,9 23,5 -27,6 -7
België 112,2 6,9 1,0 1
Verenigd Koninkrijk 76,3 4,7 10,6 16
vm. Joegoslavië 76,4 4,7 20,1 36
vm. Sovjet-Unie 46,1 2,8 32,6 242
Polen 45,6 2,8 20,4 81
overig westers 295,4 18,1 62,6 27

Totaal niet-westerse allochtonen 1.722,5 105,4 551,4 47
waarvan

Turkije 364,6 22,3 93,1 34
Suriname 332,0 20,3 51,3 18
Marokko 23,3 19,8 98,2 44
Ned. Antillen 129,4 7,9 42,6 49
China 45,9 2,8 22,4 95
Irak 43,8 2,7 32,5 288
Afghanistan 37,3 2,3 32,4 659
Iran 28,8 1,8 12,3 75
Somalië 19,9 1,2 -0,2 -1
overig niet-westers 397,7 24,3 166,9 72

Bron: CBS.
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Het groeitempo van de overige, kleinere groepen nam over het algemeen af. Sinds 2001 is
het aantal Somaliërs zelfs geslonken. Veel van hen zijn geëmigreerd naar het Verenigd
Koninkrijk. Meer recent, sinds het begin van het huidige decennium, is het aantal personen
uit Sierra Leone, Angola en Soedan wel sterk gestegen. Het hoogtepunt in deze ontwikke-
ling werd bereikt in 2004. Sindsdien is vooral het aantal Angolezen en Soedanezen weer
gedaald. 

De drie grootste groepen niet-westerse allochtonen worden nu gevormd door de
Turken, Surinamers en Marokkanen. Verder maken aanzienlijke aantallen Antillianen en
Arubanen, Chinezen, Irakezen, Afghanen, Iraniërs en Somaliërs deel uit van de groep niet-
westerse allochtonen.

Ruim de helft van de westerse allochtonen bestaat uit Indonesiërs (voornamelijk personen
uit het voormalig Nederlands-Indië) en Duitsers. Doordat de gemiddelde leeftijd in deze
groepen hoog is, zijn de aantallen Indonesiërs en Duitsers in het afgelopen decennium afge-
nomen. De Belgen, die naar omvang de derde westerse groep vormen, zijn in aantal vrijwel
gelijk gebleven. Wel gegroeid is de groep personen afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk.
Deze is nu ongeveer even groot als die uit voormalig Joegoslavië. Verreweg het sterkst toege-
nomen is de groep westerse allochtonen uit de voormalige Sovjet Unie: sinds 1996 is hun
aantal ruim verdrievoudigd. Het betreft onder meer personen uit Litouwen, Azerbeidzjan,
Letland, Estland, Oekraïne en Armenië. Onder de kleinere westerse herkomstlanden vallen
ten slotte Roemenië en Bulgarije op. Het aantal mensen uit die landen, en in het bijzonder
het aantal vrouwen, is in het afgelopen decennium zeer sterk gegroeid. 

De allochtonen zijn in nog sterkere mate dan de autochtonen ongelijk over Nederland ver-
deeld. Vooral op de niet-westerse allochtonen heeft het westen van Nederland een sterke
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fig. 3.2: Percentage allochtonen per provincie, 2005

Bron: CBS. %
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aantrekkingskracht. Op 1 januari 2005 bestond 17 procent van de bevolking van Zuid-Hol-
land uit niet-westerse allochtonen, tegen drie procent van de Drentse bevolking (figuur 3.2).
In alle provincies langs de grens met Duitsland en België is het aandeel westerse allochtonen
– overwegend Duitsers en Belgen – daarentegen groter dan het aandeel niet-westerse
allochtonen. In Limburg wonen zelfs drie keer zoveel westerse als niet-westerse allochtonen. 

Vooral in de vier grote steden zijn de niet-westerse allochtonen bovengemiddeld vertegen-
woordigd (tabel 3.3). Op 1 januari 2005 behoorde een derde van de bevolking van Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot die groep, tegen ruim tien procent voor Nederland
als geheel. Amsterdam en Rotterdam scoren met circa 35 procent het hoogst, Utrecht met 21
procent het laagst. Ongeveer driekwart van de totale populatie niet-westerse allochtonen in
de vier grote steden bestaat uit Surinamers, Marokkanen, Turken en Antillianen/Arubanen. 
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tabel 3.3: Aantal niet-westerse allochtonen naar herkomst, de grootste gemeenten, overige gemeenten en Nederland totaal, 2005

Niet-westerse allochtonen waarvan (x 1 000):
Gemeente

% van totale Turken Marokkanen Surinamers Antillianen/ Overigen
(x 1 000) bevolking Arubanen

Amsterdam 254,2 34,2 38,0 64,4 70,4 11,5 70,0
Rotterdam 209,4 35,1 45,0 36,1 52,5 20,0 55,7
Den Haag 150,1 31,8 32,0 24,2 45,4 10,9 37,6
Utrecht 56,9 20,7 12,4 24,1 7,1 2,3 11,1
Eindhoven 30,5 14,6 9,3 5,0 3,6 2,4 10,2
Tilburg 26,4 13,3 7,1 4,9 3,1 4,2 7,2
Groningen 16,3 9,0 1,1 1,0 3,2 3,2 7,9
Almere 42,6 24,3 2,6 5,2 17,7 4,1 12,9
Breda 16,9 10,1 2,7 4,8 2,0 2,0 5,3
Nijmegen 19,1 12,1 5,0 3,2 1,5 2,0 7,3
Apeldoorn 10,8 6,9 3,9 0,7 0,9 1,0 4,1
Enschede 21,5 14,0 8,6 2,1 1,9 0,8 8,2
Haarlem 18,4 12,5 6,1 4,0 2,0 0,9 5,5
Arnhem 23,9 16,9 7,6 2,7 3,0 2,0 8,6
Zaanstad 21,0 15,0 10,0 1,5 4,0 0,7 4,8
Amersfoort 18,1 13,4 5,4 3,8 1,5 1,6 5,6
Den Bosch 13,2 9,9 2,7 4,1 1,8 1,0 3,7
Haarlemmermeer 13,6 10,3 1,5 1,9 3,6 1,0 5,7
Maastricht 8,8 7,2 1,5 1,8 0,4 0,6 4,6
Dordrecht 19,7 16,5 6,1 2,5 2,6 3,2 5,3
Leiden 16,8 14,2 2,2 4,9 2,0 1,4 6,3
Zoetermeer 17,2 14,9 0,7 1,3 7,3 2,2 5,7
Zwolle 9,4 8,4 2,4 0,6 1,1 1,4 3,9
Emmen 4,0 3,7 0,8 0,4 0,4 0,3 2,1
Ede 7,3 6,9 1,9 2,3 0,6 0,3 2,3

Totaal 25 grote gemeenten 1.045,9 20,4 216,7 207,4 239,7 80,8 301,3

Overige gemeenten 648,5 5,8 139,9 108,2 89,5 49,5 261,4

Nederland 1.694,4 10,4 356,6 315,6 329,2 130,3 562,7

Bron: CBS.
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Behalve deze concentratie is ook het relatief grote aantal vrouwen in de vruchtbare leef-
tijdscategorie binnen de groep niet-westerse allochtonen, die bovendien een nog steeds
bovengemiddeld kindertal realiseren, de oorzaak van de sterke ‘verkleuring’ van de jeugd in
de grote steden. In de vier grote steden tezamen behoorde in 2005 iets meer dan de helft
(50,5 procent) van de kinderen in de leeftijdsgroep 0-14 jaar tot de niet-westerse alloch-
tonen. Zes op de tien kinderen in deze steden worden tot de allochtonen (niet-westers plus
westers) gerekend.

In de overige steden met meer dan 100 duizend inwoners is de concentratie van niet-wes-
terse allochtonen eveneens hoog, zij het naar verhouding iets minder dan in de vier grote
steden. Globaal gezien neemt het percentage af naarmate de gemeente kleiner is en verder
van het westen van Nederland verwijderd ligt. Zo is in Emmen minder dan vier procent van
de bevolking van niet-westerse herkomst. 

Niet alleen is de spreiding van niet-westerse allochtonen over Nederland zeer ongelijkma-
tig, ook laten de verschillende herkomstgroepen sterk verschillende patronen zien. 

Surinamers zijn in verhouding tot het totaal aantal inwoners het sterkst vertegen-
woordigd in de drie grootste steden en in Almere en Zoetermeer. Een groot aantal Surina-
mers is de afgelopen jaren van Amsterdam (en buurgemeenten) verhuisd naar Almere. In
deze gemeente is inmiddels een op de tien inwoners van Surinaamse herkomst. Momenteel
telt Almere circa 18 duizend Surinamers. Zij vormen er 42 procent van alle niet-westerse
allochtonen. 

Turken zijn, evenals de andere niet-westerse herkomstgroepen, numeriek het
sterkst vertegenwoordigd in de vier grote steden. In relatief opzicht springen echter vooral
Zaanstad en Enschede eruit. Zaanstad, waar de helft van alle niet-westerse allochtonen tot
de Turkse groepering behoort, is in absoluut opzicht zelfs de vijfde ‘Turkse stad’ van Neder-
land. 

Marokkanen, die voor twee derde in gemeenten met meer dan 100 duizend in-
woners wonen, zijn in absoluut opzicht het sterkst vertegenwoordigd in Amsterdam (circa
64 duizend personen) en in relatief opzicht in Utrecht (42 procent van alle niet-westerse
allochtonen). Ook Leiden, ’s-Hertogenbosch en Almere tellen verhoudingsgewijs veel
Marokkanen. 

Antillianen en Arubanen zijn vooral sterk vertegenwoordigd in Rotterdam. Daar
wonen 20 duizend Antillianen en Arubanen, aanzienlijk meer dan in enige andere gemeen-
te. Zij vormen in Rotterdam bijna 10 procent van alle niet-westerse allochtonen. Op de
tweede plaats komt, met grote afstand, Amsterdam met ruim 11 duizend Antillianen en
Arubanen (ruim 4 procent van alle niet-westerse allochtonen). 

3.2 Leeftijdsopbouw en vergrijzing

De leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking is al geruime tijd aan verande-
ringen onderhevig. Deze worden vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de geboor-
te- en sterftecijfers. Veel kleiner is de invloed van migratie. Het afgelopen decennium is de
globale indeling van de bevolking in jongeren, potentieel economisch actieven en ouderen
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evenwel maar weinig veranderd. Dit geldt echter niet voor eerdere, noch voor de komende
decennia. In figuur 3.3 is daarom de ontwikkeling sinds 1950 weergegeven. De toekomsti-
ge ontwikkelingen zullen worden besproken in paragraaf 3.6. 

garssen

fig. 3.3: Bevolkingssamenstelling naar leeftijd, 1950-2006

Bron: CBS.
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In de afgelopen 30 jaar is, zoals blijkt uit figuur 3.3, sprake geweest van een sterke ontgroe-
ning (een afnemend aandeel van 0-19-jarigen in de bevolking). In 1970 waren 36 van de
100 inwoners jonger dan 20 jaar. Hun aandeel daalde echter snel, vooral als gevolg van een
sterk afnemend aantal geboorten in de jaren zeventig en tachtig, tot circa een kwart in het
begin van de jaren negentig. Het aandeel jongeren in de bevolking bleef sindsdien vrijwel
ongewijzigd; het ontgroeningsproces is nagenoeg gestopt. De langzame vergrijzing van de
bevolking zal echter wel doorzetten, en nog versnellen na 2010, als de babyboomgeneratie
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De vergrijzing heeft een veel geleidelijker verloop
dan de ontgroening, maar de invloed ervan op de leeftijdsopbouw is desondanks aanzien-
lijk. 

Hoewel figuur 3.3 lijkt te duiden op weinig verandering in de leeftijdsopbouw vanaf medio
jaren negentig, hebben zich vooral binnen de volwassen bevolking zeer sterke veranderin-
gen in de samenstelling naar leeftijd voorgedaan (figuur 3.4). Het meest opvallend daarbij
is de daling van het percentage twintigers in de bevolking. In 1990 vormden zij met ruim 17
procent (2,56 miljoen) nog de grootste leeftijdscategorie, maar inmiddels is hun aandeel,
door de sterke vruchtbaarheidsdaling rond 1970, met 12 procent (1,96 miljoen) het kleinst
van alle hier getoonde leeftijdsgroepen.

De naoorlogse babyboom is duidelijk zichtbaar in de sterke stijging van het per-
centage vijftigers die in 1996 inzette. Naar verwachting zullen zij nog vóór het einde van
het huidige decennium, na de veertigers, de grootste groep vormen.
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De in figuur 3.3 bescheiden ogende stijging van het percentage 65-plussers betekende, in
absolute zin, een aanzienlijke groei van deze bevolkingscategorie. Sinds 1990 is het aantal
65-plussers met een vijfde (424 duizend personen) toegenomen. Van elke 100 inwoners
vallen momenteel 14 in deze leeftijdsklasse. De stijging is overigens maar voor een klein
deel het gevolg van de toegenomen levensverwachting. Een veel grotere invloed gaat uit
van de door vroegere ontwikkelingen bepaalde bevolkingssamenstelling naar leeftijd.
Deze invloed zal, met het vergrijzen van de babyboomgeneratie, voorlopig verder toene-
men. 

Nog sterker dan het aandeel 65-plussers groeide het aandeel van de alleroudsten (80 jaar en
ouder). Deze groep nam sinds 1990 met ruim een derde in omvang toe, van 428 duizend
naar 587 duizend. Een op de 28 inwoners is nu 80-plusser. Een halve eeuw geleden was dat
nog een op de 100. Vrouwen maken, door hun hogere levensverwachting, ruim twee derde
uit van deze leeftijdsgroep. Met het toenemen van de leeftijd neemt ook deze scheve verde-
ling tussen de seksen toe: acht op de tien 90-plussers zijn vrouwen. 

Het vergrijzingsproces wordt enigszins geremd door de immigratie en de hogere vruchtbaar-
heid van allochtonen. Tussen de diverse groepen westerse en niet-westerse allochtonen be-
staan echter zeer grote verschillen in leeftijdsopbouw en vergrijzing, zoals blijkt uit figuur 3.5. 

Alle niet-westerse herkomstgroepen zijn gemiddeld jonger dan de autochtonen. De
verschillen die de groepen in dit opzicht laten zien, hangen samen met hun migratiege-
schiedenis en hun vruchtbaarheid. Zo zijn de Somaliërs, die merendeels in de jaren negen-
tig naar Nederland kwamen en hier relatief veel kinderen hebben gekregen, met een gemid-
delde leeftijd van nog geen 23 jaar van alle grotere herkomstgroepen het jongst. 

Uit de figuur blijkt ook duidelijk dat alle niet-westerse allochtone groepen aanzien-
lijk minder vergrijsd zijn dan de autochtonen en westerse allochtonen. Dit geldt ook voor
de groepen die al langer in Nederland verblijven, in het bijzonder de Surinamers, Turken en
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fig. 3.4: Veranderingen in de bevolkingssamenstelling naar leeftijd, 1990-2006

Bron: CBS.
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Marokkanen. Deze groepen zullen in de komende decennia echter wel relatief sterk gaan
vergrijzen. Het remmende effect van de aanwezigheid van niet-westerse allochtonen op de
vergrijzing is dan ook van tijdelijke aard en bovendien niet erg sterk. Als in Nederland geen
allochtonen zouden wonen, zou de gemiddelde leeftijd van de bevolking maar ongeveer
één jaar hoger zijn. 

Het sterkst vergrijsd zijn de Duitsers en de Belgen. In deze groepen bevinden zich
naar verhouding meer 65-plussers dan onder autochtonen.

garssen

In het afgelopen decennium is het aandeel van de potentiële beroepsbevolking (personen
van 20 tot 65 jaar) slechts zeer licht gedaald. Tot 1994 was nog sprake van een aanzienlijke
stijging, die vervolgens overging in een lichte daling. Per 100 inwoners behoren momenteel
62 personen tot de potentiële beroepsbevolking. Het aandeel 20-64-jarigen zal ook in de
nabije toekomst maar weinig afnemen. Wel wordt deze bevolkingsgroep geleidelijk ouder.
In 1990 lag de gemiddelde leeftijd op 39,6 jaar, in 2006 op 42,4 jaar. 

Met de veranderende leeftijdssamenstelling van de potentiële beroepsbevolking
verandert ook het groeitempo van deze bevolkingscomponent. Tot 1990 was er nog sprake
van een jaarlijkse groei met meer dan 100 duizend personen. Dit liep in de jaren negentig
terug tot minder dan 70 duizend per jaar en de afgelopen jaren daalde de groei opnieuw

fig. 3.5: Samenstelling herkomstgroeperingen naar leeftijd, 2006

Bron: CBS. %
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sterk. In 2005 was de groei van de potentiële beroepsbevolking met 1,2 duizend personen
vrijwel verwaarloosbaar. Doordat in het afgelopen decennium de arbeidsparticipatie sterk
is toegenomen, is het aantal economisch actieven ondanks deze daling aanzienlijk ge-
groeid. 

3.3 Huishoudensontwikkelingen

Tussen 2000 en 2005 nam het aantal huishoudens in ons land met 290 duizend toe.
De groei van het aantal huishoudens in deze vijf jaar (4,3 procent) was sterker dan die van
de totale bevolking (2,8 procent). Deze relatief grotere stijging van het aantal huishoudens
hangt samen met de voortgaande ‘huishoudensverdunning’, de daling van het gemiddelde
aantal personen per huishouden. In een eeuw tijd is dit aantal vrijwel gehalveerd, van 4,5
naar 2,3. Aan deze ontwikkeling lag vooral het al decennialang toenemende aandeel van de
eenpersoonshuishoudens ten grondslag. Een kleinere rol was weggelegd voor de eenouder-
huishoudens. Deze categorie draagt bij aan de huishoudensverdunning, omdat het meren-
deel ontstaat door (echt)scheiding.

In de periode 2000-2005 is het aantal eenpersoonshuishoudens met 177 duizend toegeno-
men en het aantal eenouderhuishoudens met 60 duizend (tabel 3.4). In relatieve zin is het
aantal eenouderhuishoudens echter twee keer zo sterk gegroeid als het aantal eenpersoons-
huishoudens. Verreweg de sterkste groei vond overigens plaats in de, vooralsnog aanzien-
lijk kleinere, categorie van niet-gehuwde paren met kinderen.

De op één na grootste huishoudenscategorie, die van de gehuwde paren met kinde-
ren, is in de afgelopen jaren licht afgenomen: in 2005 waren er 81 duizend (4,2 procent)
minder dan in 2000.

Het aantal eenpersoonshuishoudens (alleenstaanden) neemt al geruime tijd in vrijwel alle
leeftijdsklassen toe. Rond de 25-jarige leeftijd is ongeveer een kwart van alle jongeren
alleenstaand. Op 45-jarige leeftijd geldt dit voor ongeveer 1 op de 7 mannen en 1 op de 12

tabel 3.4: Particuliere huishoudens naar huishoudenssamenstelling

Type huishouden 2000 2005 Toename
(x 1 000) (x 1 000) (%)

Eenpersoonshuishouden 2.272,2 2.449,4 7,8
Niet-gehuwd paar zonder kinderen 494,8 498,5 0,7
Niet-gehuwd paar met kinderen 162,8 248,5 52,7
Gehuwd paar zonder kinderen 1.521,1 1.563,8 2,8
Gehuwd paar met kinderen 1.919,6 1.838,6 -4,2
Eenouderhuishouden 384,3 444,1 15,6
Overige huishoudens 46,3 48,0 3,7

Totaal huishoudens 6.801,0 7.091,0 4,3

Bron: CBS.
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vrouwen Doordat kinderen bij een echtscheiding in acht op de tien gevallen bij de moeder
blijven wonen (Steenbrink en Sprangers, 2006), zijn zij in deze leeftijdsfase minder vaak al-
leenstaand dan vrouwen. Met het toenemen van de leeftijd stijgt het aandeel alleenstaan-
den onder vrouwen weer, als gevolg van echtscheiding en verweduwing. Onder mannen zet
deze stijging pas vanaf ongeveer 70-jarige leeftijd in. Dit komt doordat mannen minder
vaak hun partner overleven dan vrouwen. Bovendien hertrouwen meer mannen dan vrou-
wen na een scheiding.

Op 80-jarige leeftijd voeren zes op de tien vrouwen als alleenstaande een zelfstan-
dig huishouden. Mannen leven op deze leeftijd vaker samen met hun partner. Minder dan
drie op de tien 80-jarige mannen is alleenstaand. 

Het aantal huishoudens van niet-gehuwde paren is snel toegenomen, van een half miljoen
in 1995 – het eerste jaar waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn – naar driekwart miljoen
op dit moment. In recente jaren deed deze stijging zich vrijwel volledig voor in de categorie
ongehuwde paren met kinderen. De komst van het eerste kind blijkt dus steeds minder een
reden te zijn om in het huwelijk te treden. Inmiddels heeft een op de drie pasgeboren kin-
deren niet-gehuwde ouders.

Terwijl het niet-gehuwd samenwonen in het afgelopen decennium sterk is toegeno-
men, is het aantal huishoudens van gehuwde paren met ongeveer 3,4 miljoen vrijwel con-
stant gebleven. Binnen de laatste groep is het aantal gehuwde paren met kinderen echter
gedaald en het aantal gehuwde paren zonder kinderen tegelijkertijd toegenomen. Deze stij-
ging wordt veroorzaakt door het uit huis gaan van het (jongste) kind. Rond het 50ste levens-
jaar begint het aantal paren zonder kinderen sterk toe te nemen. 

In de jongere leeftijdsklassen, tot circa 40 jaar, zijn de aantallen gehuwden in beide
groepen (met en zonder kinderen) de afgelopen jaren afgenomen. Van de vrouwen van 25-
29 jaar was eind jaren tachtig zo’n 60 procent gehuwd. Inmiddels is dit aandeel gedaald tot
ruim 30 procent.

Opmerkelijk is ook de stijging van het aantal gehuwd samenwonende 65-plussers,
met ruim negen procent sinds 2000. De oorzaak hiervan is tweeledig. Enerzijds blijven
echtparen langer bij elkaar door de sterk gestegen levensverwachting van mannen in ver-
houding tot die van vrouwen, anderzijds blijven ouderen langer zelfstandig wonen, en zijn
ze hierdoor ouder als ze naar een verzorgings- of verpleeghuis gaan.

Tussen 2000 en 2005 is het aantal alleenstaande ouders met ongeveer 16 procent toegeno-
men, tot 444 duizend. De eenouderhuishoudens van zowel alleenstaande vaders als alleen-
staande moeders zijn in de meeste gevallen ontstaan door echtscheiding. Omdat kinderen
na een echtscheiding doorgaans bij de moeder blijven, bestaan de meeste eenouderhuis-
houdens uit een moeder met haar kind(eren). Slechts in een op de zes eenoudergezinnen is
de vader de alleenstaande ouder. Veel eenoudergezinnen zijn klein: 60 procent bestaat uit
één ouder en één kind.

Rond 40-jarige leeftijd is het aandeel van alleenstaande moeders het grootst. Onge-
veer tien procent van alle vrouwen maakt op deze leeftijd deel uit van een eenouderhuis-
houden. Van de 40-jarige mannen is slechts één procent alleenstaande ouder. 

Van de ruim drie miljoen kinderen tot 15 jaar die ons land telt, leven er 360 dui-
zend in een eenouderhuishouden. Dat is 12 procent en dit percentage neemt sterk toe met

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 100



de leeftijd van het kind. In het eerste levensjaar leeft slechts 1 op de 16 kinderen in een een-
oudergezin. Op 14-jarige leeftijd geldt dit voor een op de zeven.

Ongeveer 1,3 procent van alle inwoners van Nederland voert niet zelfstandig een (particu-
lier) huishouden, maar maakt deel uit van een institutioneel huishouden. Dit is meestal een
verzorgings- of verpleeghuis, en minder vaak een kindertehuis, revalidatiecentrum of ge-
vangenis. De institutionele bevolking is de afgelopen jaren gestaag gedaald. Begin jaren
tachtig woonden ruim 300 duizend personen in een institutioneel huishouden, momenteel
zijn het er ruim 210 duizend. 

Vooral de capaciteit van verzorgingshuizen is gedaald. De nog beschikbare capaci-
teit wordt tegenwoordig gereserveerd voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zor-
gen, waardoor bejaardenoorden verzorgingshuizen zijn geworden. Wat verder een rol zal
spelen is dat de ouderen tegenwoordig meer mogelijkheden hebben om via een aangepaste
woonvorm (zoals een serviceappartement of een aanleunwoning) als particulier huishou-
den voor een bepaald zorgniveau te kiezen. In 2000 woonde nog 21 procent van alle 80-
plussers in een tehuis, in 2005 was dit 17 procent. Deze daling vond plaats onder zowel
mannen als vrouwen. 

De huishoudenssamenstelling van het niet-westerse bevolkingsdeel wijkt in een aantal op-
zichten sterk af van het beeld dat hierboven is geschetst voor de totale bevolking. Ook tus-
sen de herkomstgroepen kunnen de verschillen aanzienlijk zijn. Allochtone jongeren verla-
ten, in vergelijking met hun autochtone leeftijdsgenoten, al vroeg het ouderlijk huis. Dit
geldt vooral voor jongeren van Turkse of Marokkaanse origine, die overigens minder vaak
dan autochtonen alleen gaan wonen. Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren gaan
daarentegen wel vaker alleenwonen. In dit opzicht vertonen ze overeenkomst met autoch-
tone jongeren.

Turkse en Marokkaanse jongeren kiezen overwegend voor het huwelijk als relatievorm.
Van de 20-29-jarige vrouwen in deze herkomstgroepen is ruim de helft gehuwd; minder dan
zes procent woont niet-gehuwd samen. Van de autochtone vrouwen op deze leeftijd is
slechts een op de zes gehuwd en woont een derde niet-gehuwd samen. Surinaamse, en
vooral Antilliaanse en Arubaanse twintigers zijn maar zelden gehuwd. Ook het aandeel
niet-gehuwd samenwonende twintigers is in deze herkomstgroepen aanmerkelijk lager dan
onder autochtonen.

In relatieve zin was de stijging van het aantal allochtone eenouderhuishoudens sinds 2000
met 23 procent veel sterker dan die van het aantal autochtone eenouderhuishoudens (met
12 procent). Momenteel is in een derde van de eenouderhuishoudens de alleenstaande
ouder allochtoon.

De kans op alleenstaand moederschap is het grootst onder Antilliaanse/Arubaanse
en Surinaamse vrouwen. Op 40-jarige leeftijd is ruim 40 procent van de Antilliaanse/Aru-
baanse vrouwen alleenstaande moeder. Vooral rond de millenniumwisseling steeg het aan-
tal alleenstaande ouders van de eerste generatie snel. Deze stijging hing samen met de forse
immigratie in die tijd vanuit de Nederlandse Antillen en Aruba. Een niet onbelangrijk deel
betrof vrouwen die op het moment van immigratie alleenstaande moeder waren. 
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Van de Surinaamse moeders van rond de 40 jaar is ongeveer een derde alleen-
staand. Van de autochtone moeders op deze leeftijd is dat ruim acht procent. Van alle huis-
houdens met kinderen bestaat onder Surinamers bijna de helft, en onder Antillianen zelfs
meer dan de helft, uit eenouderhuishoudens (figuur 3.6). 

Een opvallend sterke stijging van het aantal alleenstaande moeders is sinds 2000 opgetre-
den onder Turken en Marokkanen. In deze herkomstgroepen is het aandeel alleenstaande
moeders in de totale vrouwelijke bevolking momenteel op alle leeftijden (tot 65 jaar) hoger
dan onder autochtonen, maar wel veel lager dan onder Surinamers en Antillianen. Eén op
de zes Turkse en Marokkaanse vrouwen van 40 jaar is alleenstaande moeder. 

De recente stijging van het aantal alleenstaande Turkse en Marokkaanse moeders
hangt waarschijnlijk voor een deel samen met immigratie. Relatief veel Turkse en Marok-
kaanse vrouwen van de tweede generatie trouwen met een partner uit het herkomstland
van de ouders. In veel gevallen heeft deze partner zich nog niet (formeel) bij zijn echtgeno-
te gevoegd. 

Ongeveer een op de zes Marokkaanse en Turkse huishoudens met kinderen is een
eenouderhuishouden. Dit aandeel is ongeveer even groot als dat onder autochtonen (figuur
3.6). De kans dat Marokkaanse en Turkse vrouwen alleenstaande moeder zijn, is deson-
danks veel groter dan die van autochtone vrouwen. Dit hangt samen met het feit dat Ma-
rokkaanse en Turkse vrouwen vaker een partner hebben en de autochtone bevolking een
veel groter aandeel alleenstaanden kent.

In het algemeen worden de meeste huwelijken binnen de eigen herkomstgroep gesloten.
Het duidelijkst is dit het geval onder Turken en Marokkanen. Huwelijken tussen autoch-

fig. 3.6: Aandeel eenouderhuishoudens in totaal aantal huishoudens met kinderen, naar 
herkomstgroep, 2005

Bron: CBS. %

0 10 20 30 40 50 60

Ned. Antillen + Aruba

Suriname

Marokko

Turkije

Autochtonen

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 102



tone mannen en een Turkse of Marokkaanse vrouw kunnen zelfs uitzonderlijk worden ge-
noemd (Garssen et al., 2005b). De omgekeerde situatie, een huwelijk tussen een autochtone
vrouw en een Turkse of Marokkaanse man, komt iets vaker, maar nog steeds vrij zelden voor.

Slechts tien procent van de Turkse vrouwen die in 2004 trouwden, deed dat met
een autochtone partner. Van de Surinaamse vrouwen was dat 40 procent en van de Antilli-
aanse/Arubaanse vrouwen ruim de helft. Van de westers allochtone vrouwen die in dat jaar
trouwden sloot het grootste aandeel een gemengd huwelijk: driekwart trouwde met een au-
tochtone man. 

Turkse en Marokkaanse mannen kiezen in iets hogere mate dan de vrouwen van die
herkomstgroepen een autochtone partner, met respectievelijk 15 en 18 per 100 huwelijken.
Onder Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse, overig niet-westerse en westerse mannen liggen
de cijfers voor mannen daarentegen lager dan die voor de vrouwen. Alleen van de westers al-
lochtone mannen trouwden de meesten – circa twee derde – met een autochtone vrouw.

Een stijgend aandeel huwelijken met een partner van buiten de eigen herkomstgroep wordt
vaak gezien als een kenmerk van toenemende sociale integratie. Bij Turkse mannen is dat
echter duidelijk niet het geval. Wordt onderscheid gemaakt naar generatie, dan blijkt de
tweede generatie Turkse mannen vaker een Turkse vrouw te hebben gekozen dan de eerste
generatie (respectievelijk 89 en 84 procent van degenen die in 2002 trouwden1. Van de
tweede generatie Marokkaanse mannen daarentegen is het percentage dat met een Marok-
kaanse vrouw trouwde iets lager dan van de eerste generatie Marokkaanse mannen: 79 te-
genover 87 procent. Dat verschil is nog veel groter bij Surinaamse en Antilliaanse/Aru-
baanse mannen: van de eerste generatie Surinaamse mannen trouwde 74 procent een Suri-
naamse vrouw, tegen 43 procent van de tweede generatie. Bij de Antilliaanse/Arubaanse
mannen was dat respectievelijk 47 en 6 procent. Van de tweede generatie Antilliaanse/Aru-
baanse mannen trouwde 70 procent met een autochtone vrouw.

3.4 Ontwikkelingen rond geboorte en sterfte

Geboorte
In het WPRB-rapport van 2003 werd nog gesproken over een relatief hoog jaarlijks

aantal geboorten, maar sindsdien is een sterke daling opgetreden. In 2005 kwamen in Ne-
derland 188 duizend kinderen ter wereld, bijna 19 duizend minder dan in 2000. Deze da-
ling hing samen met de veranderende leeftijdssamenstelling van de bevolking: het aantal
twintigers en dertigers is in de afgelopen jaren immers sterk afgenomen (zie ook figuur 3.4).
Het totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer – bij benadering het gemiddeld aantal
kinderen per vrouw – veranderde nauwelijks. Dit cijfer ligt sinds 2000 op ruim 1,7. Sinds
dat jaar nam het cijfer aanvankelijk iets toe tot 1,75 in 2003. Vervolgens zette een lichte da-
ling in naar 1,73 in 2005. Het vruchtbaarheidsniveau ligt daarmee nu zo’n 20 procent bene-
den het niveau waarop de bevolking zichzelf op de lange duur door geboorte in stand kan
houden. Wel ligt het boven het Europees gemiddelde.

In de geboortecijfers van de Nederlandse bevolking spelen niet-westers allochtone vrou-
wen een steeds grotere rol. Tussen 1996 en 2006 daalde het aantal autochtone vrouwen in
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1 Cijfers voor recentere jaren worden niet gepresen-
teerd. Deze geven namelijk een relatief sterke onder-
schatting van het aantal allochtone huwelijken (en
dus een overschatting van gemengde huwelijken),
omdat van een deel van deze paren één van beide
partners nog in het land van herkomst woont.

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 103



104

de vruchtbare leeftijdsgroep (15-49 jaar) met 296 duizend, terwijl het aantal niet-westers al-
lochtone vrouwen van deze leeftijd met 182 duizend toenam. Zij maken inmiddels 13 pro-
cent uit van het totaal aantal vrouwen van die leeftijd. Gezien het vanouds hogere gemid-
delde kindertal van niet-westers allochtone vrouwen zou daardoor een stijging van de
vruchtbaarheid mogen worden verwacht. Het effect van het toenemend aantal niet-wester-
se allochtonen op de vruchtbaarheid wordt echter gedeeltelijk tenietgedaan door het afne-
mende verschil in vruchtbaarheid tussen allochtonen en autochtonen. Vooral het kindertal
van Marokkaanse en Turkse vrouwen is in de afgelopen decennia sterk gedaald. Het gere-
aliseerde kindertal van eerste generatie Marokkaanse vrouwen geboren in de periode
1965–1969 bedraagt gemiddeld 2,7, nog maar de helft van het aantal van 20 jaar eerder ge-
boren vrouwen. Wel is het kindertal van eerste generatie niet-westerse allochtonen nog
aanzienlijk hoger dan dat van autochtonen. Eerste generatie Marokkaanse en Turkse vrou-
wen in Nederland hebben zelfs een hoger kindertal dan vrouwen in Marokko en Turkije
(Garssen en Nicolaas, 2006). 

De tweede generatie allochtonen heeft een kindertal dat maar weinig verschilt van dat van
autochtone vrouwen. Zij lijken in dit opzicht meer op autochtonen dan op hun moeders.
Zo is het gerealiseerde kindertal van de tweede generatie Surinaamse vrouwen vanaf 30-ja-
rige leeftijd lager dan dat van autochtone vrouwen. Het kindertal van Turkse en Marok-
kaanse vrouwen van de tweede generatie ligt rond het niveau van dat van autochtone vrou-
wen, duidelijk onder dat van de eerste generatie. Hoewel nog maar weinig Turkse en Ma-
rokkaanse vrouwen van de tweede generatie hun vruchtbare levensperiode hebben afgeslo-
ten, blijkt uit de cohortcijfers dat hun uiteindelijke kindertal niet sterk zal afwijken van dat
van autochtone vrouwen. Dat geldt in het bijzonder voor Marokkaanse vrouwen, zoals
weergegeven in figuur 3.7.
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fig. 3.7: Cohortvruchtbaarheid van eerste en tweede generatie Marokkaanse en
 autochtone vrouwen

Bron: CBS. leeftijd
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Autochtone vrouwen zijn tegenwoordig circa 30 jaar bij de geboorte van hun eerste kind,
0,6 jaar ouder dan in 1996. De stijging van deze leeftijd verloopt overigens steeds langzamer
doordat de grens van laat moederschap onder autochtone vrouwen in zicht komt. 

Ook allochtone vrouwen, en dan vooral die van de tweede generatie, worden
steeds later moeder. Tweede generatie Antilliaanse/Arubaanse vrouwen krijgen hun eerste
kind zelfs iets later dan autochtone vrouwen, maar ook de gemiddelde leeftijd waarop de
tweede generatie Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vrouwen voor het eerst moeder wor-
den, verschilt niet meer veel van die van autochtone vrouwen (figuur 3.8). 
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fig. 3.8: Gemiddelde leeftijd bij geboorte eerste kind, naar herkomst en generatie

Bron: CBS. leeftijd
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Tweede generatie allochtone vrouwen wijken in hun lage vruchtbaarheid en late moeder-
schap dus steeds meer af van hun moeders. Ook het aandeel vrouwen van de tweede gene-
ratie dat geen kinderen zal krijgen, ligt beduidend hoger dan onder de eerste generatie.
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen van de tweede ge-
neratie zijn inmiddels op 35-jarige leeftijd zelfs vaker kinderloos dan autochtone vrouwen
(Garssen en Nicolaas, 2006). 

In 2004 werden 3 duizend kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. Het
aantal nieuwe tienermoeders daalde daarmee met tien procent ten opzichte van het voor-
gaande jaar. De daling van het aantal tienergeboorten was in 2004 met ruim negen procent
sterker dan die van het totaal aantal geboorten (min drie procent). In 2001 was de kans van
niet-westers allochtone tienermeisjes om moeder te worden nog ruim zes keer zo groot als
die van autochtone tienermeisjes. Deze kans neemt sindsdien onder allochtone meisjes af
en ook onder autochtone meisjes begon deze een jaar later te dalen. In 2004 was de kans
om tienermoeder te worden onder allochtone meisjes nog 4,5 keer zo groot. De verschillen
in de kans om tienermoeder te worden, zijn vooral groot tussen de generaties niet-westerse
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meisjes. Zo is onder Turkse vrouwen de kans om vóór de 20ste verjaardag moeder te wor-
den voor de eerste generatie bijna acht keer zo groot als voor de tweede generatie. Voor de
tweede generatie Turkse en Marokkaanse meisjes is deze kans maar iets hoger dan voor au-
tochtone meisjes. 

Het overgrote deel van de Turkse en Marokkaanse tienermoeders is bij de geboorte
van het eerste kind 19 jaar en gehuwd. Bij deze groep is de daling vooral het gevolg van uit-
stel van gezinsvorming. Voor Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse meisjes geldt dit ech-
ter niet. Antilliaanse/Arubaanse meisjes van de eerste generatie lopen het grootste risico
om tienermoeder te worden. Van hen zijn verreweg de meesten alleenstaand. 

Sterfte
Zowel in 2004 als in 2005 overleden in Nederland 137 duizend personen, ruim 

5 duizend minder dan in 2003. Deze relatief lage sterfte wijkt af van de trendmatige stijging
van het aantal sterfgevallen, die het gevolg is van de geleidelijke veroudering van de Neder-
landse bevolking. De recente sterftedaling is grotendeels veroorzaakt door een aanzienlijk
lagere sterfte ten gevolge van hart- en vaatziekten en ziekten van de ademhalingsorganen.
In zowel absolute als relatieve zin zijn vooral in de leeftijdsklasse van 60-79 jaar beduidend
minder mensen aan deze ziekten overleden. In tegenstelling tot kwaadaardige nieuwvor-
mingen (kanker) laten hart- en vaatziekten en ziekten van de ademhalingsorganen sterke
fluctuaties zien die samenhangen met extreme weersomstandigheden en het optreden van
griepgolven. In 2004 en 2005 waren de weersomstandigheden relatief gelijkmatig. Hierdoor
is in deze jaren het aantal sterfgevallen juist bijzonder laag geweest. 

Ondanks deze recente sterftedaling is er sprake van een trendmatige stijging van het jaar-
lijkse aantal sterfgevallen, die nog tot het midden van deze eeuw zal aanhouden. Voor deze
ontwikkeling zijn de voortgaande vergrijzing en in mindere mate de verwachte bevolkings-
groei verantwoordelijk. De veranderende leeftijdsopbouw veroorzaakt een geleidelijke stij-
ging van het bruto sterftecijfer, ondanks het feit dat de risico’s om te overlijden vaak fors
zijn gedaald. Dit geldt in het bijzonder voor hart- en vaatziekten, die medio jaren zeventig
nog verantwoordelijk waren voor 45 procent van alle sterfgevallen. Inmiddels is het aandeel
van deze ziekten gereduceerd tot circa een derde. Een indruk van de recente ontwikkelin-
gen rond kanker en hart- en vaatziekten wordt gegeven in figuur 3.9. De sterftecijfers in
deze figuur zijn gestandaardiseerd, met de Nederlandse mannelijke en vrouwelijke bevol-
king in 2004 als standaarden. In slechts anderhalf decennium nam het risico om aan een
hart- of vaatziekte te overlijden met ongeveer een derde af. De kans om aan kanker te over-
lijden daalde daarentegen maar licht. Bij vrouwen was zelfs nauwelijks sprake van een lager
overlijdensrisico. Het aandeel van nieuwvormingen in de totale sterfte laat dan ook een
voortdurende stijging zien, naar ruim 27 procent in 2005. Als de huidige trends doorzetten,
zal kanker in de jaren tien van deze eeuw de belangrijkste doodsoorzaak zijn geworden.

De ontwikkelingen rond de sterfte ten gevolge van de belangrijkste doodsoorzaken, en in
het bijzonder hart- en vaatziekten, vertonen een sterke samenhang met gedragsfactoren
(zoals roken, voedingsgewoonten en lichaamsbeweging) en de vooruitgang in de preventie-
ve en curatieve zorg. Dit wordt onder meer weerspiegeld in de ontwikkeling van het sterfte-
risico naar leeftijd en geslacht. Het risico om aan een hart- of vaatziekte te overlijden is
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fig. 3.9: Jaarlijks aantal overledenen door nieuwvormingen en hart- en vaatziekten 
 per 1 000 mannen/vrouwen, gestandaardiseerd, 1990-2005

Bron: CBS.
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sinds het begin van de jaren zeventig ongeveer gehalveerd. De sterfte aan hart- en vaatziek-
ten, zowel die aan ischemische hartziekten als die aan cerebrovasculaire aandoeningen,
laat voor beide geslachten in alle leeftijdsgroepen een gunstige ontwikkeling zien. In 2005
was deze onder mannen voor het eerst lager dan de sterfte aan kanker. Bij vrouwen was de
winst bij hart- en vaatziekten op de jonge leeftijd, tot circa 60 jaar, echter kleiner dan bij
mannen. Hun rookgedrag speelde hierbij een belangrijke rol: terwijl het aandeel rokers
onder mannen sterk blijft dalen, was onder vrouwen vooral sprake van stagnatie. 

De sterfte aan kanker varieert daarentegen sterk met het type kanker. Het meest opvallend
zijn hierbij de ontwikkelingen rond longkanker. Door de tegengestelde trends in het rook-
gedrag van mannen en vrouwen gedurende lange tijd is de sterfte aan longkanker onder
vrouwen zeer sterk gestegen en onder mannen gedaald. Daarbij doet zich het uitzonderlijke
verschijnsel voor dat de gemiddelde leeftijd bij overlijden aan longkanker bij vrouwen lager
is dan bij mannen. 

Na longkanker, met 9,4 duizend sterfgevallen in 2005, komt binnen de categorie
kwaadaardige nieuwvormingen kanker van de dikke darm op de tweede plaats met 3,6 dui-
zend gevallen in dat jaar. De derde plaats wordt ingenomen door borstkanker (3,3 dui-
zend). Tot medio jaren negentig bleef het risico om aan borstkanker te overlijden ongeveer
gelijk. Daarna zette een daling in die, mogelijk door bredere screening en verbeterde thera-
pie, vooral eind jaren negentig sterk versnelde. Als de huidige trends doorzetten, zal het
jaarlijks aantal sterfgevallen onder vrouwen ten gevolge van longkanker in 2007 groter zijn
dan het aantal sterfgevallen aan borstkanker. In veel andere westerse landen, waaronder
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, is dit reeds het geval. 

Anders dan bij de geboorte is de bijdrage van niet-westerse allochtonen aan de sterftecom-
ponent van de natuurlijke groei, gezien hun nog overwegend jeugdige leeftijdsopbouw, be-
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trekkelijk gering. Recente analyses laten wat dat betreft wel opmerkelijke verschillen zien
tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen en tussen de verschillende herkomstgroe-
pen. Deze verschillen kunnen, met de veroudering van de niet-westers allochtone popula-
tie, uiteindelijk belangrijke gevolgen hebben voor de Nederlandse volksgezondheid (Mac-
kenbach et al., 2005). Zo blijken niet-westerse allochtonen op de meeste leeftijden een gro-
ter sterfterisico te lopen dan autochtonen (Garssen en Van der Meulen, 2004). Dat geldt in
het bijzonder voor kinderen van jonge moeders (Garssen en Offerman, 2005). Zij lopen
niet alleen een verhoogd risico om te overlijden aan externe oorzaken, maar ook wat betreft
natuurlijke oorzaken hebben zij een hogere sterftekans. Bij niet-westers allochtone 15-29-
jarigen heeft een aanzienlijk deel van de sterfte een niet-natuurlijk karakter, waarbij vooral
moord en doodslag en zelfdoding bovengemiddeld vaak voorkomen. 

In de afgelopen 15 jaar lijkt de ontwikkeling van het sterfterisico onder volwassen
Turkse mannen zich ongunstig te hebben ontwikkeld. Al op relatief jonge leeftijd komen
hart- en vaatziekten inmiddels iets meer dan gemiddeld voor. Ook hun risico om aan
(long)kanker te overlijden is relatief groot. Het zeer ongunstige rookgedrag van Turkse
mannen is hier (mede) debet aan. 

Marokkaanse mannen van circa 35 jaar en ouder hebben daarentegen nog steeds
een aanzienlijk lager sterfterisico. Zij hebben in vergelijking met autochtonen een slechts
ongeveer half zo grote kans om als veertiger, vijftiger of zestiger aan een hart- of vaatziekte
te overlijden. Ook hun kans om aan longkanker te overlijden is veel kleiner. Mogelijk
houden de factoren die Marokkaanse mannen beschermen tegen kanker en hart- en vaat-
ziekten verband met een traditioneel gezonde leefstijl (gezondere voeding, minder roken en
drinken), een leefstijl die wellicht nog het meest wordt gevolgd door Marokkaanse mannen
die in de armste wijken wonen (Kunst et al., 2003). 

De grote gezondheidsverschillen tussen groepen Antillianen en Arubanen hangen
mogelijk samen met de grote verschillen in sociaal-economische status die bestaan tussen
eerdere en latere migrantenstromen. 

3.5 Migratieontwikkelingen

De fluctuaties die zich van jaar op jaar voordoen in de immigratie en de emigratie
zijn doorgaans veel sterker dan die in de geboorte- en sterftecijfers. Vooral in de meest re-
cente jaren is bovendien een duidelijk patroon waarneembaar (figuur 3.10). Sinds 2001 is
in de immigratie een sterke daling opgetreden, terwijl de emigratie fors toenam. De immi-
gratie daalde tot 2004 van 133 duizend naar 94 duizend en is sindsdien gestabiliseerd. In
vier jaar tijd steeg het aantal emigranten (inclusief administratieve correcties) met 39 dui-
zend tot 121 duizend. Deze ontwikkeling hangt waarschijnlijk samen met de minder gun-
stige conjunctuur, het aangescherpte asielbeleid en internationale politieke ontwikkelin-
gen. 

In 2005 emigreerden 121 duizend mensen uit Nederland. Dit cijfer, waarin administratieve
correcties – grotendeels niet-gemeld vertrek – zijn meegeteld, was nooit eerder zo hoog.
Welke motieven deze emigranten hadden om Nederland te verlaten, is niet bekend. Wel
kan een globale indruk worden gegeven van de motieven van voormalige immigranten die
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weer terugkeren naar hun herkomstland, aan de hand van hun oorspronkelijke immigratie-
motief. Dit laatste motief wordt door het Ministerie van Justitie geregistreerd voor niet-Ne-
derlandse immigranten. Uit Nicolaas et al. (2004) blijkt dat van degenen die in 1995 immi-
greerden, na zeven jaar ruim een derde weer was vertrokken. Het gaat daarbij onder meer
om immigranten die hier met een specifiek doel zijn gekomen (medische redenen, stage,
studie, au pair) en na het bereiken daarvan weer terugkeren. 

De mate waarin niet-Nederlandse immigranten Nederland weer verlaten, hangt uiteraard
nauw samen met het oorspronkelijke migratiemotief. Van de arbeidsmigranten hadden
twee op de drie al na vijf jaar ons land weer verlaten. Au pairs, stagiairs en studenten keer-
den nog sneller terug naar hun land van herkomst. Van de au pairs en de stagiairs is bijna
iedereen na drie jaar weer vertrokken en zo’n 70 procent van de studenten heeft binnen
vier jaar Nederland weer verlaten. Van de asielmigranten, gezinsherenigers en gezinsvor-
mers vertrok daarentegen maar een klein deel. 

De neiging of noodzaak om te remigreren neemt na het eerste jaar van verblijf in Nederland
sterk af en is onder westerse allochtonen twee keer zo groot als onder niet-westerse alloch-
tonen. Dit hangt uiteraard samen met het feit dat van de westerse migranten veel meer als
arbeidsmigrant naar Nederland komen en zij niet de intentie hebben om zich hier perma-
nent te vestigen. Van de niet-westerse allochtonen is het aandeel dat weer vertrekt het
grootst onder Antillianen en Somaliërs. Antillianen kunnen, als Nederlands staatsburger,
na vertrek in principe zonder belemmeringen weer terugkeren naar Nederland, wat hun
neiging om te emigreren zal versterken. Voor Somaliërs geldt dit niet. Zij zijn merendeels
echter geen retourmigranten, maar ‘langdurige passanten’, die zich na verblijf in Nederland
in een ander westers land (veelal het Verenigd Koninkrijk) vestigen. 
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fig. 3.10: Immigratie en emigratie, totaal en niet-Nederlanders, 1990-2005 
 (emigratie inclusief saldo administratieve correcties)

Bron: CBS.
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Nieuw onderzoek werpt enig licht op de motieven van emigrerende autochtonen (Ter
Bekke, 2005). Die motieven zijn doorgaans van diffuse aard. Zij passen daardoor minder
vaak in de gebruikelijke categorieën (arbeid, gezinshereniging en gezinsvorming, asiel en
studie). Autochtonen die over emigratie nadenken zijn volgens genoemd onderzoek relatief
jong en hoog opgeleid, en worden vooral gemotiveerd door de (door hen als slecht ervaren)
kwaliteit van de Nederlandse samenleving en de rol die de hoge bevolkingsdruk daarin
speelt. Daarnaast zijn echter ook motieven met betrekking tot arbeid, fiscale regelgeving en
woningmarkt van belang, zeker waar het migratie naar de grensgebieden in België en Duits-
land betreft. 

Tussen 2001 en 2004 nam vooral het aantal immigranten uit niet-westerse landen sterk af.
In die periode daalde het aantal niet-westerse immigranten met 43 procent. De immigratie
uit westerse landen nam in dezelfde periode met 15 procent af. De sterkste daling vond
plaats vanuit landen met een betrekkelijk recente migratiegeschiedenis: Afghanistan, Ango-
la, Sierra Leone, Somalië en Soedan (alle meer dan 80 procent). De immigratie vanuit de
Nederlandse Antillen daalde met de helft en de immigratie vanuit Turkije en Marokko met
ongeveer 30 procent. 

De immigratie uit Polen nam daarentegen sterk toe sinds Polen op 1 mei 2004 tot
de EU toetrad. Het aantal immigranten uit Polen steeg van 2,1 duizend in 2003 naar 6,9
duizend in 2005. Ook de immigratie vanuit Estland, Letland en Litouwen nam sterk toe.
Het ging daarbij echter om relatief bescheiden aantallen.

In de afgelopen jaren is het aandeel van de asielmigratie in het totaal van de migratiemotie-
ven sterk afgenomen, van 22 procent in 2002 naar 5 procent in 2004. Het aandeel van ge-
zinsvormende migratie (24 procent in 2004) is licht gedaald, terwijl dat van arbeid (24 pro-
cent) en van studie (16 procent) iets is toegenomen. Tussen de herkomstgroepen bestaan
echter grote verschillen, die voor een belangrijk deel samenhangen met de gemiddelde duur
van hun verblijf in Nederland (Garssen et al., 2005b). Zo zijn gezinsmotieven (gezinsvor-
ming en gezinshereniging) voor de gemiddeld al langer in Nederland verblijvende her-
komstgroepen (Marokkanen, Turken en Surinamers met respectievelijk 85, 81 en 67 pro-
cent van het totaal) zeer belangrijk. Dit geldt ook voor de recenter geïmmigreerde Afghanen
(79 procent gezinsmotief). Het aantal gezinsherenigers dat naar Nederland komt, is sinds
1996 geleidelijk afgenomen. In 1999 overtrof het aantal gezinsherenigers nog het aantal ge-
zinsvormers. Inmiddels is het aantal gezinsvormers anderhalf keer zo groot als het aantal
gezinsherenigers.

Het aantal arbeidsmigranten, de op een na grootste groep immigranten, is in de tweede
helft van de jaren negentig verdubbeld. Onder invloed van de minder gunstige conjunctuur
daalde hun aantal na 2001 vervolgens sterk. Voor een kwart van de niet-Nederlandse immi-
granten in 2004 was arbeid de belangrijkste drijfveer. Dit betreft echter grotendeels wester-
se allochtonen. 

De daling van het aantal arbeidsmigranten en gezinsherenigers wordt nog overtroffen door
die van het aantal asielmigranten. In 2001 kwamen nog 29 duizend asielmigranten naar
Nederland, tegen 3 duizend in 2004. Gezien de voortgaande daling van het aantal asielver-
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zoeken zal deze categorie ook in de komende jaren van ondergeschikt belang blijven. In
2004 werden, voor het eerst sinds 1988, minder dan 10 duizend verzoeken ingediend.

3.6 Toekomstige ontwikkelingen

Totale bevolking
De hierboven beschreven veranderingen in het groeitempo van de Nederlandse be-

volking gaven aanleiding tot een neerwaartse bijstelling van de tweejaarlijkse bevolkings-
prognose van het CBS. De meest recente prognose, die de periode 2004-2050 beslaat, gaat
uit van een maximale bevolkingsomvang van 17,0 miljoen. Dit maximum zal rond 2035
worden bereikt. Naar verwachting zal de migratie na 2010 een positieve bijdrage gaan leve-
ren aan de bevolkingsgroei en de natuurlijke groei na 2025 een negatieve bijdrage. Als ge-
volg hiervan gaat de bevolkingsomvang na 2035 krimpen (De Jong, 2005a). 

Dat men verwacht dat de bevolkingsgroei sterk gaat dalen blijkt wel uit het grote
verschil tussen de gerealiseerde groei in de periode 2000-2004 (430 duizend) en de ver-
wachte groei in de periode 2005-2009 (170 duizend). De forse daling is vooral het gevolg
van een negatief migratiesaldo in de komende jaren. Daarnaast neemt ook de natuurlijke
groei af: de komende vijf jaar zullen meer mensen overlijden en minder kinderen worden
geboren dan in de afgelopen vijf jaar. 

Het geboortecijfer daalt doordat de lage economische groei nog enkele jaren doorwerkt (De
Jong, 2005b), in combinatie met een afnemend aantal twintigers en dertigers. Door de his-
torische ontwikkelingen van de vruchtbaarheid zal het aantal geboorten in het tweede en
derde decennium van deze eeuw ook weer stijgen: in de jaren tachtig en negentig waren de
geboortecijfers immers relatief hoog. De verwachte daling van de geboorteaantallen in de
komende tien jaar leidt ten slotte opnieuw tot een daling van het aantal geboorten tussen
2030 en 2040 (De Jong, 2005a). De ontwikkeling van het aantal geboorten in de komende
decennia zal vrijwel volledig worden bepaald door de ontwikkeling van de aantallen vrou-
wen in de meest vruchtbare leeftijden, omdat de verwachte veranderingen in de vruchtbaar-
heidscijfers in dit tijdvak zeer gering zijn. In de prognose is namelijk uitgegaan van een sta-
biele vruchtbaarheid van 1,75 kinderen per vrouw in de komende decennia (De Jong,
2005b). 

Onder invloed van de vergrijzing zal het jaarlijks aantal overledenen tot 2050 sterk toene-
men. Vooral wanneer het merendeel van de naoorlogse geboortegolf komt te overlijden, in
de jaren twintig en dertig, zal sprake zijn van een sterke stijging van het aantal sterfgeval-
len. In 2050 zullen naar verwachting 225 duizend personen overlijden, 88 duizend meer
dan in 2005. De levensverwachting bij de geboorte van zowel mannen als vrouwen zal des-
ondanks verder stijgen: tussen 2005 en 2050 voor mannen van 76,7 naar 79,6 jaar en voor
vrouwen van 81,2 naar 82,6 jaar. 

In de bevolkingsprognose wordt niet getracht om de jaarlijkse fluctuaties, doch om de
structurele ontwikkelingen in de migratie voor de lange termijn te voorspellen (De Jong,
2005b). Volgens de prognose gaat de immigratie over enkele jaren weer stijgen doordat de
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arbeidsmigratie toeneemt als de economie weer aantrekt. De onzekerheid van deze ver-
wachting is echter groot. Het migratiesaldo zal de eerste jaren nog negatief blijven, om in
2010 weer boven het nulpunt uit te komen. Naar verwachting zal daarna sprake zijn van
een opgaande lijn, tot een positief migratiesaldo wordt bereikt van ongeveer 30 duizend in
2050. 

De geleidelijke groei van het aantal en aandeel 65-plussers zet de komende jaren door, om
na 2010, zodra de naoorlogse geboortegolf de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, over te
gaan in een sterke stijging. Pas als de sterfte onder deze babyboomers sterk gaat toenemen,
zal het aantal en aandeel 65-plussers weer gaan dalen. Momenteel is 14 procent van de be-
volking 65 jaar of ouder. Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt met 24 procent.
Ook de ‘dubbele vergrijzing’, de stijging van het aandeel 80-plussers naast de stijging van
het percentage 65-plussers, zal de komende decennia, en vooral na 2025, fors toenemen.
Rond 2050 wordt het hoogtepunt bereikt: bijna acht procent van de bevolking is dan 80
jaar of ouder, tegen drie procent op dit moment.

Onder meer bij de betaalbaarheid van het sociale verzekeringsstelsel, de gezondheidszorg
en het onderwijs speelt de verhouding tussen mensen met en mensen zonder een betaalde
baan een belangrijke rol. De zeer lichte groei van het aantal 20-64-jarigen (de potentiële be-
roepsbevolking) die in 2005 nog werd geregistreerd, zal in de komende jaren omslaan in
een krimp die rond 2030 het sterkst zal zijn. Tegen die tijd neemt de potentiële beroepsbe-
volking jaarlijks met ongeveer 50 duizend personen af. Rond 2040 gaat deze krimp naar
verwachting weer over in een groei.

Figuur 3.11 geeft een globale indruk van de verhouding tussen werkenden en niet-
werkenden, aan de hand van de groene, grijze en demografische druk. Tussen 2010 en
2040 stijgt de grijze druk (het aantal 65-plussers ten opzichte van het aantal 20-64-jarigen)
van 25 naar bijna 45 procent. De groene druk (het aantal 0-19-jarigen ten opzichte van het
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fig. 3.11: Groene, grijze en demografische druk, 1950-2050

Bron: CBS.
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aantal 20-64-jarigen) blijft met ongeveer 40 procent in de toekomst vrijwel constant. De
demografische druk (groen plus grijs) stijgt van 63 procent op dit moment naar 86 procent
rond 2040. Dit betekent dat op de 100 (potentiële) werkers er 86 mensen zullen zijn die
niet werken.

Allochtonen
De recente ontwikkelingen rond immi- en emigratie hebben aanleiding gegeven tot

een relatief sterke neerwaartse bijstelling van de allochtonenprognose (Alders, 2005). Deze
prognose van het CBS is een verbijzondering van de bevolkingsprognose, die vooral is
gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van de migratie van
allochtonen en het gemiddeld kindertal van allochtone vrouwen. 

Tussen nu en 2050 zal het aantal niet-westerse allochtonen met 1,1 miljoen toe-
nemen tot 2,8 miljoen (figuur 3.12). De stijging in de tweede helft van het huidige decen-
nium (135 duizend) zal minder dan de helft bedragen van die in de eerste helft (347 dui-
zend). Het aantal westerse allochtonen zal tot 2050 toenemen met 800 duizend, tot ruim
2,2 miljoen. Deze groep zal, in vergelijking met de niet-westerse allochtonen, voorlopig nog
langzaam blijven groeien. In het begin van het volgende decennium zal deze groei gaan ver-
snellen. 

Binnen de niet-westerse herkomstgroep zal vooral de tweede generatie snel in omvang toe-
nemen, van 700 duizend in 2005 naar ruim 800 duizend in 2010. De groei van de tweede
generatie hangt samen met die van de niet-westerse eerste generatie in de afgelopen jaren,
en met het feit dat steeds meer vrouwen van de eerste generatie op een leeftijd komen waar-
op ze kinderen krijgen.

Doordat niet-westerse allochtonen een jonge bevolkingsgroep vormen, remmen ze
de vergrijzing van de totale bevolking enigszins af. Op dit moment is 37 procent van de
niet-westerse allochtonen jonger dan 20 jaar, tegen 23 procent van de autochtonen. In 2050
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fig. 3.12: Aantal niet-westerse en westerse allochtonen, 1990-2050

Bron: CBS.
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zal het aandeel jongeren binnen de niet-westerse herkomstgroep zijn gehalveerd, tot 18
procent. Het aandeel jongeren onder de autochtonen bedraagt ook dan 23 procent. 

Het aandeel ouderen onder de niet-westerse allochtonen is nog zeer klein. Slechts
3 procent is 65 jaar of ouder, tegen 15 procent onder autochtonen. Pas over enkele decen-
nia zal deze bevolkingsgroep te maken krijgen met vergrijzing. In 2050 zal 16 procent 65
jaar of ouder zijn, een aandeel dat vergelijkbaar is met het huidige aandeel onder autochto-
nen. Voor de totale bevolking wordt rond het midden van deze eeuw een vergrijzingsper-
centage van 24 verwacht (Alders, 2005). Zonder de allochtone bevolking zou het aandeel
65-plussers oplopen tot 27 procent.

Van de 2,8 miljoen niet-westerse allochtonen in 2050 zal ongeveer een kwart van Aziati-
sche herkomst zijn. Naar herkomstland vormen Turken dan de grootste groep (514 dui-
zend), gevolgd door Marokkanen (460 duizend) en Surinamers (368 duizend). 

Huishoudens
Ook in de komende decennia zal het aantal huishoudens relatief sterker toenemen

dan het aantal inwoners. Tot medio jaren dertig komen er 1,1 miljoen huishoudens bij,
waarna een lichte daling inzet. Naar verwachting zal Nederland in 2050 8,1 miljoen huis-
houdens tellen (Alders en Nicolaas, 2005). Van een zeer snelle groei van het aantal huis-
houdens, zoals in de afgelopen decennia, zal overigens geen sprake meer zijn. Tussen 1975
en 2005 nam het aantal huishoudens nog met 2,5 miljoen toe. De belangrijkste oorzaak van
de teruglopende groei is de geringere bevolkingsaanwas. 

Dat het aantal huishoudens toch sneller blijft groeien dan het inwonertal is vooral
toe te schrijven aan de stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens van 2,5 miljoen in
2005 naar 3,5 miljoen in 2035 (figuur 3.13). Dertig jaar geleden telde Nederland nog geen
900 duizend alleenstaanden. De langdurige trend van ‘huishoudensverdunning’ zal daar-
mee ook de komende jaren doorzetten, al zal de daling van het aantal personen in het huis-
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fig. 3.13: Huishoudens naar grootte, 2005-2050

Bron: CBS.
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houden steeds langzamer verlopen. Rond 2030 bedraagt de gemiddelde huishoudens-
omvang 2,1 personen. 

Ook de voortgaande groei van het aantal eenouderhuishoudens levert nog een bijdrage aan
de daling van de gemiddelde huishoudensgrootte. Tussen 2005 en 2050 neemt het aantal
eenouderhuishoudens toe van 444 duizend tot circa 700 duizend. 

Het aantal al dan niet gehuwde paren (met of zonder kinderen) zal in de komende
decennia licht dalen, naar 3,9 miljoen in 2050. Binnen deze groep verandert de verhouding
tussen gehuwde en niet-gehuwde paren wel fors. Momenteel zijn er 3,4 miljoen gehuwde
paren en ruim 0,7 miljoen niet-gehuwd samenwonende paren. Medio deze eeuw zal het
aantal gehuwde paren zijn gedaald tot 2,7 miljoen; het aantal niet-gehuwde paren zal dan
zijn gestegen tot 1,2 miljoen (Alders en Nicolaas, 2005). 

De omvang van de institutionele bevolking, die ondanks de vergrijzing afnam, zal in de na-
bije toekomst nog blijven dalen (Harmsen en Nicolaas, 2005) tot ongeveer in 2020 een ni-
veau wordt bereikt van ruim 150 duizend. Naar verwachting gaat de institutionele bevol-
king daarna, onder invloed van de snelle vergrijzing, weer groeien.

De demografische ontwikkelingen in Nederland kunnen als volgt beknopt worden samen-
gevat: 

• Nederland telt momenteel ruim 16,3 miljoen inwoners. Sinds 1990 nam dit inwo-
nertal met bijna tien procent toe. Migratie droeg het meest bij aan deze groei. Door
toegenomen emigratie en afgenomen immigratie is het migratiesaldo inmiddels
echter sterk gedaald. 

• De stijging van het aantal inwoners is afgenomen van 118 duizend in 2001 naar 30
duizend in 2005. De Nederlandse bevolking zal hierdoor minder sterk groeien dan
eerder werd aangenomen. Eind jaren dertig zal het grootste aantal inwoners wor-
den geteld (17,0 miljoen), waarna een lichte daling zal inzetten.

• In de afgelopen decennia zijn de dichtbevolkte gebieden nog dichter bevolkt ge-
raakt. Het percentage Nederlanders dat in de vier grote steden woont, bleef vrijwel
gelijk. Het aandeel van de overige gemeenten met 100 duizend of meer inwoners is
echter sterk gestegen. 

• De niet-westerse allochtonen namen in de afgelopen jaren fors in aantal toe, tot 1,7
miljoen in 2006. Zij zijn vooral in de vier grote steden bovengemiddeld vertegen-
woordigd. Van de bevolking in deze steden is een derde niet-westers allochtoon, van
de Nederlandse bevolking als geheel is dat een tiende. Zes op de tien kinderen in de
vier grote steden worden tot de allochtonen (niet-westers plus westers) gerekend.

• In het afgelopen decennium traden vooral binnen de volwassen bevolking zeer
sterke veranderingen in de samenstelling naar leeftijd op. Het aandeel van de twin-
tigers en dertigers daalde, en dat van de veertigers en vijftigers steeg. 

• Het aantal 65-plussers groeide sinds 1990 met 424 duizend (een vijfde). Van elke
100 inwoners vallen er momenteel 14 in deze leeftijdsklasse. Het aantal 80-plus-
sers nam sinds 1990 met ruim een derde, dus nog sterker, toe. Een op de 28 inwo-
ners is momenteel 80 jaar of ouder. De geleidelijke vergrijzing van de bevolking zal
in de komende jaren doorzetten en na 2010 versnellen. 

3. demografische ontwikkelingen in nederland 115
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• Voor de totale bevolking wordt rond het midden van deze eeuw een vergrijzings-
percentage van 24 verwacht. Zonder de allochtone bevolking zou het aandeel 65-
plussers oplopen tot 27 procent

• Het deel dat de potentiële beroepsbevolking uitmaakt van de totale bevolking ver-
anderde de afgelopen 15 jaar maar weinig en dat zal ook in de nabije toekomst zo
blijven. Per 100 inwoners vallen momenteel 62 personen in de leeftijdscategorie
20-64 jaar. Wel is er sprake van een geleidelijke veroudering. In 1990 lag de gemid-
delde leeftijd binnen de potentiële beroepsbevolking op 39,6 jaar, in 2006 op 
42,4 jaar. De laatste jaren is de groei van de potentiële beroepsbevolking sterk af-
genomen. 

• Op de langere termijn zal de demografische druk (groen plus grijs) toenemen van
63 procent op dit moment naar 86 procent rond 2040. Dit betekent dat op de 100
(potentiële) werkers er 86 mensen zullen zijn die niet werken. 

• Het aantal (particuliere) huishoudens in Nederland groeit sterker dan het aantal
inwoners. Van de zeven miljoen huishoudens vormen eenpersoonshuishoudens de
grootste afzonderlijke categorie (ca. 2,4 miljoen). Ook het aantal eenouderhuis-
houdens is fors gestegen tot 444 duizend in 2005.

• Een op de acht kinderen jonger dan 15 jaar maakt deel uit van een gezin met één
ouder. Dit aandeel neemt sterk toe met de leeftijd van het kind.

• De kans op alleenstaand moederschap is het grootst onder Antilliaanse/Arubaanse
en Surinaamse vrouwen. Op 40-jarige leeftijd is ruim 40 procent van de Antilliaan-
se/Arubaanse vrouwen alleenstaande moeder. Van de Surinaamse moeders staat
op deze leeftijd ongeveer een derde alleen. Onder autochtone vrouwen is dit een
twaalfde. Onder Surinamers bestaat bijna de helft van alle huishoudens met kinde-
ren uit eenouderhuishoudens, onder Antillianen/Arubanen is dat zelfs meer dan
de helft.

• De omvang van de institutionele bevolking daalde de afgelopen jaren gestaag. Mo-
menteel betreft het ruim 210 duizend personen. Vooral de capaciteit van de verzor-
gingshuizen nam af. Vrouwen zijn in verzorgings- en verpleeghuizen sterk overver-
tegenwoordigd.

• Turkse en Marokkaanse jongeren kiezen overwegend voor het huwelijk als relatie-
vorm. Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren hebben in veel mindere
mate een samenwoonrelatie en zijn maar zelden gehuwd. 

• De meeste huwelijken worden binnen de eigen herkomstgroep gesloten. Het dui-
delijkst is dit het geval bij Turken en Marokkanen. Huwelijken tussen autochtone
mannen en een Turkse of Marokkaanse vrouw zijn vrij uitzonderlijk. Huwelijken
tussen een autochtone vrouw en een Turkse of Marokkaanse man komen iets
vaker, maar nog steeds vrij zelden voor.

• In 2005 werden in Nederland 188 duizend kinderen geboren, bijna 19 duizend
minder dan in 2000. Deze daling hing vooral samen met de veranderende leeftijds-
samenstelling van de bevolking. 

• Autochtone vrouwen zijn tegenwoordig circa 30 jaar als ze voor het eerst moeder
worden, 0,6 jaar ouder dan in 1996. De stijging van de leeftijd bij de geboorte van
het eerste kind verloopt steeds langzamer, omdat de grens van laat moederschap
onder autochtone vrouwen in zicht komt. Ook allochtone vrouwen, en dan vooral
die van de tweede generatie, worden steeds later moeder.
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• Het kindertal van de tweede generatie allochtonen verschilt maar weinig van dat
van autochtone vrouwen. Zij lijken in dit opzicht meer op autochtonen dan op
hun moeders. 

• De groei van het jaarlijks aantal sterfgevallen zal nog tot het midden van deze eeuw
aanhouden. De vergrijzing veroorzaakt een geleidelijke stijging van het bruto sterf-
tecijfer, hoewel de risico’s om te overlijden vaak fors zijn gedaald. Dit geldt in het
bijzonder voor hart- en vaatziekten.

• Twee belangrijke hoofdgroepen van doodsoorzaken waren in 2005 tezamen ver-
antwoordelijk voor ruim 60 procent van de sterfgevallen: nieuwvormingen (kan-
ker, 29 procent) en hart- en vaatziekten (32 procent). Het aandeel van nieuwvor-
mingen in de totale sterfte is sinds 1990 vrijwel onveranderd gebleven maar het
aandeel van hart- en vaatziekten is fors gedaald. 

• Vooral wanneer het grootste deel van de naoorlogse geboortegolf komt te overlij-
den, in de jaren twintig en dertig, zal het aantal sterfgevallen sterk stijgen. In 2050
zullen naar verwachting 225 duizend personen overlijden, 88 duizend meer dan in
2005. De levensverwachting bij de geboorte van zowel mannen als vrouwen zal
desondanks verder stijgen: voor mannen tussen 2005 en 2050 van 76,7 naar 79,6
jaar en voor vrouwen van 81,2 naar 82,6 jaar. 

• Tussen nu en 2050 zal het aantal niet-westerse allochtonen met 1,1 miljoen stijgen
tot 2,8 miljoen. Het aantal westerse allochtonen zal tot 2050 groeien met 800 dui-
zend tot ruim 2,2 miljoen. Binnen de niet-westerse herkomstgroep zal vooral de
tweede generatie snel in omvang toenemen.
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III De grote stad
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4. De stad en verder 

4.1. Inleiding

Het ontstaan van de moderne stad is sterk verbonden met de Europese geschiede-
nis. De Europese stad functioneerde vanaf de renaissance als de wieg van de moderne bur-
gerlijke samenleving, en verschilde in dat opzicht van de steden elders. Weliswaar was er
ook buiten Europa al in een vroeg stadium sprake van grote steden (Beijing telde in de 17e

eeuw al meer dan een half miljoen inwoners), maar die steden waren de machtscentra van
feodale staten en sterk verbonden met het hof. De Europese stad onderging een groot aan-
tal transformaties, eerst door de opkomst van de nationale staat en de industrialisatie, ver-
volgens door de verzorgingsstaat en de opkomst van de massamobiliteit. Ondertussen had
de verstedelijking ook andere werelddelen in zijn greep gekregen. De grootste stedelijke ag-
glomeraties van de wereld bevinden zich inmiddels buiten Europa: Tokio-Yokohama,
Mexico-City, Bombay, São Paolo, Delhi, Buenos Aires, Seoul, New York, Sjanghai, Los An-
geles. Tegenwoordig wordt het lot van de steden in geavanceerde economieën in toenemen-
de mate bepaald door de opkomst van de postindustriële economie en de sterke mondiali-
sering. De toekomst van de steden is onzeker. Aan de ene kant lijken ze nog steeds de be-
langrijkste motoren van economische groei, aan de andere kant zijn ze verzamelplaatsen
van problemen en menselijke ellende geworden. 

Dit hoofdstuk is een beschouwing over de stad en haar toekomst. Dat gebeurt via een sim-
pele driedeling langs de chronologische lijn: van vroegmoderne stad naar industriestad (pa-
ragraaf 4.3), de transformatie van de stad in de tweede helft van de 20ste eeuw (paragraaf
4.4) en de toekomstverwachtingen van de stad (paragraaf 4.5). Maar waar hebben we het
over als we het over ‘de stad’ hebben, en in hoeverre zijn zoveel verschillende stedelijke
verschijningsvormen in één begrip te vangen? Daarom in de volgende paragraaf eerst een
korte uiteenzetting over ‘stad’ en enkele aanverwante begrippen. 

4.2. Stad, stedelijkheid, verstedelijking, stedelijk netwerk 

Wie de stad wil definiëren stuit al snel op het probleem dat deze een grote verscheidenheid
aan historische en contemporaine verschijningsvormen kent. Elke zinvolle omschrijving
van het begrip ‘stad’ begint bij de constatering dat ze een verdichting is van bevolking en
gebouwen. Dat is echter niet voldoende, want daarmee wordt de stad nog niet van het dorp
onderscheiden. Het leggen van een ondergrens aan het vereiste aantal inwoners van een
stad helpt weinig, want in het verleden waren er veel steden met een omvang die geringer
was dan die van een aantal huidige dorpen. Lange tijd was de juridische status van belang:
er was sprake van een stad als deze stadsrechten bezat. Dat onderscheid telt tegenwoordig
echter niet meer: stad en dorp vallen beide onder het bestuurlijke begrip ‘gemeente’. Toch
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delen steden in verschillende historische perioden een eigenschap die van belang is voor
een omschrijving van het begrip ‘stad’. Steden zijn voor een groter gebied de centrale plaats
waar economische, sociale, culturele en politieke functies zijn geconcentreerd. Die concen-
tratie wordt behalve door een hoge dichtheid gekenmerkt door een grote heterogeniteit.
Het onderscheidende criterium is derhalve niet zozeer de omvang als wel de functie van de
stad ten opzichte van zijn omgeving. De grootte van die omgeving varieert, en dat is dan
ook terug te vinden in de benaming: van regionale steden tot wereldsteden.

Het Latijn kent twee begrippen om de stad aan te duiden: Urbs en Civitas. Met Urbs werd
de stad als gebouwde omgeving aangeduid, met Civitas de stad als economische, sociale,
culturele en politieke gemeenschap (Fustel de Coulanges, 1980: p. 126; Sennett, 1992: p.
11). Dat onderscheid is nog steeds van belang. Ook de moderne steden hebben aaneenge-
sloten bebouwing in relatief hoge dichtheid én stedelijke samenlevingen. Het verwante be-
grip ‘stedelijkheid’ heeft eveneens die dubbele betekenis: het duidt zowel fysieke als cultu-
rele kenmerken aan. Het onderscheid tussen de stedelijke gebouwde omgeving en de stede-
lijke samenleving en cultuur, tussen Urbs en Civitas, is tevens de sleutel tot het begrijpen
van het huidige debat over de toekomst van de stad. Want vielen in de traditionele stad
Urbs en Civitas in ruimtelijke zin grotendeels samen (de fysieke stad was als het ware de
‘ruimtelijke container’ van de stedelijke samenleving), tegenwoordig is dat niet langer het
geval. Door demografische en technische ontwikkelingen heeft de stedelijke cultuur zich
uitgebreid tot ver over de grenzen van de stad als gebouwde omgeving. Deze verandering
heeft grote gevolgen, zowel voor de stad zelf als voor de gebieden buiten de stad. Verderop
in dit hoofdstuk zal daarom de moderne variant van het verschil tussen Urbs en Civitas te-
rugkeren (paragraaf 4.4.3 en 4.5.2). 

Rondom het begrip ‘stad’ zijn enkele andere begrippen van belang: 

Stedelijkheid gaat over de wijze waarop Urbs en Civitas hun culturele, ethische en estheti-
sche uitdrukking krijgen. Stedelijkheid heeft betrekking op de fysieke en culturele karak-
tereigenschappen die aan de stad worden toegekend (Zijderveld, 1983; Van der Wouden,
2002). Stedelijkheid is een lastig te omschrijven en bovendien gradueel begrip: er zijn geen
absolute grenzen te trekken tussen stedelijke en niet-stedelijke ruimten. Ook de stad zelf
kent ruimten die meer of minder stedelijk zijn. Een ruimte is des te stedelijker, naarmate er
meer sprake is van:

1. dichtheid van bebouwing; 
2. intensiteit van ruimtegebruik; 
3. variatie in het ruimtegebruik (multifuctionaliteit in termen van economische sectoren,

voorzieningen, recreatie, wonen etcetera); 
4. diversiteit in sociale groepen of leefstijlen die van de ruimte gebruikmaken (culturele

heterogeniteit); 
5. spreiding van deze kenmerken over de tijd (een ruimte die alleen in ‘spitsuren’ deze

kenmerken vertoont, is minder stedelijk dan wanneer dat een groot deel van het etmaal
het geval is). 
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Deze omschrijving laat zien dat het begrip ‘stedelijkheid’ verschillende dimensies heeft.
Soms staat het tegenover ‘landelijkheid’, soms tegenover ‘homogeniteit’ of ‘monofunctiona-
liteit’. 

Verstedelijking of urbanisatie is het proces dat tot verdichting en concentratie van ge-
bouwde omgeving en bevolking leidt. Ook verstedelijking is een sleutelbegrip in het debat
over de toekomst van de stad: moet de deconcentratie van de bevolking, die door de subur-
banisatie vanaf de jaren zestig vleugels kreeg, nu worden gezien als een nieuwe fase van de
verstedelijking of als de wieg van een geheel andere, niet-stedelijke cultuur (paragraaf 4.4
en 4.5)? 

Ten slotte is er nog het begrip stedelijk netwerk, waarmee onderlinge relaties tussen steden
worden aangeduid. Bij die netwerken zijn allerlei vormen van infrastructuur van belang:
van de klassieke handelsverbindingen via de weg, het water en later de lucht tot de infra-
structuur voor communicatie via media, telefoon en internet. Stedelijke netwerken bestaan
tegenwoordig op verschillende schaalniveaus. Ten eerste zijn er de stadsregionale netwer-
ken: de netwerken tussen de verschillende centra en subcentra in een grootstedelijke regio.
Die vinden we bijvoorbeeld op het niveau van de Amsterdamse regio die zich uitstrekt van
Almere tot Schiphol. Ten tweede zijn er de bovenregionale, maar subnationale netwerken.
In Nederland is de Randstad het bekendste voorbeeld, maar ook de steden in het Ruhr-
gebied vormen een samenhangend netwerk. Dit schaalniveau is van groot belang voor het
begrip van de Nederlandse stedengeschiedenis. Ontstond in veel landen een dominante
metropool à la Parijs of Londen, in Nederland ontwikkelde zich een meerkernig systeem
waarin de functies van de metropool zijn verdeeld over verschillende steden. Ten derde zijn
er de internationale stedelijke netwerken, in schaal variërend van Noordwest-Europa tot de
financiële netwerken tussen de dominante steden in de wereldeconomie. Door de mondia-
lisering van de economie neemt ook het belang van dit schaalniveau toe. Bedrijven ver-
plaatsen hun activiteiten over grote afstanden, steden beconcurreren elkaar als goede vesti-
gingsplaats voor internationale bedrijven. 

Stad, stedelijkheid, verstedelijking en stedelijk netwerk zijn begrippen die in elke histori-
sche periode met elkaar samenhangen. Het is dus niet zo dat het begrip ‘stedelijk netwerk’
alleen betrekking heeft op de jongste fase van de geschiedenis zoals de recente opkomst
van het begrip suggereert. Ook in de vroegmoderne tijd was de positie van een stad in een
netwerk van groot belang voor de overlevingskansen van die stad. Wel zijn in de loop van
de tijd de netwerken van aard en intensiteit veranderd, zoals verderop in dit hoofdstuk
wordt besproken. Het belang van het stedelijk netwerk is een kenmerk van de moderne Eu-
ropese stad. De meeste Europese steden zijn door hun positie in een stedelijk netwerk groot
geworden en niet in de splendid isolation van een hofstad als Beijing, het machtscentrum
van een relatief afgesloten rijk. 
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4.3. De lange historische lijn: van vroegmoderne stad naar verzorgingsstaat 

4.3.1. Economische en demografische golfbewegingen

De meeste oude Europese steden zijn volgens een bepaald ruimtelijk patroon ont-
staan. Zij zijn gesitueerd nabij zee, rivier of handelsweg of op strategische posities als ver-
sterking van de beheersing van een grondgebied. De ligging was in combinatie met econo-
mische of politieke ontwikkelingen bepalend voor de groei van de steden. In de lage landen
groeide het aantal steden in de 12e en 13e eeuw opmerkelijk. De economische bloei in deze
periode, een zekere concentratie van een ondernemende burgerij en de uitbreiding of con-
solidatie van de ruimtelijke macht van landsheren speelden hierbij in wisselende samen-
stelling een rol (Rutte, 2002). De steden in de lage landen hadden in die periode vooral re-
gionale betekenis, de mondiale bloeiperiode kwam pas later, toen de economische balans
van het Middellandse-zeegebied naar het noorden verschoof. In zijn magnum opus Be-
schaving, economie en kapitalisme laat de Franse historicus Fernand Braudel zien hoe de
economische netwerken steden met elkaar verbonden, maar ook in concurrentie met el-
kaar bracht. Die concurrentie leidde tot de dominantie van een bepaalde stad in opeenvol-
gende perioden: Venetië, Antwerpen, Genua, Amsterdam en Londen hebben elkaar van de
14e tot de 19e eeuw afgewisseld als de belangrijkste steden in het economisch netwerk
(Braudel, 1990; Tilly, 1992). Die positie hadden ze deels te danken aan toevalsfactoren als
oorlogen, verzanding van concurrerende havens of verplaatsing van handelsstromen, maar
ook aan de concentratie van economische vernieuwing in de steden zelf. Dat waren soms
technische innovaties, zoals die in de scheepvaart, soms financiële innovaties, zoals in de
boekhouding, de kredietverlening of op de wisselmarkten. De dominantie van een bepaal-
de stad had een tijd lang een aanzuigende werking: kapitaal en technisch vernuft trok naar
deze stad.

Economische concentratie ging doorgaans samen met demografische concentratie. Welvaart
van steden trok nieuwe bevolkingsgroepen aan, die vaak de armoede van het platteland
maar soms ook religieuze onderdrukking elders waren ontvlucht. Dat leidde dikwijls tot he-
vige groeistuipen van die steden. De bevolking van Amsterdam groeide in een halve eeuw
tijd van ruim 50 duizend in 1600 tot bijna 200 duizend in 1650. Deze groei maakte overigens
deel uit van een algemene urbanisatiebeweging in Holland tussen circa 1580 en 1680. Daar-
na bleef het aantal inwoners van de meeste steden stabiel. In een aantal gevallen was er zelfs
sprake van een zekere de-urbanisatie (De Vries en Van der Woude, 1995: pp. 82-103). 

Pas in de tweede helft van de 19e eeuw kwam er voor de Nederlandse grote steden een vol-
gende periode van economische en demografische groei. De infrastructuur van de havens
was met de aanleg van de Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal aanzienlijk verbeterd
en dat gold ook voor de verbindingen met het Duitse achterland. De industrialisatie kwam
langzaam op gang en de bevolkingsomvang van de Nederlandse grote steden begon weer
toe te nemen. Tussen 1869 en 1899 verdubbelde de bevolking van Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag. De bevolking paste al snel niet meer binnen de bestaande steden. Deze wer-
den daarom fors uitgebreid. Met planmatige stedenbouw werd geprobeerd om de kwaliteit
van deze stadsuitbreidingen te vergroten (zie paragraaf 4.3.3). Door de stadsuitbreidingen
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ging de groei door. In 1930 had Amsterdam 752.003 inwoners, Rotterdam 581.899 en Den
Haag 436.568 (Wagenaar en Van Engelsdorp Gastelaars, 1986). De laatste twee steden
waren vanaf de tweede helft van de 19e eeuw sneller gegroeid dan Amsterdam. Rotterdam
buitte zijn gunstige ligging ten opzichte van het achterland uit, Den Haag was het politieke
centrum en werd door zijn ligging aan de kust een welvarende woonplaats. Zo groeide het
voor het moderne Nederland typerende meerkernige verstedelijkingspatroon in het westen
van het land. 

De groei van de steden was hiermee nog niet ten einde. Tussen 1958 en 1964 bereikten de
drie grootste Nederlandse steden hun maximale bevolkingsomvang: Amsterdam in 1958
met 872.428 inwoners, Rotterdam in 1964 met 731.564 inwoners en Den Haag in 1958 met
606.825 inwoners. In de periode daarna zou de suburbanisatie de stedelijke ontwikkeling
gaan bepalen, waardoor de bevolkingsomvang van de grote steden in hoog tempo afnam.
Deze ontwikkeling betekende een keerpunt in het verstedelijkingsproces. Ze wordt in para-
graaf 4.4 besproken. 

4.3.2. De politieke balans: stad en staat

Tijdens de economische bloeiperiode van de Gouden Eeuw beleefde ook de politie-
ke structuur van de Nederlandse Republiek zijn hoogtepunt. De republiek was in feite een
federatief urbaan staatsmodel. De stadsbesturen hadden een sterke positie en droegen als
het ware de federatie. Het model wist zich meer dan een eeuw succesvol te handhaven aan
de top van het Europese staatsbestel, te midden van landen met een absolutistisch bestuur
(Tilly, 1992: pp. 150-151). In de 18e eeuw zijn Amsterdam en de Nederlandse Republiek hun
dominante positie weer kwijtgeraakt. De grote natiestaten Engeland en Frankrijk overvleu-
gelden met het gewicht van hun nationale economieën en bevolking de op handel gebaseer-
de macht van de Nederlandse steden. De natievorming in beide landen betekende een cen-
tralisatie van de politieke macht met duidelijke gevolgen voor het stedenstelsel in die lan-
den. Het belang van beide hoofdsteden groeide en dat was te zien aan de inwonersaantallen.
Rond 1800 had Parijs meer dan een half miljoen inwoners en Londen bijna één miljoen. 

De vorming van nationale staten in Europa zette in de 19e eeuw door. Dit had
grote gevolgen voor de positie van de steden, hetgeen laat zien dat naast de economische
ook de politieke dimensie van grote betekenis was. De groei van de nationale staten in
Europa schiep nieuwe politieke ruimten die in toenemende mate het lot van de steden be-
paalden. Sterk schematiserend kan worden gesteld dat achtereenvolgens de stadstaat (met
Venetië als bekendste prototype), de republiek als federatie van steden (Republiek der
Verenigde Nederlanden) en de nationale staat met de hoofdstad als machtscentrum het
meest succesvolle patroon van stedelijke ontwikkeling waren. De verhouding tussen stad
en staat kantelde in de loop van deze historische opeenvolging, waarbij de stad steeds min-
der een eigen politiek domein werd en de staat steeds meer. Dat was een algemeen patroon,
al kreeg het niet in alle landen dezelfde vorm.

Ook in Nederland had de wording van de nationale eenheidsstaat in de 19e eeuw gevolgen
voor de stad als eigen fysieke en politieke domein. De vervanging van de federale republiek
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door de monarchale natiestaat schiep in de 19e eeuw allereerst de voorwaarden voor de ont-
manteling van de fysieke grenzen van de steden. Defensie was een nationale aangelegenheid
geworden, en de rol van de steden hierin was geminimaliseerd. De vermindering van het
aantal vestingsteden aan het begin van de 19e eeuw maakte het in principe voor veel steden
mogelijk om de vestingwerken rond de stad te slopen. Het slopen van vestingen en wallen
rond de steden werd meestal pas noodzakelijk door uitbreidingswensen van de steden, en
die ontstonden voornamelijk door de stedelijke bevolkingsgroei in de tweede helft van de
19e eeuw. De Vestingwet van 1874 nam vooral voor de grote steden, die werden geconfron-
teerd met een expanderende bevolking, de laatste belemmeringen voor stadsuitbreiding weg.
In de loop der tijd verdwenen stadswallen en moesten stadspoorten plaatsmaken voor bre-
dere toegangswegen of stations. De stadspoorten waren als grenspost overbodig geworden
door de Gemeentewet van 1851, die een einde maakte aan de eigen juridische status van de
stad, en door de afschaffing van de gemeentelijke accijnzen ruim een decennium later (Van
der Woud, 1987: pp. 334-340). Langzamerhand werd de stedelijke ruimte even toegankelijk
voor buitenstaanders als voor stadsbewoners. Dat was nieuw. Voordien voerden steden hun
eigen ‘vreemdelingenbeleid’. De toegang voor buitenstaanders tot de stad kon bijvoorbeeld
rond 1800 nog gemakkelijk worden beperkt. Bezoekers van de stad konden deze niet zonder
meer binnengaan: vaak moesten ze poortgeld betalen en werden ze bij overnachtingen in lo-
gementen geregistreerd. Ongewenste bezoekers konden worden geweigerd of als vagebon-
den de stad uit worden gezet en vaak kon het zelfs aan burgers van de stad worden verboden
om op eigen initiatief daklozen te huisvesten (De Swaan, 1989: pp. 44-47; Van der Woud,
1987: pp. 308). Deze eigen regels voor de toelating van vreemdelingen bevinden zich enkele
eeuwen later bijna vanzelfsprekend in handen van de nationale staat of de bovennationale
EU, zoals zij eerder vanzelfsprekend tot het domein van de stad behoorden.

Het vervagen van de politieke grenzen van de stad hing weliswaar samen met het slechten
van de fysieke grenzen, maar was tegelijkertijd een veel grilliger proces. Nadat het Bataafse
regime in 1795 steden met plattelandsgemeenten had gelijkgeschakeld, had de stadsstatus
in de eerste helft van de 19e eeuw een wat onzeker bestaan. Lodewijk Napoleon draaide al
in 1806 de radicale gelijkstelling terug: de steden die vóór 1795 stadsrechten hadden,
mochten zich weer stad noemen. Dit werd door Koning Willem I bekrachtigd door de
steden stemrecht toe te kennen in de Provinciale Staten. Tegelijkertijd werd het aantal
steden fors uitgebreid, zodat grote steden als Amsterdam hun voorrecht moesten delen met
steden als Maassluis en Purmerend (Van der Woud, 1987: pp. 309-315; pp. 609-610). De
Gemeentewet van 1851 maakte definitief een einde aan de status aparte van de stad in het
staatsbestel. Steden werden gelijkgesteld aan andere gemeenten; de weg naar verdere poli-
tieke centralisatie in het kader van de eenheidsstaat lag open.

De vermindering van de financiële autonomie van steden was het gevolg van de politieke
centralisatie. Na de afschaffing van de gemeentelijke accijnzen in de 19e eeuw was de
Financiële-verhoudingswet van 1929 de volgende belangrijke stap: deze maakte een einde
aan de gemeentelijke inkomstenbelastingen en legde de verdeling van rijksmiddelen over
gemeenten vast in het Gemeentefonds. Naast de financiële autonomie van gemeenten redu-
ceerde de nieuwe wet overigens ook de geldnood van sommige steden én de vlucht naar het
platteland van rijke stadsbewoners om belastingtechnische redenen. Het proces van ver-
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mindering van de financiële autonomie was hiermee nog niet ten einde. De groeiende geld-
stromen vanuit de rijksoverheid verschaften de gemeenten weliswaar financiële zekerheid,
maar waren tegelijkertijd de ‘gouden koorden’ waarmee de steden aan het nationale beleid
waren gebonden. Ten tijde van de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat was de machtsba-
lans tussen stad en staat maximaal doorgeslagen in de richting van de staat. Nederland
stond hierin overigens niet alleen. In veel landen was de centralisatie nog sterker, zoals in
Frankrijk, België (vóór de federalisatie) en enkele mediterrane landen. Landen met een fe-
derale structuur (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk) en de Scandinavische landen zijn
minder sterk gecentraliseerd (SCP, 2000: pp. 118-120). 

4.3.3. Stedelijke cultuur en stedenbouw

In het stedelijk ontwikkelingspatroon week Nederland af van de meeste andere
Europese landen. Zeker in de grotere naties ontwikkelden de hoofdsteden zich tot ware
metropolen. Londen, Parijs, Wenen en Berlijn groeiden niet alleen in bevolkingsaantal,
maar werden ook de politieke en culturele centra van de wereld. Die centrumfunctie uitte
zich in de bouw van grote politieke en culturele instellingen zoals nationale parlementen,
musea en operahuizen, en in de voorkeur van vele schrijvers, schilders, journalisten en po-
litieke activisten voor de metropool als habitat. In Nederland waren deze metropoolfunc-
ties verdeeld over verschillende steden. Amsterdam was het financiële en culturele cen-
trum, Den Haag het politieke centrum en Rotterdam de belangrijkste haven en industrie-
stad. De fysieke nabijheid van de belangrijkste Nederlandse steden en de aanwezigheid van
een goede infrastructuur schiep het typerende verstedelijkingspatroon van de Randstad. Dit
verstedelijkingspatroon wordt overigens verschillend gewaardeerd. Sommigen betreuren de
afwezigheid van een échte metropool (De Boer, 1996), anderen prijzen het meerkernige
model van de Randstad juist omdat het een aantal grootstedelijke problemen vermijdt en de
nabijheid van een groene omgeving voor veel stadsbewoners garandeert (Hall, 1966). Na de
Tweede Wereldoorlog is het stedelijke netwerk van de Randstad en het daartussen gelegen
Groene Hart het belangrijkste concept van de ruimtelijke ordening geworden. 

Stedenbouw en ruimtelijke ordening zijn als professionele disciplines ontstaan als reactie op
de sterke groei van de steden vanaf het einde van de 19e eeuw. De stedenbouw vloeide niet al-
leen voort uit het streven om de kwaliteit van de stedelijke bebouwing te verbeteren, maar
ook uit zorg over de sociale gevolgen van de industrialisatie en de stijging van het aantal over-
bevolkte stedelijke achterbuurten. Dat laatste was uiteraard geen uniek Nederlands feno-
meen. Overal in de westerse wereld was met de steden ook de stedelijke ellende gegroeid. In
Engeland leidden in 1885 de verslagen van de Royal Commission on the Housing of the
Working Classes over de leefsituatie van de Londense armen tot een impuls voor sociale her-
vorming. In andere grote agglomeraties als New York, Parijs en Berlijn waren er vergelijkbare
ontwikkelingen (Hall, 1990: pp. 14-46). De stedenbouwkundige reacties bleven niet uit. De
voorstellen gingen niet alleen over de verbetering van de bestaande stad, maar er werd ook
nagedacht over het ontwikkelen van nieuwe steden. In 1898 lanceerde de Britse sociale her-
vormer Ebenhezer Howard zijn tuinstadconcept, waarmee de werkende bevolking een ge-
zonde woonomgeving moest worden gegarandeerd in ‘nieuwe steden’ van maximaal 30 dui-
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zend inwoners. Dat concept heeft overal ter wereld navolging gevonden, al leidde het niet
overal tot echte ‘tuinsteden’ maar wel tot stadswijken met een landelijke uitstraling. 

Vanwege de relatief late industrialisatie was de situatie in de Nederlandse steden minder
dramatisch dan in de grote industriesteden elders, maar ook hier ontstonden overbevolkte
stedelijke achterbuurten. De Woningwet van 1901 was een belangrijke mijlpaal in het vast-
leggen van de minimale hygiënische eisen die aan een woning moeten worden gesteld. Op
de wat langere termijn gaf de Woningwet een belangrijke impuls aan de stedelijke woning-
bouw, waarbij de rol van gemeenten en woningbouwcorporaties steeds belangrijker werd.
Architecten en stedenbouwkundigen probeerden de kwaliteit van de stedelijke bebouwing,
die in hun ogen in een aantal 19e-eeuwse stadsuitbreidingen een dieptepunt had bereikt, te
vergroten. Vooral in de hoofdstad ontstonden de karakteristieke woonwijken van de ‘Am-
sterdamse school’, zoals de Spaarndammerbuurt en het zuidelijk deel van De Pijp. Berlage
ontwierp verschillende stadsuitbreidingen, waarin monumentaliteit en sociale woning-
bouw werden gecombineerd. Het ‘Plan Zuid’ van Amsterdam is de bekendste. De architec-
tuur en de stedenbouw hadden een schaalsprong gemaakt. Niet meer het individuele ge-
bouw, maar het bouwblok, het wegenstelsel en de wijk waren de maat der dingen. 

Met de uitbreidingen aan de randen van de stad lag een volgende schaalsprong voor de
hand: van stadsgebied naar regio. Deze ontwikkeling werd ondersteund door respectieve-
lijk het bestemmingsplan en het streekplan die voortkwamen uit wijzigingen van de Wo-
ningwet in 1921 en 1930. Ruimtelijke ordening en planning werd steeds vaker gefundeerd
op statistisch onderzoek. Daarmee veranderde langzamerhand ook het denken over de
stad. Dat werd vooral zichtbaar in het werk van de modernistische beweging die in het in
1928 opgerichte Congrès International des Architects Modernes (CIAM) een internatio-
nale organisatievorm had gekregen. Leidende stedenbouwkundigen als Le Corbusier
(mede-oprichter van CIAM) en Van Eesteren (tussen 1930 en 1947 voorzitter van CIAM)
lanceerden het concept van de ‘functionele stad’, waarin de stad niet zozeer werd gezien als
een historisch gegroeide eenheid maar als een ruimtelijk stelsel van functies. Het concept
van de functionele stad onderscheidde vier functies, te weten wonen, werken, ontspannen
en verkeer, die in het stedelijk weefsel zoveel mogelijk van elkaar moesten worden geschei-
den. Wetenschappelijk onderzoek naar de economische en de bevolkingsontwikkeling
moesten de planning van de rationele stad ondersteunen.

Hoewel ook in Nederland al vóór de Tweede Wereldoorlog plannen werden gemaakt geba-
seerd op het principe van de functionele stad, waren de uitwerkingen vooral zichtbaar in de
stadsuitbreidingen, in het aanleggen van stedelijke verkeersaders en in de ‘city-vorming’ in
de binnensteden uit de jaren vijftig en zestig. De laatstgenoemde ontwikkeling betekende
dat de binnenstad steeds meer een werklocatie en steeds minder een woonlocatie werd. Die
functionalisering van de binnensteden leidde in de jaren zeventig in toenemende mate tot
verzet en dat had een herwaardering van de binnenstad en de stedelijke cultuur tot gevolg.
In de volgende paragrafen wordt deze omslag besproken. 

Ook op het hogere schaalniveau van de stedelijke netwerken werden de effecten van het
functionele, planmatige denken zichtbaar. In de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening,
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die in 1966 werd gepubliceerd, is het concept van de functionele stad als het ware ‘opgetild’
naar het schaalniveau van de Randstad (Van Rossem, 1997). Het conceptuele hart van de
Tweede Nota wordt gevormd door een functionele indeling van de Randstad. Eén van de
gevolgen van die functionele visie was het zogenaamde ‘groeikernenbeleid’, dat de
suburbanisatie uit de grote steden moest kanaliseren. Plaatsen rond de grote steden als
Zoetermeer, Nieuwegein, Purmerend, Lelystad en later Almere vingen decennialang de
stedelijke bevolkingsgroei op. Enkele van deze groeikernen proberen zich nu te ontwik-
kelen van suburbane ‘satellietstad’ tot volwaardige stad. Ook voor deze satellietsteden
blijkt inmiddels het functionalistische gedachtegoed te zijn uitgewerkt. De suburbanisatie
zelf zou de steden echter blijvend veranderen. Dat is één van de onderwerpen van de vol-
gende paragraaf. 

4.4. De transformatie van de moderne stad

4.4.1. Mobiliteit en de ‘omkering’ van het verstedelijkingsproces

Als er een factor zou moeten worden aangewezen met de grootste invloed op het
ruimtelijk gedrag van mensen en bedrijven in de tweede helft van de 20ste eeuw, dan zou de
keuze zeker vallen op de stormachtige groei van de mobiliteit. De betekenis van de toege-
nomen verplaatsingsmogelijkheden en de verminderde kosten van verplaatsing kan nauwe-
lijks worden overschat. Bedrijven zagen hun vestigingsmogelijkheden en hun afzetgebied
groter worden, huishoudens konden zich vestigen op grotere afstand van de werkplek en
kregen de keuze uit verschillende woonmilieus. ‘Nabijheid’ kreeg een andere betekenis:
niet meer de afstand in kilometers was van belang, maar de reistijd. Zelfs bederfelijke goe-
deren zoals tuinbouwproducten en bloemen kunnen met het vliegtuig over de hele wereld
worden afgezet. 

De gevolgen hiervan laten zich het best omschrijven als een omkering van het verstedelij-
kingsproces. Vanouds was in Europa verstedelijking vooral een proces van concentratie.
Economische welvaart van een stad trok bedrijven en mensen aan die zich in de stad ves-
tigden en zorgden voor groeiende steden. Tot aan de jaren zestig en zeventig van de 20ste

eeuw ging, zoals in de vorige paragraaf bleek, economische groei hand in hand met bevol-
kingsgroei. Daarna veranderde het patroon radicaal. Er kwam een economische deconcen-
tratie op gang, waarbij vooral de productiebedrijven met een groot ruimtebeslag de steden
verlieten. Deze periode van deïndustrialisatie werd gevolgd door een opbloei van nieuwe
stedelijke sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening en de recreatieve sector. De decon-
centratie en transformatie van de stedelijke economie komt in paragraaf 4.4.2 aan de orde.
Behalve een economische kwam er een ook demografische deconcentratie op gang, ook
wel bekend als suburbanisatie. Steeds meer stedelijke huishoudens trokken weg uit de
grote steden en vestigden zich op het platteland of in de groeikernen rondom de steden.
Verstedelijking werd niet meer gekenmerkt door de trek van mensen naar de grote stad,
maar door de trek van stedelingen naar het ommeland en verder: een omkering van het ver-
stedelijkingsproces van centripetaal naar centrifugaal. Dit komt in paragraaf 4.4.3 aan de
orde. 
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De economische en demografische transformatie van de steden heeft verregaande politieke
en culturele gevolgen. In paragraaf 4.4.4 worden daarom de politieke veranderingen in de
verhouding tussen stad en staat besproken, in paragraaf 4.4.5 de stedelijke cultuur en de
stedenbouw. 

4.4.2. Economische transformatie: naar de postindustriële stad

Bedrijven hebben altijd de stad opgezocht vanwege de nabijheid van infrastructuur,
afzetmarkten en geschoold personeel. Dat leidde tot een concentratie van economische acti-
viteiten in en rond de grote steden, waaraan deze hun traditionele rol als 'motoren' van de
economie hebben te danken. In de hoogtijdagen van de industrialisatie, toen de transportkos-
ten nog (relatief) hoog waren, heeft deze concentratie geleid tot soms explosief groeiende ste-
den. Er zijn echter ook factoren die leiden tot deconcentratie. Die hebben vooral te maken
met de hogere vestigingskosten van een bedrijf in de stad, en die werden steeds belangrijker.
De toegenomen transportmogelijkheden en de afgenomen transporttijden en transportkosten
maakten vestiging in grote steden minder dwingend. De afgelopen decennia is in de grote ste-
den de balans tussen de concentratie- en de deconcentratietendens verschoven ten gunste
van de deconcentratie. Vooral bedrijfstakken met een relatief groot ruimtebeslag trokken
weg. Soms vestigden ze zich aan de rand van de stedelijke gebieden, soms verdwenen ze naar
het buitenland (dat gebeurde bijvoorbeeld met vrijwel de gehele scheepsbouw). In het eerste
geval gaat het om deconcentratie, in het tweede geval om deïndustrialisatie van de nationale
economie. Deze verschijnselen deden zich voor in verreweg de meeste grote steden in de wes-
terse wereld. In de Verenigde Staten is de deconcentratie al vanaf de jaren vijftig zichtbaar,
terwijl verschillende Europese steden vooral in de jaren zestig en zeventig met een grootscha-
lige deconcentratie werden geconfronteerd (Cheshire en Hay, 1989; Summers et al., 1993).
Overigens waren er in sommige steden al eerder deconcentratiegolven. Zo was er rond 1900
in Amsterdam een relatief grote verplaatsing van industriële bedrijfsactiviteit vanuit de stad
naar de directe omgeving van de stad. Het betrof toen vooral bedrijven die door de mechani-
satie overstapten van een gestapelde (over verschillende etages verdeelde) productie naar een
volledig horizontale productie en daarvoor in de dicht bebouwde stad geen ruimte konden
vinden (Wagenaar en Van Engelsdorp Gastelaars, 1986).

Na een periode van stedelijke economische crisis volgden vanaf het midden van de jaren
tachtig nieuwe perioden van groei, waarin duidelijk werd dat de stedelijke economieën een
postindustrieel karakter kregen. De dienstverlening, en in het bijzonder sectoren als de fi-
nanciële en zakelijke dienstverlening, de media, de horeca en de ICT, werd de nieuwe dra-
ger van de stedelijke groei. In het algemeen groeiden de randen van de grootstedelijke ge-
bieden het snelst, maar ook de binnensteden profiteerden in de jaren negentig van de hoog-
conjunctuur. In de Nederlandse grootstedelijke gebieden was de groei het sterkst aan de
noordkant van de Randstad, in het gebied van Schiphol, Groot-Amsterdam en de Utrechtse
regio. De sterk op industrie en transport gerichte economie van het Rotterdamse grootste-
delijke gebied bleef achter (Van der Wouden en De Bruijne, 2001). Dit was een internatio-
naal patroon. Vooral oudere industrie- en havensteden in het Verenigd Koninkrijk, zoals
Glasgow en Liverpool, hebben in de jaren zeventig en tachtig te maken gehad met een alge-
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hele neergang van de werkgelegenheid en de bevolkingsomvang. In Londen kon de groei
van de dienstverlening in het midden van de jaren tachtig het verlies aan industriële banen
compenseren, maar de deconcentratie naar de buitengebieden van de grootstedelijke regio
bleef sterk. In wereldsteden als Parijs en New York bood de groei van de dienstverlening al
vanaf het einde van de jaren zeventig voldoende compensatie voor het verlies aan indus-
triële banen (Parkinson et al., 1992; Buck et al., 1992). 

De transformatie van de steden naar een postindustriële economie had een aantal belangrij-
ke gevolgen. Ten eerste nam de internationale concurrentie tussen steden toe. Op wereld-
schaal leidde dat tot economische concentratie. Zo concentreerde de financiële dienstver-
lening zich in toenemende mate in global cities als Londen, Tokio en New York (Sassen,
1991). Ook op het gebied van toerisme en festivals nam de rivaliteit tussen steden toe (Judd
en Fainstein, 1999; Burgers, 2003). Bovendien betraden niet-westerse steden het toneel,
zoals Bombay met zijn dienstverlening op ICT-gebied. 

Ten tweede veranderde de stedelijke arbeidsmarkt radicaal. De vraag naar hoogop-
geleide werknemers nam toe, die naar laag opgeleiden af. De ‘yup’ werd lange tijd het boeg-
beeld van de nieuwe hoogopgeleide stadsbewoner, de oudere industriearbeider verdween
in de WAO of de werkloosheid. 

Ten derde veranderde de deïndustrialisatie het uiterlijk van de stad. Oude haven-
en industriegebieden bleven aanvankelijk ongebruikt achter. Ze werden in de jaren negen-
tig herontwikkeld als nieuwe bedrijfs- en woongebieden, zoals zichtbaar is in de Londense
Docklands, het Amsterdamse Oostelijk havengebied, de Rotterdamse Kop van Zuid en het
Ceramique-terrein bij Maastricht. 

4.4.3. Suburbanisatie: verdunning en uitbreiding van de stedelijke invloedssfeer

De ‘trek naar buiten’, de zoektocht naar een woning buiten de stad, had zich lange
tijd beperkt tot een deel van de stedelijke elite. Tot na de Tweede Wereldoorlog was het
voor een belangrijk deel van de bevolking noodzaak om een woning in de buurt van de
werkplek van de kostwinner te zoeken. Ook voor de bewoners van de grote steden vielen
woonplaats en werkplek doorgaans samen. Daarin kwam door de toenemende welvaart en
mobiliteit in de naoorlogse periode echter snel verandering. Steeds vaker gaven elementen
uit de woonomgeving zelf de doorslag bij het kiezen van een woonplaats. De toegenomen
vervoersmogelijkheden boden veel huishoudens de gelegenheid om een woonplaats op
enige afstand van de werkplek te zoeken. Dit leidde in de jaren zestig en zeventig tot subur-
banisatie rond de grote steden. Het inwonertal van de grote steden namen in de periode
1965-1985 sterk af, om daarna te stabiliseren of licht te groeien. De suburbanisatie had een
selectief karakter. Vooral gezinnen met kinderen uit de bovenmodale inkomensgroepen
verruilden de stad voor de suburbane woonomgeving, later gevolgd door de huishoudens
met middeninkomens. Zij konden op de stedelijke woningmarkt, waar het aanbod voor een
groot deel uit sociale huurwoningen bestond, vaak niet de woning vinden die paste bij de
door de toegenomen welvaart veranderde woonwensen. 

Behalve van selectieve emigratie was er ook sprake van selectieve immigratie van
jonge autochtone alleenstaande studenten, werkzoekenden en laag opgeleide allochtone
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immigranten. Voor de laatste groep was het grote aanbod aan sociale huurwoningen in de
stad juist aantrekkelijk. Pas toen de stedelijke economieën weer begonnen te groeien en
ook het aanbod van woningen in het bovenste deel van de woningmarkt in de steden weer
wat ging toenemen, werd de stad weer een aantrekkelijker vestigingsplaats voor grote groe-
pen hoogopgeleiden, al liet de geschiedenis van de ‘gentrification’ van buurten als de Am-
sterdamse Jordaan zien dat die herwaardering op kleinere schaal al eerder had plaatsgevon-
den. 

De suburbanisatie was een internationaal fenomeen. In de angelsaksische landen begon de
suburbanisatiegolf al eerder. Zo leidden de verbeteringen van de transportmogelijkheden
rond Londen al vanaf het begin van de vorige eeuw tot een continue verhuisstroom van
welvarenden in westelijke richting, naar de suburbane woongebieden in de buurt van de
stad. Kenmerkend voor het algemene karakter is bijvoorbeeld ook de suburbanisatie, die in
Berlijn op gang kwam toen de stad na de val van de muur en de Duitse eenwording uit zijn
ruimtelijke kluisters was bevrijd. 

De dreiging van de ongebreidelde suburbanisatie door de combinatie van de naoorlogse be-
volkingsgroei, de gestegen welvaart en de gestegen mobiliteit hield vele overheden uit hun
slaap. In het Verenigd Koninkrijk kwam al snel het concept van de ‘new towns’ tot stand,
waarin de stedelijke bevolkingsgroei moest worden opgevangen. Vooral de new towns bui-
ten de Londense green belt waren een groot succes (Hall, 1966: pp. 48-52). Alhoewel de
‘tuinstadgedachte’ van het landelijk wonen ook niet geheel aan Nederland was voorbijge-
gaan, kwam er hier pas tijdens de suburbanisatiegolf van de jaren zestig een grootschaliger
beleid op gang. In de Tweede Nota voor de ruimtelijke ordening uit 1966 deed het concept
van de ‘gebundelde deconcentratie’ zijn intrede. Om de groene gebieden in het westen van
het land niet te laten ‘vollopen’ met verspreide suburbanisatie, moest deze worden gecon-
centreerd in groeikernen op enige afstand van de steden. Zo kreeg in de decennia daarna
het groeikernenbeleid vorm, dat al in paragraaf 4.3.3 ter sprake kwam. Nieuwe steden vin-
gen de stedelijke bevolkingsgroei op (De Bruijne en Knol, 2001). In de jaren negentig, toen
de ‘compacte stad’-gedachte in het overheidsbeleid post had gevat, werd met de Vinex-
locaties geprobeerd om de suburbane woonwensen dichter bij de steden te accommoderen. 

Zoals eerder is vastgesteld, is de suburbanisatie een fundamentele omkering van het verste-
delijkingsproces. Was verstedelijking eeuwenlang centripetaal, nu werd ze centrifugaal.
Stedelingen verruilden de stad voor suburbane gebieden. Zij werden daarmee geen platte-
landsbewoners, maar namen hun stedelijke gewoonten en voorzieningen mee. De vraag is
echter in hoeverre het suburbane gebied een stad is en welke consequenties de suburbani-
satie heeft voor de bestaande stad. 

Eigenlijk is de eerste vraag niet goed te beantwoorden omdat we daarbij stuiten op het
fenomeen dat de fysieke stad, de Urbs uit paragraaf 4.2, in ruimtelijke zin niet meer samen-
valt met de Civitas, de sociale en culturele stad. Een antwoord op die vraag impliceert een
keuze tussen Urbs en Civitas. In zijn fysieke verschijning is het suburbane gebied een
nieuw fenomeen ten opzichte van stad en dorp. Met de eengezinswoning als archetypische
woning (althans in Nederland, elders zijn er meer vrijstaande woningen) en de geringe be-
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bouwingsdichtheid lijkt het suburbane gebied niet op de traditionele stad. Tegelijkertijd
ontbreekt de economische en culturele band met het omringende landelijk gebied, die juist
het dorp kenmerkt. Geen stad dus, maar ook geen dorp. Als we naar de Civitas-kant van
het suburbane gebied kijken, dan wordt het antwoord nog complexer. De suburbane le-
vensstijl is lange tijd met enig dédain door een grote groep intellectuelen beschouwd als
acultureel en materialistisch, die op zijn best een satire waard was. Zeker in de Verenigde
Staten werd de suburbane wijk gezien als de ultieme realisatie van The American Dream
en al naar gelang het standpunt van de beschouwer verguisd dan wel bejubeld (Hamers,
2004). Eenzijdige typeringen lijken in elk geval niet zonder meer van toepassing op de hui-
dige bewoners van het suburbane gebied. De variatie blijkt groot: van de typische stedelijk
georiënteerden tot de ‘nomaden’, huishoudens zonder binding met de plek die eens in de
paar jaar opnieuw verhuizen (Reijndorp et al., 1998). 

De consequenties van de groei van de suburbane gebieden op de bestaande steden zijn een-
duidiger te bepalen. Door het wegtrekken van groepen bewoners, economische activiteiten
(zie vorige paragraaf) en bepaalde voorzieningen uit de stad is er sprake van een ‘verdun-
ning’ van het stedelijk leven. Bovendien is er een zekere opmars van de populaire suburba-
ne laagbouw binnen de steden zelf, waardoor in delen van de stad suburbane woonmilieus
ontstaan. De waardering van dit fenomeen is verschillend: sommigen beschouwen het als
wenselijk omdat het stedelijk georiënteerden in staat stelt om in de stad te blijven wonen,
anderen zien het als de zoveelste aantasting van de traditionele stad. 

4.4.4. Politiek: de terugkeer van de ondernemende stad? 

Lange tijd leek de stad in politiek en bestuurlijk opzicht niet meer dan het verleng-
stuk van de verzorgingsstaat. Dat beeld is aan het veranderen. Stadsbesturen zijn gedwon-
gen zich te profileren tegenover andere steden met het doel om bedrijven en burgers aan de
stad te binden. Hiervoor is een drietal oorzaken aan te wijzen. 

De eerste oorzaak is de beperktere rol van de verzorgingsstaat op enkele terreinen die es-
sentieel waren voor het stedelijk beleid. Het patroon van de afnemende verzorgingsstaat
verschilt van land tot land, maar in Nederland is er zeker een grote invloed uitgegaan van
de veranderingen op de woningmarkt. Vanaf de jaren negentig zijn de ‘gouden koorden’
van de subsidies van de rijksoverheid naar gemeenten en woningcorporaties resoluut door-
gesneden. Stadsbesturen waren gedwongen om na te denken over het ontwikkelen van
aantrekkelijke woonmilieus om welvarende burgers binnen hun grenzen te houden en
moesten dit doen zonder de gebruikelijke staatssteun maar met de hulp van marktpartijen.
De woningcorporaties werden eveneens gedwongen om zich meer als marktpartij op te
stellen. De invloed van de marktpartijen op de woningmarkt is toegenomen en het aandeel
koopwoningen binnen de woningvoorraad nam toe, óók in de steden waar dat traditioneel
laag was.

De tweede oorzaak is de toegenomen mobiliteit van burgers en bedrijven. De gevolgen van
de toegenomen mobiliteit onder burgers zagen we al in de vorige paragraaf: huishoudens
verruilden en masse de stad voor de aantrekkelijke woning in het suburbane gebied. Steden
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kunnen alleen hun ‘marktaandeel’ onder deze groepen vergroten door zelf met kwalitatief
goede woningen en woonmilieus de concurrentie met de suburbane gebieden aan te gaan.
Op het gebied van de economie is veel gespeculeerd over het footloose worden van bedrij-
ven. Economische activiteiten verplaatsen zich met steeds grotere snelheid over de aardbol,
zowel in traditionele sectoren zoals de landbouw en de industrie als in de opkomende
zakelijke dienstverlening van de postindustriële stad. De grotere bewegingsvrijheid van be-
drijven betekent echter niet dat vestigingsplaatsen niet meer van belang zouden zijn (Bren-
ner, 1999). Het tegendeel is eerder het geval: de verminderde vestigingsdwang van bedrijven
betekent juist dat vestigingsplaatsen zich beter moeten ‘verkopen’ aan potentiële klanten.
Dat doen steden vooral door de nadruk te leggen op hun identiteit als wereldstad, als cul-
tuurcentrum, als ICT-stad of als uitgaansstad, een identiteit die soms is gebaseerd op oude
specialisaties, zoals de financiële sector in Amsterdam. Ook in een mondiale economie
speelt de historische padafhankelijkheid nog een rol. Een oud economisch profiel trekt
nieuwe activiteiten aan die het bestaande economische profiel versterken. Een groter pro-
bleem hebben de grootstedelijke gebieden die voorheen sterk op de industrie leunden,
zoals Rijnmond. Deze gebieden zijn nog sterk op zoek naar een nieuwe positie in de mon-
diale economie en naar een eigen profiel. Het zoeken naar een eigen economisch profiel
heeft overigens soms het paradoxale effect dat steden juist meer op elkaar gaan lijken.
Grote steden zijn geneigd om hun specialisatie in dezelfde hoek te zoeken: brainports, ICT,
recreatie, cultuurstad. Waar diversiteit tussen steden met de mond wordt beleden, is een
zekere uniformiteit het gevolg. Opvallend is overigens dat er in die economische profilering
ook steeds meer sprake is van internationale modes. Werd een aantal jaren geleden de theo-
rie van de economische clustering van Michael Porter door stadsbestuurders omarmd als
hét redmiddel van de stedelijke economie, nu vervult de gedachte van de ‘creatieve klasse’
als drager van de nieuwe stedelijkheid die rol, een al langer bestaand concept dat de laatste
jaren welsprekend wordt verwoord door Richard Florida (Porter, 1998; Landry en Bian-
chini, 1995; Florida, 2002).

De derde oorzaak versterkt het effect van de tweede: het afnemen van het belang van de na-
tionale grenzen, mede onder invloed van de Europese Unie. De eenwording van de Europe-
se markt in 1992 heeft een enorme impuls gegeven aan het bewustzijn van de stadsbesturen
dat hun stad zich op een internationaal speelveld bevindt. Mainport Schiphol concurreert
met Londen, Parijs en Frankfurt, de Rotterdamse haven met Antwerpen en Hamburg. Ste-
den zetten onder andere hun culturele instellingen en festivals in om zich internationaal te
kunnen profileren. Uit deze versterkte internationale concurrentie tussen steden komen
ook voor de Nederlandse steden nieuwe vragen voort. Kunnen de grote steden zich afzon-
derlijk profileren, of zijn ze daar te klein voor? Als dat laatste het geval is, moet er dan wor-
den gestreefd naar de profilering van de Randstad als geheel? De grote steden in de Rand-
stad hebben een tijdlang geprobeerd om zich internationaal te verkopen als ‘Deltametro-
pool’, maar dat project lijkt zijn vaart ook al weer te hebben verloren. De met de mond be-
leden samenwerking en ‘complementariteit’ van steden delft vaak het onderspit bij het
eigen belang van de stad. 

Deze ontwikkeling betekent geenszins dat het tijdperk van de ‘stadstaten’ van vóór de na-
tionale staten weer terugkeert. In het huidige klimaat winnen steden en vooral grootstede-
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lijke regio’s weliswaar aan belang en neemt het gewicht van de nationale grenzen af, maar
tegelijkertijd is er sprake van een economische en politieke schaalvergroting op het boven-
nationale niveau. Dat proces zal vooralsnog niet stoppen, ondanks de politieke perikelen
rond de Europese eenwording.

4.4.5. Postmoderne stedelijke cultuur en stedenbouw

In de jaren zeventig van de 20ste eeuw nam het protest tegen de ‘city-vorming’ in de
binnensteden en de bijbehorende aanleg van verkeersaders toe. Er kwam een herwaarde-
ring van de binnenstad als woonmilieu, van de kleinschalige ruimtelijke patronen van de
historische steden en van de stad als cultureel centrum. De protesten hadden niet altijd een
direct effect. Zo werd de bouw van de Amsterdamse metro doorgezet, ondanks heftig verzet
in de Nieuwmarktbuurt. Maar enkele honderden meters verderop zijn nog wel de sporen
van een opmerkelijk succes te zien: daar eindigt de geplande verkeersdoorbraak van de
Weesperstraat naar het Centraal Station abrupt bij het Mr. Visserplein. Op de langere ter-
mijn waren de gevolgen van de herwaardering van de binnensteden groter. Het beproefde
middel van de sloop van oude buurten werd vervangen door dat van de combinatie van
renovatie en nieuwbouw, waarbij het kleinschalige oude stedelijke stratenpatroon werd
gerespecteerd. In sommige gevallen sloeg de drang naar kleinschaligheid zelfs door: zo zijn
er in de binnenstadsbuurt Het Oude Westen van Rotterdam straatjes en pleintjes gemaakt
die zo in de suburbane wijken uit diezelfde tijd zouden passen. In de grote steden Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag kwamen omvangrijke stadsvernieuwingsprojecten in de
vooroorlogse wijken op gang, waarbij er allengs meer aandacht kwam voor de kwaliteit van
de grootstedelijke architectuur, zoals in de Haagse Vaillantbuurt. De stadsvernieuwing
werd nog gedomineerd door de sociale woningbouw die betaalbaar moest zijn voor de oor-
spronkelijke bewoners van de buurt. Deze bouwen-voor-de-buurt-gedachte hield er echter
geen rekening mee dat veel van de oorspronkelijke bewoners al naar de groeikernen waren
verhuisd en dat ‘de buurt’ inmiddels voor een groot deel bestond uit immigranten, studen-
ten, krakers en autochtone ‘achterblijvers’ die zich geen verhuizing naar een suburbane
woonomgeving konden of wilden permitteren. 

Vanaf de jaren negentig verschoof het accent in tweeërlei zin. In de binnensteden kwam het
accent te liggen op de vernieuwing van de gebieden die door de industriële economie waren
verlaten. Oude havengebieden of fabrieksterreinen kregen een nieuwe woon- en werkbe-
stemming: het Oostelijk havengebied in Amsterdam, de Kop van Zuid in Rotterdam, het
Haagse Laakkwartier, het Céramique-terrein in Maastricht, het Paleiskwartier in Den
Bosch. De stadsvernieuwingskaravaan was inmiddels van de vooroorlogse naar de naoor-
logse wijken getrokken en omgedoopt tot stedelijke vernieuwing. 

De tweede accentverschuiving was die van de sociale woningbouw naar het bou-
wen van woningen voor welvarender bevolkingsgroepen, vaak in de vorm van koopwonin-
gen. Om de woonomgeving voor deze groepen extra aantrekkelijk te maken, werd ze bo-
vendien gecombineerd met hoogwaardige culturele voorzieningen, met restaurants, café’s
en terrassen. De postmoderne binnenstad was geboren. De nieuwe binnenstadscultuur was
gebaseerd op de hoogopgeleide werknemer in de dienstverlening, had een sterk cultureel
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profiel en had een duidelijk internationaal karakter. Kopenhagen, Glasgow, Londen, Bos-
ton, Barcelona, Parijs en na de val van de muur ook Berlijn: al deze steden hadden hun
grote binnenstadsprojecten en menig Nederlands stadsbestuur reisde erheen om de voor-
beelden te aanschouwen. Deze ontwikkeling wordt gezien als de redding van de binnenste-
den, maar heeft natuurlijk ook zijn schaduwzijden: een eenzijdige oriëntatie op cultuur en
de recreatieve economie. Het alternatief van de alleen door kantoren gedomineerde ‘city’ is
echter evenmin aanlokkelijk. 

Voorafgaand aan de publieke herwaardering van de stad was binnen de stedenbouw kritiek
ontstaan op de functionalistische stadsconcepten. Die kritiek kwam overigens niet alleen
uit de stedenbouwkundige discipline zelf. De Nederlandse beeldend kunstenaar Constant
speelde met zijn New Babylon project een belangrijke rol in de conceptualisering van de
toekomst van de stad. Constant had zijn New Babylon project gepresenteerd in 1959, in het
Stedelijk Museum van Amsterdam. New Babylon bestond uit een groot aantal maquettes en
grafisch werk, waarin een nieuwe ‘imaginaire stad’ werd verbeeld. In zijn werk leverde
Constant opmerkelijke kritiek op de stad in het industriële tijdperk die vooral was geba-
seerd op de sedentaire, bedrijvige en commerciële mens. Constant zag de stedelijke struc-
tuur als een verzameling plekken voor ontmoeting en spel en de mens niet als plaatsgebon-
den maar als mobiel (Van der Wouden, 2004). De concepten van Constant hebben verschil-
lende erfgenamen. Constants nadruk op de stedelijke omgeving als plaats voor ontmoeting
en spel vinden we terug in het werk van tijdgenoten als de architect Aldo van Eyck, maar
dezelfde thema’s keerden ook terug in de kritiek op de Amerikaanse stad van de bekende
publiciste Jane Jacobs (Jacobs, 1994, oorspr. 1961). De menselijke interactie in de stad is de
maat voor de stedelijke structuur. De grootschaligheid en grenzeloosheid van de stedelijke
structuren van New Babylon en de nadruk op mobiliteit worden later teruggevonden in het
werk van Rem Koolhaas, die in zijn ‘generic city’ de radicale consequenties van permanen-
te mobiliteit en schaalvergroting probeert te trekken. Dit concept krijgt opnieuw aandacht
in de volgende paragraaf. 

Constant had ondanks zijn kritische positie echter een belangrijke overeenkomst met de
functionalisten. Met zijn ‘imaginaire’ stad negeerde hij de bestaande stad, net als de func-
tionalisten, die de stad als het ware opnieuw wilden ontwerpen op grond van geheel nieu-
we principes. Dat geldt niet voor de meeste stedenbouwkundigen van de generatie na het
functionalisme. Zij begonnen hun werk juist met een analyse van de bestaande stad. Dat
uitgangspunt is terug te vinden in één van de basiswerken van die generatie, De architec-
tuur van de stad van Aldo Rossi (Rossi, 2002, oorspr. 1966; zie ook: Corboz, 1992). De ste-
denbouw bestaat in de periode na het functionalisme uit zeer veel verschillende stromin-
gen, maar een groot deel daarvan onderschrijft dat uitgangspunt. De binnenstad wordt niet
gezien als een terrein dat moet worden omgevormd tot een economische en verkeersmachi-
ne, zoals in het functionalisme het geval was. De aanwezige kwaliteiten van de binnenste-
den worden in de meeste stedenbouwkundige plannen juist als uitgangspunt genomen en
verder uitgewerkt, waarbij sommigen de nadruk leggen op de menselijke interactie in de
stad, anderen op de stedelijke vormentaal. De gekozen architectonische vormen laten daar-
om een grote variëteit zien, van hypermodern tot nostalgisch, van harmonieus tot contras-
terend. Ondertussen heeft het strijdtoneel van het debat over de toekomst van de stad zich
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echter verplaatst van de binnensteden zelf naar de hogere schaalniveaus van de verstede-
lijking, die van de stedelijke netwerken, de diffuse verspreiding van de verstedelijking en de
invloeden van de mondialisering. Dat debat zal in de volgende paragraaf worden aange-
stipt.

4.5. De toekomst: de stad voorbij? 

4.5.1. De slinger van de stedelijke ontwikkeling

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden de grote steden met een
forse crisis geconfronteerd. De economische betekenis nam af, de werkloosheid en uitke-
ringsafhankelijkheid namen toe. De huishoudens met een bovengemiddeld inkomen verlie-
ten de steden, laaggeschoolde immigranten namen hun plaats in. Voor een deel was dit een
patroon dat altijd al leek te bestaan: economische tegenspoed sloeg net wat harder toe in de
steden dan in de natie als geheel, economische voorspoed ook. Economische stagnatie
zorgde voor demografische krimp in de steden, economische groei leidde vaak tot een forse
bevolkingsaanwas. De suburbanisatie was voor de steden in dit opzicht een nieuw feno-
meen: deze uitstroom van de bevolking was niet ontstaan uit economische misère, maar uit
welvaart. Steden werden geconfronteerd met de gevolgen van hun eenzijdige woningvoor-
raad, met hun woonmilieus die aantrekkingskracht misten. 

Het is heel lastig om een algemeen beeld te geven van hoe het de steden sindsdien
is vergaan. De zorgelijke tonen overheersen (leefbaarheidsproblemen, eenzijdige woning-
voorraad, concentraties van allochtonen, relatief hoge uitkeringsafhankelijkheid), zoals in
andere hoofdstukken van deze publicatie valt te lezen. Er zijn echter ook de succesverha-
len over de stormachtige economische groei van de dienstverlening in bijvoorbeeld Amster-
dam, leidend tot speculaties over de opkomst van de ‘creatieve economie’. Het probleem is
dat beide beelden waar zijn. Omdat een groot deel van de mensen die in de stad werken, er
niet woont, kan een stad tegelijkertijd economisch ‘rijk’ zijn en sociaal ‘arm’. Dat fenomeen
maakt het bijzonder lastig om te speculeren over de toekomst van de steden. Het econo-
misch lot valt immers niet meer samen met het sociale lot. Toch wordt hier in deze slotpara-
graaf in alle bescheidenheid een poging gewaagd door enkele dilemma’s aan te stippen die
mogelijk bepalend zijn voor die toekomst. 

4.5.2. Stad of verstrooiing van stedelijkheid?

In paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen Urbs en
Civitas, tussen de fysieke stad en de sociale en culturele stad. Gedurende lange tijd vielen
Urbs en Civitas ruimtelijk samen, de grenzen van de fysieke stad waren ook grotendeels de
grenzen van de stedelijke gemeenschap. Dat is in de tweede helft van de 20ste eeuw snel
veranderd, zoals in paragraaf 4.4 is besproken. Mobiliteit en suburbanisatie zorgden ervoor
dat de stedelijke Civitas zich over een veel groter gebied verspreidde dan de stad zelf.
Tegenwoordig is in de Nederlandse grote steden meer dan de helft van de mensen die in de
stad werken, afkomstig van buiten de stad. Deze pendelaars behoren tot de economische
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gemeenschap van de stad, maar wonen elders. De stedelijke gemeenschappen en cultuur
strekken zich uit tot ver buiten de grenzen van de fysieke stad, maar veranderen tegelijker-
tijd. De verbindingen binnen de traditionele Civitas hadden betrekking op een veelheid
van terreinen: mensen hadden economische bindingen met de stad, sociale met de woon-
buurt en waren vaak ook deel van de stedelijke politieke en culturele gemeenschappen. Nu
gaat het veel meer om een losse verzameling van deelgemeenschappen. Een grote groep
heeft economische banden met de stad, maar niet met de stad als woondomein of als poli-
tieke gemeenschap. Anderen bezoeken de stad alleen als uitgaanscentrum en hebben niets
met economie, wonen of cultuur. Deze tendens wordt nog eens versterkt door de opkomst
van de virtualiteit: via internet is het mogelijk om op zeer grote afstand deel te nemen aan
deelaspecten van het stedelijk leven, in principe zonder banden te hebben met de fysieke
stad (Mitchell, 1995, 2000; Crang, 2000). De stedelijkheid lijkt zich los te maken van de
ruimte en zich overal te verspreiden, zonder banden met de fysieke stad. De centrifugale
krachten hebben de overhand over de centripetale, verspreiding over concentratie. Als bur-
gers en bedrijven footloose worden, wat rest er dan nog aan betekenis van de stad als
plaats? Kan de stad op den duur zo wel overleven? 

Wie bovenstaande trends naar de toekomst doortrekt, belandt onvermijdelijk bij
een somber toekomstbeeld van de stad. De trends zijn evenwel minder rechtlijnig dan ze lij-
ken, want het groeiende footloose-gedrag betekent nog niet dat de rol van de nabijheid is
uitgespeeld. De verminderde noodzaak om zich in de stad te vestigen blijkt niet zonder
meer het einde van de stad als vestigingsplaats te betekenen. De top van de financiële en
zakelijke dienstverlening concentreert zich in enkele wereldsteden, ICT en internetbedrij-
ven zoeken elkaars nabijheid in stedelijke silicon alleys, mensen met een stedelijke leefstijl
blijven een voorkeur houden voor hoogstedelijke woonmilieus (Sassen, 1991; Bouwman 
en Hulsink, 2000). Onder geografen wordt dan ook de stelling verkondigd, dat er ondanks
de verminderde noodzaak tot vestiging op een specifieke plaats sprake is van een zekere
‘reterrorialisering’, een hernieuwd belang van de vestigingsplaats (Brenner, 1999). Wel zijn
er verschillen met voorheen. Er is sprake van een schaalvergroting: stedelijke agglomeraties
en regio’s nemen ten opzichte van steden in belang toe. Schaalvergroting is er ook op een
andere manier. De Europese eenwording en de verhoudingen met andere economische
‘blokken’ als de VS en Oost-Azië maken dat de Europese steden steeds meer eenzelfde lot
gaan delen, terwijl ze elkaar tegelijkertijd als vestigingsplaatsen scherper beconcurreren.
Hoe de interactie tussen centrifugale en centripetale krachten voor de steden zal uitwerken
is onzeker. Zeker is wel dat ze zal leiden tot nieuwe ruimtelijke en stedelijke patronen.

4.5.3. Authentieke of generieke stad?

Wie de oogst aan fotoboeken over internationale stedelijke ontwikkelingen van de
laatste jaren bekijkt, kan maar tot één conclusie komen: nieuwe stedelijke plekken hebben
nauwelijks een eigen identiteit. Of het nu gaat om Tokio, Frankfurt, Londen of São Paolo:
de nieuwe kantoren, vliegvelden, knooppunten en woonblokken lijken onderdeel van een-
zelfde mondiale vormtypologie. Het lijkt de stelling van Rem Koolhaas te bevestigen dat de
generic city, de stad of liever gezegd het stedelijk veld zonder eigen identiteit en geschiede-
nis, daadwerkelijk in opkomst is. De stad raakt in hoog tempo haar eigen specifieke karak-
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ter kwijt om te veranderen in de generieke stad, de neutrale en tijdelijke habitus van de
mobiele mens (Koolhaas en Mau, 1995: pp. 1238-1264). Koolhaas ontleent zijn idee aan de
stormachtig groeiende steden in Azië, maar meent dat die de onvermijdelijke toekomst van
het mondiale stedelijk patroon laten zien. Mondialisering betekent ‘veralgemenisering’ en
verdunning van stedelijkheid, een vermindering van de eigen identiteit van steden. 

Maar ook hier zijn er tegenstrijdige trends. Mondialisering roept het zoeken naar nieuwe
identiteiten (of het terugvallen op oude) op (Castells, 1996; Van der Wouden, 2005). Zo
zoeken en construeren steden, projectontwikkelaars en consumenten bewust identiteiten
voor stedelijke gebieden en woonwijken. Overal in het stedelijk gebied verschijnen bijvoor-
beeld ‘beeldbepalende’ gebouwen die de identiteit van dat gebied moeten versterken. Pro-
jectontwikkelaars en gemeenten proberen woonwijken een sterker ‘eigen gezicht’ te geven
om het aantrekkelijker te maken voor kopers. Hiertoe worden vaak de ‘grote namen’ uit de
architectenwereld gecontracteerd. Van hen wordt immers verwacht dat zij door hun eigen
stijl een sterke identiteit voor een stedelijk gebied kunnen creëren. Maar ook in deze reac-
ties dreigt een zeker gevaar van nieuwe homogeniteit. De lokale identiteiten die worden ge-
vormd in reactie op de ‘identiteitsloze’ mondialisering, lijken vaak erg op elkaar. Denk aan
het versterken van de historische identiteit van binnensteden en de alomtegenwoordige
binnenstadsfestivals, denk aan de nieuwe jaren-dertig-wijken, denk ook aan de talrijke mo-
numentale nieuwe kantoorgebouwen. In veel Europese steden is het draagvlak voor het
cultureel erfgoed echter groot. Bovendien lijkt de postindustriële stad zich beter thuis te
voelen in de pre-industriële stadsvorm dan in de industriële stad (Meyer, 2002). 

4.5.4. Samenhang of fragmentatie?

Media, mobiliteit en communicatiemiddelen hebben de afstanden in de wereld ver-
kleind. Nieuws reist razendsnel rond de aarde, toerisme en migratie nemen toe. Door dit
soort factoren ontmoeten we meer mensen dan tevoren en stedelijke plekken worden bij
uitstek gekenmerkt door een grote ontmoetingsdichtheid. Misschien zijn die ontmoetingen
vluchtiger dan vroeger, maar toch. Fysieke ontmoetingen door mobiliteit, communicatie via
media en internet, grote informatiestromen, zij zouden alle aanleiding kunnen zijn voor
een grotere samenhang tussen stedelingen. Dat is de grote belofte van de communicatie-
maatschappij, maar de vraag is of die ook zo uitpakt. We weten waarschijnlijk wel meer van
elkaar, maar de verbinding met een grotere sociale en culturele samenhang is discutabel. 

De ontwikkelingen van ruimtelijke patronen in stedelijke gebieden doen iets anders veron-
derstellen. In en rond veel steden komen steeds meer wijken van de grond die voor speci-
fieke inkomensgroepen zijn gebouwd. Hun groei zorgt voor een ruimtelijke fragmentatie
van grote stedelijke gebieden. Gated communities zijn in de VS en in Latijns-Amerikaanse
en Aziatische steden al gewoon en komen nu ook in Europa voor. De scheiding tussen
‘witte’ en ‘zwarte’ scholen neemt toe en draagt bij aan de segregatie. Privatisering van in-
frastructuur zorgt ervoor dat sommige gebieden voor welvarenden wel bereikbaar blijven,
voor anderen niet (Graham en Marvin, 2001). Perifere winkelcentra zijn alleen toeganke-
lijk voor de autobezitter, niet voor de gebruiker van openbaar vervoer. In de slechtste delen
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van de stad wonen de arme achterblijvers, waardoor deze gebieden verder in verval raken
of in steden met een grote bevolkingsgroei bezwijken onder de bevolkingsdruk. Door een
combinatie van een groot publiek domein en een relatief egalitaire cultuur bieden de Euro-
pese steden in het algemeen een minder ruimtelijk gefragmenteerd aanzicht dan steden in
de VS, Latijns-Amerika of Azië. Daarnaast kan ruimtelijke fragmentatie worden gecompen-
seerd doordat andere vormen van samenhang ontstaan, bijvoorbeeld via werk, verenigin-
gen of een gedeelde cultuur. De vraag is of dit voldoende zal zijn om de ruimtelijke frag-
mentering tegen te gaan. In hoeverre behoudt het stedelijk gebied in de toekomst een ruim-
telijke samenhang, of wordt het een verzameling van archipels? 

4.5.5. Markt, overheid, maakbaarheid

De Europese stedenbouw en ruimtelijke ordening werden lange tijd gekenmerkt
door een sterke oriëntatie op planning en maakbaarheid van de fysieke omgeving. Een stro-
ming als het functionalisme, die eerder in dit hoofdstuk aan de orde kwam, straalde die ge-
dachte uit. Op grond van onderzoek en een rationele benadering kon het stedelijk gebied
op basis van geheel nieuwe principes worden vormgegeven, zo dacht men. De sporen daar-
van zijn nog overal terug te vinden, in de stedelijke binnensteden en woongebieden, in in-
dustrie- en havengebieden en in Nederland ook in de ruilverkaveling, die een groot deel
van het platteland heeft heringericht als agrarisch productielandschap. Deze territoriaal ge-
oriënteerde disciplines werden daarin versterkt door het territoriaal georiënteerde open-
baar bestuur. De Nederlandse ruimtelijke bestuurscultuur wordt, ook in vergelijking met de
Europese buurlanden, gekenmerkt door een streven naar integrale afwegingen van belan-
gen en waarden en door consensusvorming. 

Die situatie is sterk veranderd. Door de mobiliteit en de mondialisering zijn de grenzen van
de stedelijke en nationale territoria snel ‘poreuzer’ geworden. Mensen, bedrijven en activi-
teiten verplaatsen zich gemakkelijker over territoriale grenzen heen en maken de ontwik-
kelingen minder gemakkelijk stuurbaar en planbaar. Een tweede factor is de groeiende on-
grijpbaarheid en onvoorspelbaarheid van sociale en culturele veranderingen. Smaken,
modes en voorkeuren wisselen elkaar snel af en zijn slecht te rijmen met planning. Ten
derde is, zeker in de Europese stad, de invloed van de marktpartijen op de ruimtelijke ont-
wikkeling toegenomen. Vooral in de postcommunistische landen zijn de veranderingen
groot, maar ook in de andere landen is de inkrimping van de verzorgingsstaat en de privati-
sering van delen van de infrastructuur merkbaar. Elders in de wereld waren stadsbesturen
al veel meer gewend aan de invloed van de markt op de stedelijke en ruimtelijke ontwikke-
lingen, in de Europese landen groeide die invloed snel (Verenigd Koninkrijk onder premier
Margaret Thatcher), nauwelijks (Frankrijk) of langzaam (Nederland). In Nederland werd
de publieke stedenbouw bovendien sterk geholpen doordat de volkshuisvesting in de ste-
den grotendeels tot de publieke sector behoorde. Nu is dat laatste niet meer het geval en
zoeken stadsbesturen en stedenbouwers naar nieuwe visies en strategieën. Op nationaal ni-
veau geldt hetzelfde voor de ruimtelijke ordening, die zich in een spagaat bevindt tussen de
toenemende Europese regelgeving enerzijds en de toenemende invloed van de markt ander-
zijds. Het resultaat is op nationaal niveau het uiteenvallen van de ruimtelijke ordening in
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verschillende beleidssectoren. Op stedelijk niveau zijn de losse stedelijke projecten die een
onderlinge samenhang missen het resultaat. 

Lange tijd bestond het idee dat de maakbaarheid van de ruimtelijke ontwikkelingen en de
macht van politiek en bestuur in dit veld alleen maar toenam. Die illusie is verdwenen. De
situatie dat de stad zo maakbaar is (of lijkt) als in het midden van de 20ste eeuw zal zeker
niet terugkeren. 

4.5.6. Snelle cultuur, langzame stad?

Was de wereld 25 jaar geleden nog zonder internet en mobiele telefonie, nu zijn
deze beeldbepalend voor het huidige tijdperk. Zij zijn fenomenen van technische vernieu-
wingen die met een ongehoord grote snelheid massaal zijn verspreid en de fundamenten
van de samenleving hebben veranderd. Van een tijdperk van informatieschaarste zijn we in
een tijdperk van informatieovervloed beland, de flexibele en mobiele communicatie verving
de van naar tijd en plaats beperkte communicatie. Er ontstaan nieuwe vormen van econo-
mische en culturele interactie, van de koppeling van verschillende financiële markten en de
electronische beursvloer tot de chatbox op internet, van de electronische uitbesteding van
softwareklussen door Amerikaanse bedrijven aan India tot het zoeken van een vakantie-
huis in Zuid-Europa. Door de groei van de communicatiemiddelen zijn we eraan gewend
geraakt dat we onmiddellijk op de hoogte zijn van het wereldnieuws. Een paar uur na de
aanslagen op het WTC in New York in 2001 was dit overal in de westerse wereld bekend.
Ook in de waardering van de stedelijke woonomgeving is een versnelde verandering van de
smaak zichtbaar, mogelijk gemaakt door de welvaartsgroei. Dat heeft onder meer tot gevolg
dat de gebouwde omgeving steeds sneller ‘verslijt’, niet vanwege technische gebreken, maar
vanwege veranderende en groeiende eisen aan de woning. Tussen de bouw en de vernieu-
wing van de vooroorlogse woningvoorraad zat nog zo’n 60 à 70 jaar, tussen de bouw en de
vernieuwing van de naoorlogse voorraad zat 40 à 50 jaar, en nu is met de verminderde po-
pulariteit van de jaren-zeventig-wijken de afstand geslonken tot 30 jaar. Dit geldt in ver-
sterkte mate voor recreatieve voorzieningen, waarvoor de omloopsnelheid nog korter is. 

Tegelijkertijd blijft de fysieke verandering van de stad een zaak van lange adem. Ruimtelijke
ordening, stedenbouw, woningbouw en infrastructuurplanning zijn allemaal gericht op de
lange termijn. Dat geldt zowel voor de besluitvorming als voor de objecten van planning.
Afwegingsprocessen in de ruimtelijke ordening nemen relatief veel tijd in beslag en de re-
sultaten van die afwegingen zijn dikwijls bedoeld voor 50 à 100 jaar. Woningen, wegen en
spoor worden aangelegd om een lange tijd mee te gaan. De woningmarkt is een voorraad-
markt, de stad moet het dus goeddeels doen met in een vorig tijdperk gebouwde woningen
en stedelijke infrastructuur. Slechts zelden slaagt een stad erin om jaarlijks méér dan één
procent aan zijn woningvoorraad toe te voegen. 

De toegenomen snelheid van culturele en technische veranderingen en de blijvende traag-
heid van fysieke veranderingen maken dat beider tijdhorizon steeds verder uit elkaar gaan
lopen. Dit vormt een belangrijke onzekerheid voor de stedelijke toekomst. Is het mogelijk
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om de steden zodanig vorm te geven dat ze de culturele versnelling aankunnen en aantrek-
kelijk blijven als woon- en verblijfplaats? Robuustheid van woonmilieus betekent dat ze
verandering van gebruik kunnen doorstaan, robuustheid van stedelijke structuren betekent
dat ze wisselingen van woonmilieus en van functies, verdichting en verdunning kunnen
doorstaan. Er zijn goede en slechte voorbeelden, van het grachtenhuis dat zich al eeuwen
aan ander gebruik aanpast tot de flat die al na drie decennia ‘op’ is. Niet alles van de stede-
lijke toekomst is maakbaar, maar voorzover die maakbaar is hangt ze voor een belangrijk
deel af van de combinatie van robuustheid en flexibiliteit, van ‘langzame stad, snelle men-
sen’ (Terreehorst, 1997). 

4.5.7. Tot slot

Lange tijd hing het lot van de steden samen met dat van de natie. Ging het goed
met de natie, dan gold dat ook voor de stad. Steden en stedelijke regio zijn echter steeds di-
recter onderdeel van het internationale veld. Door de eenwording van de Europese markt
zijn de steden steeds meer tot één Europese ruimte gaan behoren. Ze delen hetzelfde lot,
doordat ze worden geconfronteerd met dezelfde ontwikkelingen: de postindustriële econo-
mie, mobiele burgers en bedrijven, suburbanisatie, immigratie en vergrijzing, het toene-
mend belang van de markt. De mondiale ontwikkelingen brengen de Europese steden dich-
ter bij elkaar, maar tegelijkertijd worden de steden onderling steeds meer ‘concurrenten’.
De vraag naar de toekomst van de Nederlandse stad keert daarmee echter alleen maar terug
op een hoger schaalniveau. Want hoe zal het de Europese stad vergaan? Ontstaat er een
groep van welvarende steden en een groep van achterblijvende steden? Zal de polarisatie
tussen arm en rijk in de steden toenemen? En in hoeverre slagen de Europese steden erin
om hun specifieke karakter te bewaren? De stad zal als fenomeen niet zo snel verdwijnen,
zoveel is wel zeker, maar haar toekomstige economische, fysieke en culturele kenmerken
zijn veel moeilijker te bepalen. 
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5. De stad in het rijksbeleid

5.1. Inleiding

Hoewel er sinds 1994 een grotestedenbeleid is, bestaat de aandacht voor de grote
stad in het rijksbeleid al langer. In dit hoofdstuk komt daarom niet alleen het grotesteden-
beleid vanaf 1994 aan de orde maar ook het beleid ten aanzien van de stad van voor die
tijd. Het hoofdstuk biedt een beschouwing van de stad in het beleid van de rijksoverheid en
behandelt niet het beleid van de steden zelf. In paragraaf 2 staat de ontstaansgeschiedenis
van het grotestedenbeleid tot 1994 centraal en komen de belangrijkste veranderingen in het
stadsbeleid van de rijksoverheid aan de orde. Vervolgens geeft paragraaf 3 de grote lijnen
weer van het grotestedenbeleid. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de ken-
merken en veranderingen van het beleid sinds 1994. Tot slot wordt in paragraaf 4 ingegaan
op de resultaten van het grotestedenbeleid.

5.2. De context en oorsprong van het grotestedenbeleid

Om een goed inzicht te krijgen in het grotestedenbeleid is het belangrijk om te
weten hoe in de periode voorafgaand aan de invoering van dit beleid tegen stedelijke gebie-
den is aangekeken. Immers, al ver voor het ontstaan van het grotestedenbeleid kreeg de
stad in andere beleidsnota’s aandacht. Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste ontwikke-
lingen die zich in de periode 1966-1994 in het nationale beleid ten aanzien van de stad
voordeden. Daarbij zijn twee beleidslijnen van belang: die van de nationale ruimtelijke or-
dening en die van de stadsbuurt. 

5.2.1. Nationaal ruimtelijke beleid: van spreiding naar bundeling 

Aanvankelijk kwam het rijksbeleid ten aanzien van steden voornamelijk uit de hoek
van het ruimtelijke- en volkshuisvestingbeleid. In 1966 introduceerde de rijksoverheid in de
Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland de concepten stadsgewest en gebun-
delde deconcentratie. Een stadsgewest is een stedelijk gebied bestaande uit een samenstel van
een of meer grote steden (of agglomeraties) met omringende kleinere kernen, die door hun vele
onderlinge relaties een functioneel geheel vormen. De stad is daarin door de aanwezigheid van
de voorzieningen het richtpunt voor de bevolking van het stadsgewest. Het platteland daarente-
gen fungeert onder andere als recreatieruimte voor de stadsbewoners. Gebundelde deconcen-
tratie houdt in het ontwikkelen van woonkernen (overloopgebieden) in de directe invloedssfeer
van de stedelijke gebieden. Het idee was gebaseerd op de verwachting dat het autobezit in Ne-
derland zal toenemen, waardoor reistijden zullen verminderen en wonen buiten de stad (maar
wel gebruik maken van de voorzieningen van de stad) tot de mogelijkheden gaat behoren.
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Met deze twee concepten gaf de rijksoverheid enerzijds blijk van een aanvaarding van de
ruimtelijke en functionele uiteenlegging van de stad, die wordt veroorzaakt door stedelijke
deconcentratie en suburbanisatie. Anderzijds gaf de rijksoverheid in de Tweede Nota aan
dat het noodzakelijk is om grenzen aan deze stedelijke spreiding te stellen. Aan stedelijke
spreiding kleven namelijk ook nadelen die de rijksoverheid liever voorkomt. Door te plei-
ten voor de bundeling van deconcentratie kunnen open ruimte behouden blijven evenals
de kernenhiërarchie en de hoogwaardige voorzieningen (Zonneveld en Verwest, 2005:
p. 79). Met de Tweede Nota werd het functionalistische planningsprincipe, dat door Van
Eesteren en anderen op het niveau van stadsgewest was geïntroduceerd, als het ware naar
het niveau van de nationale planning getild (Van Rossem, 1997).

Een aantal jaren later werden in het verlengde van de Tweede Nota in het Volkshuis-
vestingbeleid (in 1972) de groeikernen geïntroduceerd. Dit zijn plaatsen die zijn aangewezen
om de bevolkingsgroei van de grote steden op te vangen. De steden die als groeikern werden
aangewezen, ontvingen tussen 1975 en 1985 van de rijksoverheid financiële steun voor de re-
alisering van nieuwbouwwoningen. Het beleid sloot aan bij wat destijds werd gezien als een
dominante maatschappelijke ontwikkeling, te weten deconcentratie (ruimtelijke spreiding).
Wel koppelde de rijksoverheid hieraan de noodzaak van een zekere sturing (Zonneveld en
Verwest, 2005: p. 116). Hoewel het rijksbeleid zich niet specifiek richtte op de grote steden
zelf, had het wel gevolgen voor de grote steden: de suburbanisatie werd gefaciliteerd.

In 1976 zorgde de rijksoverheid met de Verstedelijkingsnota (Derde Nota Ruimtelijke Or-
dening) voor een rigoureuze ommekeer in het ruimtelijk beleid tot dan toe: de aandacht
verschoof van overloopgebieden (die in de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening nog in het
middelpunt stonden) naar de centrale stad. Daarmee was de Verstedelijkingsnota de eerste
nota ruimtelijke ordening die de problemen van de grotere steden centraal stelde (in plaats
van zich te laten domineren door de vrees voor de grote dichtbebouwde stad). 

Niet gebundelde deconcentratie maar bundeling stond in de Verstedelijkingsnota
voorop. Bestaande steden moesten uitbreiden en verdichten. Dit betekende dat nieuwe
bouwlocaties niet alleen dichterbij, maar ook in de steden en aan de stadsranden moesten
worden gebouwd, bij voorkeur langs bestaande verbindingen. Dit kon het draagvlak van de
stedelijke voorzieningen vergroten. Daarnaast kon het, indien woon- en werkgebieden
dicht bij elkaar of goed ten opzichte van het openbaar vervoer waren gelokaliseerd, de au-
tomobiliteit verlagen en het gebruik van het openbaar vervoer vergroten. Dit was in de tijd
van oliecrisis en sterk gestegen benzineprijzen een welkom alternatief. Verder gaf de nota
aan dat het stadscentrum een recreatieve functie diende te vervullen. Recreatievoorzienin-
gen moesten in de buurt van de woonomgeving komen te liggen en niet daarbuiten (zoals
de Tweede Nota verkondigde). 

De Verstedelijkingsnota hield, net als de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening, wel
vast aan het concept stadsgewest, met het verschil dat de grens van het stadsgewest in de
Verstedelijkingsnota wel en in de Tweede Nota niet was gespecificeerd. De grens lag voor
de vier grote stadsgewesten (in de Randstad) op 35 minuten en voor de overige stadsgewes-
ten op 25 minuten reistijd per openbaar vervoer vanaf het stadscentrum. Deze reistijden-
norm zorgde voor de nodige commotie, in het bijzonder van buiten de Randstad. Vooral de
noordelijke provincies vonden het stadsgewestconcept door deze reistijdennorm te rand-
stedelijk van karakter. 

verwest en van der wouden
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Anders dan het eerdere rijksbeleid (eind jaren zestig, begin jaren zeventig) paste de Verste-
delijkingsnota zich niet aan de dominante maatschappelijke ontwikkeling aan, maar pro-
beerde deze juist te keren. Dit deed zij door zich te richten op bundeling. Daarnaast mar-
keerde de nota het begin van de beleidsmatige aandacht van het rijk voor de grote stad. Wel
zou het nog tot de jaren tachtig duren voordat niet alleen de stad zelf, maar ook de proble-
men (van de grote stad) een speerpunt van het rijksbeleid werden. Dit komt later in dit
hoofdstuk uitgebreid aan de orde.

De met de Verstedelijkingsnota ingezette omwenteling richting bundeling en meer
aandacht voor de stad zette zich in de jaren tachtig verder voort. Hoewel het stadsgewest
in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988) bleef bestaan, verdween het naar de ach-
tergrond en was het eigenlijk alleen nog maar van belang voor de woningmarkt. De aan-
dacht voor de stad richtte zich vooral op de economische positie van de grootstedelijke
gebieden in Nederland. Door de economische recessie waarin veel steden eind jaren tach-
tig verkeerden, werden de economische functies niet langer gezien als een bedreiging van
het leefklimaat, maar als een kans voor de stad. Daar kwam bij dat met het oog op het
wegvallen van de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap steden en stedelijke re-
gio’s met elkaar gingen concurreren. Om die reden introduceerde de Vierde Nota een aan-
tal stedelijke knooppunten waar het vestigingsklimaat moest worden verbeterd ter bevor-
dering van de concurrentiepositie van hun regio in Europa (Zonneveld en Verwest, 2005:
p. 176). 

Ook in de Vierde Nota Extra, de VINEX (1991) speelde het stadsgewest nauwelijks
een rol. Het werd overschaduwd door het concept van de compacte stad, dat was gestoeld
op de bundeling van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit zou immers de automobiliteit kunnen
terugdringen, het draagvlak voor sociale en economische voorzieningen in het stedelijk ge-
bied kunnen ondersteunen en de verstedelijking in het landelijk gebied kunnen beperken.
Verondersteld werd dat een stedelijke regio een monocentrische structuur heeft. Niet ver-
betering van de bereikbaarheid van plekken, maar vergroting van de nabijheid van functies
ten opzichte van elkaar stond centraal. Kortom, ondanks de ruimtelijke schaalvergroting
en schaaldynamiek stond in de Vierde Nota Extra niet het stadsgewest maar het concept
compacte stad, niet ruimtelijke spreiding maar ruimtelijke bundeling centraal. 

5.2.2. De stadsbuurt: stadsvernieuwing en achterstandsbeleid 

In 1980 kwam de Nota Stads- en dorpsvernieuwing tot stand en kreeg stadsver-
nieuwing, dat al sinds het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig in de
grote steden (met name Rotterdam) een actuele kwestie was, ook op rijksniveau aandacht
(Sociaal en Cultureel Planbureau, 1996). De reden voor een nationale krachtsinspanning
op dit terrein was dat het leefmilieu in grote delen van de steden sterk achteruit was gegaan.
Om deze achterstand in te halen was een inspanning van zowel particulieren als overheden
nodig (Tweede Kamer, 1980). 

Aanvankelijk richtte de aandacht van de stadsvernieuwing zich vooral op het ver-
beteren van de volkshuisvesting; het aanpakken van de grote kwaliteitsachterstand in de
vooroorlogse wijken en het bouwen van nieuwe woningen voor de zittende stadsbevolking
(Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing, 2006). Verouderde stadswoningen werden her-

5. de stad in het rijksbeleid 149

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 149



150

steld en gereserveerd voor de oorspronkelijke – vaak weinig draagkrachtige – bewoners van
de wijk. 

Het stadsvernieuwingsbeleid mondde in 1985 uit in de Wet op de stads- en dorps-
vernieuwing, waardoor gemeenten in staat werden gesteld om met financiële steun van de
rijksoverheid de stedelijke woningvoorraad aan te pakken. De rijksbijdrage aan stadsver-
nieuwing verdubbelde in de periode 1976-1980 tot 3,4 miljard gulden (Tweede Kamer,
1980: p. 5). Het stadsvernieuwingsbeleid kreeg eind jaren negentig een vervolg in de fysieke
pijler van het huidige grotestedenbeleid: de stedelijke vernieuwing of herstructurering (Van
der Wouden en De Bruijne, 2001: p. 134). Terwijl het bij stadsvernieuwing om de vooroor-
logse woningvoorraad ging, richt het huidige grotestedenbeleid zich vooral op de naoorlog-
se wijken, en het heeft een bredere doelgroep dan de al in de wijk wonende bewoners. De
herstructurering van de naoorlogse wijken is onder meer bedoeld om hogere inkomens-
groepen aan de stad te binden.

Door de eenzijdige aandacht van de stadsvernieuwing voor de fysieke innovatie
bleven de steden zitten met veel sociaal-maatschappelijke problemen, waaronder een hoge
werkloosheid. Zo steeg aan het begin van de jaren tachtig de werkloosheid in de grote ste-
den in een rap tempo tot ver boven het landelijk gemiddelde. Deze ontwikkeling baarde de
regering veel zorgen en deed hen besluiten om de bestrijding van de werkloosheid tot
speerpunt van hun beleid te maken. Dit resulteerde in 1985 in het probleemcumulatie-ge-
biedenbeleid (PCG-beleid), dat poogde om door gebiedsgericht beleid en sociaal-economi-
sche maatregelen de sociale achterstanden in steden te verminderen of op te heffen. Het
PCG-beleid maakte deel uit van het minderhedenbeleid (Ministerie van Binnenlandse
Zaken, 1983).  Het beleid had een sterke sociale dimensie en richtte zich op een integrale
aanpak van stedelijke achterstandsgebieden. Het kan worden gezien als voorloper van de
sociale pijler van het huidige grotestedenbeleid.

Vanaf 1990 is het PCG-beleid opgenomen in en opgevolgd door de sociale ver-
nieuwing. Speerpunten van de sociale vernieuwing zijn vermindering van de werkloosheid
van achterstandsgroepen, verbetering van het leefklimaat in achterstandswijken en vermin-
dering van achterstanden in het onderwijs en in zorg en welzijn. Hiermee kreeg de sociale
problematiek in de steden steeds meer aandacht. De nadruk lag op scholing van werklozen,
het versterken van sociale cohesie, en het tegengaan van verloedering en vervuiling van de
leefomgeving. Het integraal wijkbeheer is een belangrijk onderdeel van dit beleid (Sociaal
en Cultureel Planbureau, 1996: p. 588).

Mede als gevolg van de economische recessie en de stijgende werkloosheid, die zich
in de jaren tachtig vooral in de grote steden manifesteerde, vond een ommekeer plaats in de
perceptie van de stad. Het PCG-beleid en het stadsvernieuwingsbeleid waren nog typisch
het product van de verzorgingsstaat. Ze bestreden de grootstedelijke problemen met een be-
leid gericht op ‘de onderkant’ van de woning- en de arbeidsmarkt. Zo ging het bij de stads-
vernieuwing om het herstel van oude woningen in het goedkoopste segment van de woning-
markt ten behoeve van de oorspronkelijke buurtbevolking (Sociaal en Cultureel Planbu-
reau, 1996: p. 585). Vanaf het einde van de jaren tachtig werden economie en marktwerking
steeds belangrijker in het beleid. De stad werd weer beschouwd als een productieruimte en
er kwam een herwaardering van de marktwerking. Bevordering van de economie werd ge-
zien als een manier om de grootstedelijke problemen op te lossen (Zonneveld en Verwest,
2005: p. 85). De aandacht verschoof van het buurtniveau naar de stad als geheel.
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Als eerste manifestatie van dit uitgangspunt poogde de rijksoverheid in 1988 met de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening de economische positie van grootstedelijke gebieden in Neder-
land te verbeteren. Door het wegvallen van de binnengrenzen van de Europese gemeen-
schap in 1992 zouden steden en stedelijke regio’s meer met elkaar gaan concurreren. Om
de positie van de steden in de internationale concurrentiepositie te versterken wees de
rijksoverheid in de Vierde Nota stedelijke knooppunten aan. Op deze plekken zou de
kwaliteit van de voorzieningen, telecommunicatie en de bereikbaarheid moeten worden
verbeterd zodat een goed vestigingsklimaat ontstaat 

5.2.3. De kwestie van het regionale bestuur

Door twee invloedrijke rapporten over de grote steden in Nederland, die op het
breukvlak van de jaren tachtig en negentig verschenen, kwam het regionale bestuur op de
agenda. De Commissie Montijn pleitte in het rapport Grote steden, grote kansen (1989)
voor de vorming van agglomeraties. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
(WRR) gaf in het rapport Van de stad en de rand (1990) aan voorstander te zijn van de vor-
ming van functionele gebiedsautoriteiten voor een beperkt aantal strategische functies in
de grootstedelijke gebieden. Dit laatste voorstel had als voordeel dat het een gedifferen-
tieerd grootstedelijk bestuur mogelijk maakte zonder de aanpassing van het nog op Thor-
becke gebaseerde bestuursstelsel. Daarnaast kon deze bestuursvorm flexibel op maatschap-
pelijke ontwikkelingen inspelen (Van der Wouden en De Bruijne, 2001: pp. 134-135). 

De roep om bestuurlijke schaalvergroting was ook toen niet nieuw. Eind jaren
zestig werd achtereenvolgens in de Tweede Nota en de Nota Bestuurlijke organisatie deze
noodzaak al erkend met als resultaat de introductie van gewestvorming. Vervolgens ging de
rijksoverheid zich in de jaren tachtig steeds meer om de grootstedelijke problemen bekom-
meren waardoor ook de noodzaak van een krachtige bestuurlijke aanpak op agglomeratie-
niveau aan belang won. Uiteindelijk resulteerde dit in 1985 in de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (WGR), die samenwerking tussen de gemeenten, weliswaar op basis van vrijwil-
ligheid, mogelijk maakte. 

Het Rijk nam het advies van de Commissie Montijn en de WRR ter harte en introdu-
ceerde in de Nota Bestuur en stedelijke gebieden: Bestuur op niveau (Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1990) het BON-gebiedsniveau, het agglomeratieniveau.
De aanleiding hiervoor was dat steeds meer problemen waarvoor de steden zich gesteld zagen,
de grenzen van de stad overstegen. Daarnaast vroeg de toenemende internationale concurren-
tie met andere steden om een bestuurlijke aanpak op een hoger schaalniveau. In de jaren daar-
na werd dit principe uitgewerkt in een voorstel voor stadsprovincies. Dit idee was geen lang
leven beschoren. De bevolking stemde in een referendum massaal tegen het voorstel om te
komen tot de vorming van stadsprovincies, waarop het idee in de prullenmand verdween. 

Ondanks de ondergang van de stadsprovincie bleef het thema grootstedelijk be-
stuur de gemoederen in Den Haag bezighouden. In 1994 voerde de rijksoverheid met de
Kaderwet Bestuur in verandering een herziening van het grootstedelijk bestuur door om
zodoende de regiefunctie van het lokale bestuur te versterken. De BON-gebieden (uit de
WGR) werden kaderwetgebieden en kregen een formeel karakter. Daarmee kwam het vrij-
willige karakter van de samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau te vervallen.
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De ‘Kaderwet Bestuur in verandering’ was een tijdelijke wet en alleen van toepassing op de
samenwerkingsgebieden rondom Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindho-
ven/Helmond, Arnhem/Nijmegen en Enschede/Hengelo. Deze gemeenten moesten ver-
plicht in een regionaal bestuur een aantal taken op het terrein van ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische zaken en milieu uitvoeren. 

Aangezien het een tijdelijke wet betrof (die in 2004 eindigde) boog het Kabinet
zich naar aanleiding van de beleidsnotitie Bestuur in stedelijke gebieden (Tweede Kamer,
2001) opnieuw over de kwestie regionaal bestuur. De vraag die centraal stond, was of er
een nieuwe wettelijke voorziening moest komen om de kaderwet te kunnen voortzetten.
Na een positieve evaluatie van de kaderwet en de daaruit voortgekomen regionale samen-
werkingsverbanden besloot het Kabinet om deze inderdaad voort te zetten en bereidde zij
een wijzigingswet WGR-plus voor. 

Uiteindelijk kwam in 2004 met de goedkeuring van de WGR-plus een structurele
voorziening voor het regionale bestuur rond de grote steden binnen de bestuurlijke hoofd-
structuur (de drie bestuurslagen van Thorbecke) tot stand en kreeg de stadsregio een wette-
lijke basis. Deze veranderde wettelijke status van stadsregio’s heeft geen gevolgen voor het
huidige takenpakket van de verschillende regio’s. Alleen op de beleidsterreinen ruimtelijke
ordening, wonen, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling en milieu is regionale sa-
menwerking verplicht. 

5.2.4. Van uniform naar selectief gebiedsgericht beleid 

De Commissie Montijn en de WRR riepen eind jaren tachtig begin jaren negentig
in hun advies niet alleen op tot een bestuurlijk aanpassing, maar ook tot een gerichte en se-
lectieve aanpak van de grootstedelijke problematiek. Tot dan was er sprake van uniform be-
leid, dat in principe van toepassing was op elke gemeente. De stijgende werkloosheid in de
grote steden was de belangrijkste drijfveer voor de roep om de selectieve aanpak. Uitzonde-
ringen op het uniforme beleid waren het eerder besproken stadsvernieuwingsbeleid en het
PCG-beleid, die beide op een beperkt aantal gemeenten waren gericht. Later kreeg de selec-
tieve aanpak navolging in de sociale vernieuwing. In het kader van dit beleid sloot het rijk
convenanten af met een beperkt aantal gemeenten, de zogenaamde 37 startgemeenten.
Door het grote animo voor de deelname aan de sociale vernieuwing onder de gemeenten
moest de rijksoverheid spoedig de selectiviteit loslaten (SCP, 1996: p. 589). Zowel de
selectieve aanpak als het afsluiten van convenanten met gemeenten zijn elementen die in
het grotestedenbeleid terugkeren. 

5.2.5. Samenvatting

Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in het rijksbeleid ten
aanzien van de stad in de periode 1966-1994. De volgende conclusies kunnen worden ge-
trokken. 

Ten eerste maakte de stad al ver voor het bestaan van het grotestedenbeleid onder-
deel uit van het rijksbeleid, en wel langs twee verschillende lijnen: die van de ruimtelijke
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ordening en die van de stadsbuurt. De Verstedelijkingsnota en de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening, het stadsvernieuwingsbeleid, het probleemcumulatiegebiedenbeleid en de socia-
le vernieuwing kunnen als voorlopers worden gezien van het grotestedenbeleid. 

Ten tweede is er een slingerbeweging van het ruimtelijk schaalniveau van het be-
leid. Aanvankelijk richtte de aandacht zich op de gebieden gelegen buiten de stad, de over-
loopgebieden. Vervolgens kwam halverwege de jaren zeventig de stad zelf steeds meer in
de belangstelling te staan, uiteindelijk resulterend in een aanpak gericht op achterstands-
wijken. Deze ontwikkeling liep eind jaren tachtig, begin jaren negentig ten einde. De over-
heid realiseerde zich dat ze de steden in groter verband moest bekijken om concurrentie
met buitenlandse stedelijke gebieden mogelijk te maken. Deze gedachte zorgde voor een
nieuwe wending in het beleid van stedelijke gebieden. Niet de wijk, maar de stad en de
regio wonnen weer aan belang. De Commissie Montijn en de WRR speelden met hun ad-
viezen een invloedrijke rol in het op de agenda zetten van de aandacht voor het regionale
schaalniveau. Ondanks het falen van de bestuurlijke hervormingen van de stedelijke regio
in de jaren negentig bleef het regionale schaalniveau een urgent thema in het grotesteden-
beleid.

Ten derde groeide in de jaren tachtig en negentig de voedingsbodem voor een se-
lectief beleid, dat specifiek op de grote steden is gericht. Mede door de adviezen van de
commissie Montijn en de WRR ontstond het besef dat de cumulatie van problemen in de
steden een dergelijke aanpak wettigde.

5.3. Het grotestedenbeleid

Na het voorgaande overzicht van het stedelijk beleid van 1966 tot 1994 brengt deze
paragraaf de ontwikkelingen van de laatste twaalf jaar (1994-2006) in beeld. De belangrijk-
ste veranderingen staan centraal, in de eerste plaats in het grotestedenbeleid zelf, in de
tweede plaats in de ruimtelijke ordening en aanverwante beleidsterreinen.

5.3.1. Het beleid in vogelvlucht 

In 1994 introduceerde het eerste Kabinet Kok het grotestedenbeleid om zodoende
problemen waar de grote steden mee kampen aan te kunnen pakken. Het beleid had als
doel om de structurele achterstand van de grote steden om te buigen: de hoge werkloos-
heid, de grote groep mensen met lage inkomens, de aanwezigheid van een grote groep
kwetsbaren, de uitstroom van bedrijven, de verminderde werkgelegenheid, de eenzijdige
woningvoorraad, de zwakke sociale en fysieke leefomgeving en onveiligheid. Het beleid
moest tevens voor meer samenhang zorgen tussen de bestaande sectorale maatregelen. Het
grotestedenbeleid streefde in dat licht een aantal bestuurlijke doelen na, waaronder ontko-
kering, deregulering, decentralisatie, bundeling van geldstromen en het versterken van de re-
giefunctie van het lokaal bestuur (Van der Wouden en De Bruijne, 2001: p. 135; Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2002a). Het grotestedenbeleid was gericht
op een beperkt aantal steden en verschilde daarmee van het beleid van zijn voorgangers.
Aanvankelijk (in 1995) sloot de rijksoverheid een convenant met de vier grootste steden

5. de stad in het rijksbeleid 153

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 153



154

(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), later dat jaar met nog 15 andere steden. Na
uitbreidingen in 1996, 1999 en 2006 namen uiteindelijk 31 steden deel aan het grotesteden-
beleid1. 

In 1998 besloot het tweede Kabinet Kok het grotestedenbeleid voort te zetten. De werk-
loosheid in de steden was sinds de invoering van het grotestedenbeleid (1994) weliswaar
gedaald, maar deze was nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast was de
woningvoorraad in de steden nog altijd tamelijk eenzijdig, waardoor veel koopkrachtigen
hun heil aan de rand van of buiten de stad zochten. Ten derde was ook de veiligheid en de
leefomgeving in de steden nog steeds onvoldoende (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2002b: p. 6). Dit zijn enkele van de redenen die het Kabinet deden be-
sluiten om het grotestedenbeleid te verlengen. Op aanraden van verschillende onderzoeks-
instituten (EIM, 1998; Van der Laan et al., 1998) en de Sociaal Economische Raad (SER,
1998)  besloot de rijksoverheid het beleid wel op sommige punten aan te passen. Welke
punten dat precies waren komt hierna aan de orde. 

In 2005 kreeg het grotestedenbeleid wederom een vervolg. Het tweede Kabinet Balkenende
besloot tot de voortzetting ervan. De problemen van de steden waren immers nog niet op-
gelost. De veiligheid was nog beneden peil en de onderwijsachterstanden groot. Daarnaast
lag in sommige stadswijken nog een grote herstructureringsopgave. Net als in de voorgaan-
de convenantsperiode ging de voortzetting gepaard met aanpassingen. Dat onderwerp
komt later in deze paragraaf terug.

5.3.2. Kenmerken van het grotestedenbeleid 

Introductie van een coördinerend bewindspersoon
Met het aantreden van het eerste paarse Kabinet Kok en de introductie van het

grotestedenbeleid in 1994 werd Jacob Kohnstamm projectstaatssecretaris voor grote steden
en werd een interdepartementale projectgroep in het leven geroepen. Met de start van de
tweede convenantsperiode grotestedenbeleid werd deze vervangen door een Minister zon-
der Portefeuille, belast met grotesteden- en integratiebeleid en overheidsinformatiebeleid.
De Minister was verantwoordelijk voor de versterking van de positie van grote steden
binnen het totale kabinetsbeleid en de ontwikkeling en instandhouding van het grotesteden-
beleid. Met deze benoeming kwam eveneens een onderraad voor het grotestedenbeleid (de
Raad voor het Grote Stedenbeleid) en een interdepartementale commissie grotestedenbeleid
(ICGSB) tot stand. Onder het Kabinet Balkenende-II viel het grotestedenbeleid onder de
portefeuille van de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. 

Bundeling van budgetten
Aanvankelijk werd het grotestedenbeleid onderverdeeld in vijf clusters (sectoren)

waarlangs het geld van de rijksoverheid voor grote steden werd verdeeld. De vijf clusters
waren: 1. werk en economie, 2. jeugd en veiligheid, 3. zorg en opvang, 4. kwaliteit van so-
ciale en fysieke leefomgeving en 5. onderwijs. Elk van deze clusters viel onder een ministe-
rie. Wie aanspraak wilde maken op de bijdragen van de rijksoverheid moest bij een van de
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1 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht (G4);
Almelo, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eind-
hoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen,
Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden,
Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Tilburg,
Venlo en Zwolle (G21); Alkmaar, Amersfoort,
Emmen, Lelystad en Zaanstad (G5). Sittard-Geleen
is het laatst toegevoegd. 
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clusters een project indienen. Indien het project werd goedgekeurd kwam het budget vrij.
Vervolgens moesten de steden die het geld ontvingen daarover zowel aan de rijksoverheid
als aan de vakdepartementen verantwoording afleggen. In de eerste convenantsperiode
bleek het grootste deel van het geld aan het cluster werk en economie te zijn besteed (Van
der Wouden en De Bruijne, 2001: p. 135; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties, 2002b: p. 4).

In de tweede convenantsperiode werden de vijf clusters vervangen door drie pijlers, de fy-
sieke, de economische en de sociale, en ontstonden de eerste pogingen om de geldstromen
van de rijksoverheid naar de gemeenten te integreren. Getracht werd sectorale budgetten
samen te voegen (te bundelen) en zodoende bij te dragen aan ontkokering. De fysieke pijler
werd gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving, de
economische pijler op het versterken van de economische vitaliteit en de sociale pijler op
het verbeteren van de kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving, zorg en veiligheid
(jeugd, opvang, sociale veiligheid en onderwijs) (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2002b: p. 6). Aan de drie pijlers werden vervolgens sectorale budgetten
gekoppeld en ministeries die als coördinator moesten gaan fungeren. 

In de tweede convenantsperiode ontstonden de eerste integrale budgetten. Het In-
vesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing (het ISV) is hiervan een voorbeeld. Dit budget
kwam in 2000 met het in werking treden van de Wet stedelijke vernieuwing (Wsv) tot stand.
Uit dit budget konden gemeenten een financiële bijdrage ontvangen voor de verbetering
van hun stedelijk gebied. Voorheen verstrekten drie verschillende ministeries (van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), van Economische Zaken (EZ) en
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)) elk afzonderlijk geld ten behoeve van
het vergroten van de leefbaarheid in de steden. Met de komst van het ISV zijn deze gelds-
tromen gebundeld (website van het Ministerie van VROM, www.vrom.nl).

Een tweede voorbeeld van een integraal budget is het Innovatieprogramma stede-
lijke vernieuwing (IPSV). In het kader daarvan stelden de ministeries van VROM, EZ en
LNV tussen 2001 en 2004 gezamenlijk geld beschikbaar om zowel een versnelling als een
kwaliteitssprong in de stedelijke vernieuwing te kunnen bevorderen. Vanuit dit program-
ma, dat deel uitmaakte van het eerdergenoemde ISV, financierde de overheid creatieve en
vernieuwende ideeën en projecten op het gebied van de stedelijke vernieuwing. Daarnaast
was het programma gericht op kennisoverdracht. Het IPSV selecteerde voorbeeldprojecten
en zorgde ervoor dat de resultaten en leereffecten ervan voor anderen beschikbaar kwa-
men. Daarmee was het IPSV niet alleen een voorbeeld van een integraal budget maar ook
van een gedifferentieerde aanpak (website van het Ministerie van VROM). 

In de derde convenantsperiode werd de lijn van bundeling van budgetten doorgezet. De be-
stedingsvrijheid van de steden werd vergroot door verbreding van de bestedingsdoelen en
beperking van het aantal specifieke uitkeringen tot drie brede doeluitkeringen (BDU’s). Zo
introduceerde het grotestedenbeleid drie BDU’s, fysiek, economie en sociaal. Inhoudelijk
zijn de BDU’s ten opzichte van de pijlers uit de tweede convenantsperiode verbreed door-
dat het thema veiligheid en integratie en inburgering van etnische minderheden aan de
derde BDU is toegevoegd. Daarnaast hebben steden de vrijheid om financiële middelen
naar eigen inzicht in te zetten, waarbij binnen de BDU volledige uitwisselbaarheid van
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middelen bestaat, maar tussen BDU’s niet. Door deze vrijheid kunnen steden beter op de
lokale omstandigheden inspelen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties, 2004a: p. 13, 2004b: p. 6). 

Een voorbeeld van een BDU is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing II,
dat in januari 2005 inging en onderdeel is van het grotestedenbeleid. Het ISV heeft een
looptijd tot 2009 en vormt de fysieke Brede Doeluitkering van het grotestedenbeleid. Dit
betekent overigens niet dat het alleen beschikbaar is voor de G31-gemeenten, ook andere
gemeenten kunnen er gebruik van maken. Ten opzichte van de voorgaande periode zijn en-
kele verbeteringen doorgevoerd. Zo is het aantal doelen beperkt, maar de ruimte voor ge-
meenten om maatwerk te leveren vergroot. Verder is het Ministerie van Onderwijs Cultuur
en Wetenschappen (OCenW) naast dat van VROM, EZ en LNV ook deelnemer van stede-
lijke vernieuwing geworden (website van het Ministerie van VROM, www.vrom.nl).

Steden hoeven zich nog maar één keer tegenover de rijksoverheid te verantwoor-
den en niet meer zoals voorheen voor zowel de vakdepartementen als de rijksoverheid als
geheel (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2004b). 

Gedeelde concepten over de stad
De wisselwerking tussen beleidssectoren komt tot uiting in het gebruik van dezelf-

de concepten over de stad. Zo neemt het grotestedenbeleid het concept complete stad uit
het ruimtelijke beleid, de Actualisering van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Tweede
Kamer, 1998), over. Het grotestedenbeleid verstaat onder complete steden, steden met leef-
bare en veilige buurten, goede woningen, integratie van etnische minderheden, goede on-
derwijs- en zorgvoorzieningen, gedifferentieerde woonomgevingen, goede verbindingen,
groenvoorziening, economische vitaliteit met werk voor wie dat zoekt, veilige kinderspeel-
plaatsen, en een nieuw elan voor iedereen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties, 2002a). 

Niet alleen neemt het grotestedenbeleid concepten uit het ruimtelijke beleid over,
ook het omgekeerde gebeurt. Het ruimtelijke beleid gebruikt in de Nota Ruimte (Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 2004) het concept krachtige stad uit
het grotestedenbeleid. Krachtige steden zijn steden die veilig zijn en die in alle opzichten vol-
doen aan de steeds hogere eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recrean-
ten aan een stad stellen. Een economisch vitale stad met hoogwaardige vestigingslocaties en
een hechte sociale samenhang die werk biedt aan wie dat zoekt. Kortom, een stad die kansen
biedt aan zijn burgers en waar het veilig en prettig is om te verblijven (Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2004b: p. 4). De Nota Ruimte introduceert het concept
krachtige stad als antwoord op de achteruitgegane leefbaarheid en de tweedeling (tussen
rijke en arme stadsdelen en tussen een relatief arme, multiculturele stad en een relatief rijk,
autochtoon ommeland) in steden. De steden moeten aantrekkelijke verblijfs- en vestigings-
plaatsen creëren zodat ze de concurrentie met andere Europese steden aankunnen. 

Van projecten naar stadsprogramma’s
Aanvankelijk financierde de rijksoverheid in het grotestedenbeleid projecten. Aange-

zien dit zorgde voor een grote mate van fragmentatie besloot het Kabinet in de tweede conve-
nantsperiode van het grotestedenbeleid niet langer lokale projecten maar lokale programma’s
te gaan financieren. Op deze manier konden problemen meer in samenhang worden aange-

verwest en van der wouden

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 156



pakt. Steden moesten meerjarige ontwikkelingsprogramma’s, zogenoemde MOP’s (tienjarige
stadsvisies), opstellen en daarin aangeven wat hun doelstellingen waren en hoe ze die wilden
bereiken. Deze MOP’s vormden de basis voor de financiering alsmede het toetsingskader
voor de beoordeling van de presentaties van de steden (Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, 2002a en website van het Ministerie van BZK www.minbzk.nl). Al
met al heeft het grotestedenbeleid het programmatisch denken gestimuleerd.

Resultaat en verantwoording van beleid
Een andere trend die in het grotestedenbeleid waarneembaar is, is de sterke inzet

op resultaatgerichtheid. In de jaren negentig was deze trend overigens niet alleen in het gro-
testedenbeleid maar rijksniveaubreed waarneembaar onder de noemer ‘New Public Ma-
nagement’. De convenanten die de rijksoverheid in het kader van het grotestedenbeleid met
de gemeenten sloot zijn daar voorbeelden van. In de tweede convenantsperiode ging de
rijksoverheid sterker sturen op meetbare doelstellingen en liet zij steden verantwoording af-
leggen over de resultaten van door de haar gefinancierde programma’s. Tot slot volgde de
rijksoverheid de stedelijke uitvoering in de derde convenantsperiode met meer terughou-
dendheid dan in de voorgaande periode. Wanneer de prestaties aan het eind van de conve-
nantsperiode niet waren gehaald werd de rijksbijdrage verlaagd. Verschillende adviezen en
evaluaties concluderen dat het grotestedenbeleid het resultaatgericht handelen heeft bevor-
derd (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2002b: p. 17). 

5.3.3. De stad in de ruimtelijke ordening

In het beleid voorafgaand aan de komst van het grotestedenbeleid hebben we kun-
nen zien dat een omwenteling plaatsvond van ruimtelijke spreiding (stadsgewest) naar
ruimtelijke bundeling (compacte stad). In de jaren daarop werd het principe van de com-
pacte stad langzamerhand als onhoudbaar gezien. Stedelijke functies verspreidden zich
buiten de stad, en er ontstonden nieuwe centra. Het stedelijk netwerk zou de compacte
stad als concept gaan vervangen. 

Compacte stad
Het Ministerie van VROM was tamelijk gehecht aan het concept van de compacte

stad. Ondanks ferme kritiek van andere ministeries, waaronder die van LNV en van Ver-
keer en Waterstaat (VenW), bleef de Minister van VROM aan het concept compacte stad
vasthouden. Zo gaf LNV in ‘de Visie Stadslandschappen’ (1995) aan dat de compacte stad
leidt tot het verdwijnen van openbaar groen uit de stad, met kwaliteitsvermindering van het
stedelijk gebied tot gevolg. In datzelfde jaar gaf VenW in het discussierapport Visie op ver-
stedelijking en mobiliteit (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1995) te kennen dat het
concept compacte stad een goed uitgangspunt is, maar dat het concept niet blijvend eendi-
mensionaal – alleen uitgaand van nabijheid – kan worden toegepast. Het concept van mo-
nocentrisch opgebouwde compacte stadsgewesten moest daarom plaatsmaken voor meer-
kernige stadsgewesten (Zonneveld en Verwest, 2005: pp. 89-90).

Het Ministerie van VROM leek zich weinig aan te trekken van de kritiek van bui-
tenaf op de compacte stad en bleef tot 1998 aan dit concept vasthouden. Zo streefde de

5. de stad in het rijksbeleid 157

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 157



158

rijksoverheid in 1996 met de Nota ‘Stedelijke Vernieuwing’ (Ministerie van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 1996) duurzaam en intensief ruimtegebruik na en
wilde zij ontwikkelingen buiten de stadsgewesten afremmen en nieuwbouw binnen of
dichtbij de bestaande steden bevorderen. Daarmee sloot het Volkshuisvestingsbeleid aan
bij de ideeën uit het vierde ruimtelijke beleid (VINEX) van die tijd. 

Met de Actualisering van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Tweede
Kamer, 1998) kwam Minister De Boer in 1998 gedeeltelijk tegemoet aan de kritiek op het
concept compacte stad. Zij verving het veel bekritiseerde concept door het concept com-
plete stad. Met dit nieuwe concept bleef de Minister in zekere zin vasthouden aan het con-
cept compacte stad. Zo zijn de principes die ten grondslag lagen aan het concept complete
stad vrijwel gelijk aan die van de compacte stad; concentratie van functies, beperking van
mobiliteit en het behoud van het landelijk gebied. Toch was de overgang van compacte stad
naar complete stad meer dan alleen een naamsverandering. De twee concepten verschilden
ook qua pretenties van elkaar. De complete stad omvat de intentie om het stedelijk leven
binnen de stadsgrenzen te vangen, terwijl de compacte stad deze intentie niet had (Zonne-
veld en Verwest, 2005: p. 88). 

Stedelijke netwerken
Waar het Ministerie van VROM lange tijd vasthield aan de compacte stad en haar

variaties, ging het debat in de vakwereld steeds meer over de spreiding van stedelijke func-
ties, over het ontstaan van nieuwe centra en stedelijke netwerken. Eind jaren negentig ver-
anderde dat. Zo introduceerde het Kabinet Kok in de Startnota Ruimtelijke Ordening
(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 1999) een nieuw stede-
lijk concept, netwerkstad. Een netwerkstad is dan ook een samenstel van verschillende
stedelijke centra en knooppunten, die samen als één woning- en arbeidsmarkt functione-
ren. Naast dit nieuwe concept bleef de regering echter ook vasthouden aan vitale steden.
Dit zijn steden die compact zijn gebouwd en compleet zijn qua sociale, economische en
culturele functies voor de inwoners. Met het netwerkstadconcept sloot VROM niet alleen
aan bij de gangbare opvatting van de buitenwereld, maar keerde het Ministerie ook terug
naar het schaalniveau van het stadsgewest uit de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening
(1966). Het idee was dat de solitaire stad als ruimtelijk en functioneel gesloten entiteit niet
meer bestaat en dat burgers en bedrijven steeds mobieler worden en op verschillende cen-
tra zijn gericht (Zonneveld en Verwest, 2005: p. 94).

Ondanks de introductie van het concept van de netwerkstad is van het afzweren
van ruimtelijke bundeling vooralsnog geen sprake. De bundelings- en spreidingsconcepten
blijven immers naast elkaar in de nota bestaan. Dit gold niet alleen voor de Startnota Ruim-
telijke Ordening (Ministerie van Volkhuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, 1999),
maar ook voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieu, 2001). Deze nota, die door de val van het toenmalige twee-
de Kabinet Kok nooit door de Tweede Kamer is behandeld, omvatte zowel het concept
compacte stad als het concept stedelijk netwerk. Onder een stedelijk netwerk wordt daarin
verstaan ”sterk verstedelijkte zones die de vorm aannemen van een netwerk van grotere en
kleinere compacte steden, elk met een eigen karakter en profiel binnen het netwerk” (Mi-
nisterie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, 2002: p. 26). Deze definitie
laat een spanning tussen beide concepten zien. Aan de ene kant gaf de nota aan dat steden
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stedelijke netwerken waren geworden. Aan de andere kant moesten die steden volgens de
nota exact worden gelokaliseerd, begrensd en door (rode) contouren worden afgebakend.

De opkomst van het stedelijk netwerk hing samen met de opkomst van de netwerk-
samenleving en de netwerkeconomie en was het resultaat van schaalvergroting van de stad.
De woning- en de arbeidsmarkt zouden ook in de toekomst, zo was de verwachting, op de
schaal van het stadsgewest blijven functioneren. Het waren vooral de persoonlijke en socia-
le netwerken die steeds meer de schaal van de stad ontstegen. Verondersteld werd dat deze
relaties zich hergroeperen op een hoger schaalniveau dan dat van het stedelijk netwerk. In
totaal wees de nota zes nationale en elf regionale stedelijke netwerken aan.

Van een definitieve omwenteling was pas sprake met de komst van de Nota Ruimte
in 2004. Ten eerste werd deze nota het concept compacte stad losgelaten en alleen in het
concept stedelijk netwerk centraal gesteld. Dat concept impliceert dat stedelijke ontwikke-
ling vanuit regionaal perspectief bezien moet worden. Daarmee keerde de nota terug naar
een oud concept, het stadsgewest, maar dan met een nieuwe naam. Ten tweede liet de Nota
Ruimte de contourenbenadering los, waardoor geen scherpe grenzen meer werden gesteld
aan de (uitbreiding van) stedelijke gebieden (Zonneveld en Verwest, 2005: pp. 96-97). 

5.3.4. Aanverwant gebiedsgericht beleid

Niet alleen in het grotestedenbeleid maar ook in het rijksbeleid op andere aanver-
wante terreinen is de selectieve en gebiedsgerichte aanpak terug te zien. Zo kwam het Mi-
nisterie van VROM in 2003 met het actieprogramma ‘Herstructureringswijken, de 56 wij-
kenaanpak’, waarin 56 wijken (waaronder de Amsterdamse Bijlmermeer, het Haagse Trans-
vaal, de Tarwewijk in Rotterdam en Kanaleneiland in Utrecht) zijn geselecteerd, die extra
aandacht van de overheid krijgen. Deze extra aandacht vindt men nodig omdat daar de ste-
delijke vernieuwing stagneert. In het kader van dit programma wordt niet alleen de woning-
voorraad vernieuwd maar ook sociaal beleid gevoerd, bijvoorbeeld voor jongeren. Daar-
naast gaat de aandacht uit naar vernieuwing en verbetering van de openbare ruimte.

Ook het ruimtelijk economisch beleid is gebiedsgericht. In de 2004 maakte dit be-
leid met de Nota Pieken in de Delta (Ministerie van Economische Zaken, 2004) een omwen-
teling van het stimuleren van achterstandsgebieden naar het stimuleren van gebieden met
sterke groei. Waar voorheen, onder andere in de Nota Ruimte voor Regio’s (Ministerie van
Economische Zaken, 1995), het gladstrijken van ongelijkheid (regionale verschillen) voorop
stond, staat nu het stimuleren van economische kerngebieden centraal. Eerst lag het accent
van het beleid op het versterken van de concurrentiekracht van alle regio’s, nu ligt het accent
op de versterking van de concurrentiekracht van de sterkste regio’s. Het zijn immers deze ge-
bieden die de concurrentie moeten aangaan met het buitenland. Door juist in deze gebieden
te investeren is het rendement van de investering hoog, zo wordt verondersteld. 

5.3.5. Samenvatting 

Het grotestedenbeleid heeft in de periode vanaf 1994 een aantal ontwikkelingen
doorgemaakt. 
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Ten eerste zorgde het grotestedenbeleid voor een verschuiving van een uniform beleid, dat
in principe was bestemd voor alle gemeenten in Nederland, naar een selectief beleid, ge-
richt op de stedelijke gebieden waar, zo werd verondersteld, de grootste problemen zijn. De
aanzet hiertoe werd al eerder gegeven met onder andere het probleemcumulatie-gebieden-
beleid, waarbij differentiatie tussen gemeenten ook al het uitgangspunt was. In het groteste-
denbeleid kwam deze aanpak centraal te staan nadat de Commissie Montijn en de WRR in
hun adviezen hiervoor een pleidooi hadden gehouden (Sociaal en Cultureel Planbureau,
1996: p. 589).

Ten tweede zorgde het grotestedenbeleid voor een verschuiving van specifieke, vaak secto-
rale maatregelen naar een integraal beleid. Voor de komst van het grotestedenbeleid voerde
elk beleidsterrein afzonderlijk beleid dat stedelijke gebieden raakte. Vaak werd het beleid
door één sector gedomineerd. Welke sector dit was kon per periode verschillen. Met een
steeds complexer wordende samenleving bleek het oplossen van een probleem vanuit één
beleidsterrein niet langer te volstaan. Dit was de aanleiding voor de vorming van een inte-
graal beleid, het grotestedenbeleid. Daartoe werd een coördinerend bewindspersoon be-
noemd en werden de budgetten gebundeld. De tot dan toe bestaande sectorale verschillen
hadden gezorgd voor een veelheid aan regelingen en subsidies. Vanaf de tweede conve-
nantsperiode zijn de budgetten dan ook gebundeld, zoals de ISV. In de derde convenants-
periode werden vervolgens binnen de andere pijlers eveneens brede doeluitkeringen ge-
vormd.

Ook in de concepten over de stad kwam meer uniformiteit. Zo verscheen het con-
cept complete stad uit het ruimtelijke beleid ook in het grotestedenbeleid en verscheen het
concept krachtige stad uit het grotestedenbeleid  in het ruimtelijk beleid. Verder stimuleer-
de de aandacht voor integraliteit in het grotestedenbeleid de deelnemende gemeenten tot
het formuleren van visies en programma’s in plaats van projecten. Dit werd zelfs een voor-
waarde voor het verkrijgen van subsidie. 

Ten derde kwam, mede door de opkomst van ‘New Public Management’, het resultaatge-
richt werken op. Vooral tijdens de tweede convenantsperiode zette de rijksoverheid sterk
in op het sturen op meetbare doelstellingen en het verantwoording afleggen over de bereik-
te resultaten. Het resultaatgericht werken bleek echter al snel ook een aantal keerzijden te
hebben. Zo werkte het bureaucratie en eenvormigheid van plannen in de hand. 

Ten vierde verschoof in de ruimtelijke ordening de aandacht van ruimtelijke bundeling naar
stedelijke netwerken. Gaandeweg kregen concepten gericht op schaalvergroting steeds
meer aandacht. Terwijl het beleid in de voorgaande periode inzette op schaalverkleining,
met steeds meer aandacht voor de wijk, ontstond er vanaf de jaren negentig steeds meer
ruimte voor stedelijke concepten die meer inspeelden op het feitelijk functioneren van
ruimtelijke schaalvergroting en schaaldynamiek. Deze trend is overigens al begin jaren ne-
gentig ingezet, nog voor de totstandkoming van het grotestedenbeleid, en is niet toe te
schrijven aan het grotestedenbeleid, maar aan een andere visie op de ruimtelijke ontwikke-
ling. 
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5.4. Resultaten van het grotestedenbeleid 

Deze paragraaf beschrijft de resultaten van het grotestedenbeleid tot nu toe. Dat
gebeurt aan de hand van een bespreking van de belangrijkste evaluaties en adviezen over
het grotestedenbeleid die sinds 1996 zijn verschenen. 

5.4.1. De resultaten: evaluaties en adviezen

Een terugblik op de eerste convenantsperiode van het grotestedenbeleid door het
coördinerend departement stelt vast dat vooral het beleid voor het cluster ‘Werk en Eco-
nomie’ vruchten afwierp (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
2002a en 2002b). De werkloosheid daalde voornamelijk in aandachtsbuurten sneller dan
gemiddeld. Daarnaast kwam er een Europese agendering van het grotestedenbeleid. Naast
positieve resultaten stelde het grotestedenbeleid op sommige punten ook teleur. Zo bleef
de aanpak van bestuurlijke doelen achter bij de verwachtingen. Dit bleek vooral te komen
door het projectmatige karakter van het beleid, waardoor het nog niet structureel in de be-
stuurlijke en ambtelijke organisatie van steden was ingebed. Een tweede punt van zorg
was de blijvende ontevredenheid van stadsbewoners over hun omgeving. 

Over de eerste convenantsperiode van het grotestedenbeleid is geen integrale evaluatie
beschikbaar. Wel werd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties (BZK) een drietal onderzoeken uitgezet bij het EIM (1998), het Van
Poelje Instituut van de Universiteit Twente (Van der Laan et al., 1998) en het ISEO
(2000). Deze onderzoeken gingen respectievelijk over de bestuurlijke effecten van het
grotestedenbeleid op lokaal niveau, het jeugd- en veiligheidsbeleid in de vier grote ge-
meenten en de effecten van het grotestedenbeleid. De onderzoeken signaleerden een
aantal knelpunten in het grotestedenbeleid, waaraan in de volgende paragraaf aandacht
zal worden besteed. Verder evalueerden de betrokken gemeenten zelf het grotesteden-
beleid. De bevindingen van een visitatiecommissie onder leiding van Brinkman in 1998
zijn in ‘Groot onderhoud der steden; samenwerking in samenhang’ vastgelegd. Boven-
genoemde adviezen plus het advies van de SER (1998) ‘Samen voor de stad’ reikten de
bouwstenen aan voor het vernieuwen van het grotestedenbeleid en de start van de twee-
de convenantsperiode. 

De economische conjunctuur lijkt van grote invloed op de ontwikkelingen in de steden.
Halverwege de tweede convenantsperiode was het coördinerend departement optimistisch
over de resultaten (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2002b). Een
aantal achterstanden was ingelopen. Zo was de werkloosheid in achterstandswijken ge-
daald, waren de verschillen tussen achterstandswijken en het landelijk gemiddelde afgeno-
men en was veel aandacht besteed aan de onderwijsachterstand. Tevens was de neergang
van de slechte buurten en wijken tot stilstaan gebracht en waren verbeteringen aan te wij-
zen. De bewoners in deze wijken waren minder snel geneigd om te verhuizen en voelden
zich meer verantwoordelijk voor hun buurt. Ook was een gestage stijging van het aantal
koopwoningen in aandachtswijken te zien en probeerden gemeenten bedrijvigheid te sti-
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muleren door een centraal aanspreekpunt voor bedrijven in het leven te roepen. Verder was
het aantal bedrijven van mensen uit etnische minderheidsgroepen gestegen. 

Twee jaar later was het beeld anders. Het Jaarboek Grotestedenbeleid 2003 van het Mini-
sterie van BZK (Ecorys, 2004) laat de invloed van de recessie op de steden zien. De dynamiek
van de bedrijvigheid nam af, de groei van de werkgelegenheid stagneerde en de werkloosheid
liep op. Er was minder interesse voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, bedrijfsruimte,
kantoorlocaties en de ontwikkeling van winkelgebieden. Vooral langdurig, allochtone, jeug-
dige en/of laag opgeleide werklozen (zonder startkwalificatie) waren in de steden overver-
tegenwoordigd en merkten de gevolgen van de recessie. Ook de onveiligheid (zowel het ge-
voel van onveiligheid als de geregistreerde criminaliteit) in de steden bleef hoog, ondanks vele
inspanningen. Er waren echter ook positieve ontwikkelingen te zien. Gemiddeld scoorden de
steden uit het grotestedenbeleid sociaal-economisch niet slechter dan de rest van het land. De
steden verhoogden langzamerhand de kwaliteit van hun woningvoorraad via herstructure-
ringsprojecten, maar de concurrentie uit de regio was sterk. Er kwamen geleidelijk meer
koopwoningen in de stad en de woningprijzen stegen. De leefomgeving en leefbaarheid gin-
gen grosso modo niet verder achteruit en de wijkaanpak was gemeengoed. De waardering van
de sociale kwaliteit van de woonomgeving onder de bevolking steeg. 

5.4.2. Knelpunten van het grotestedenbeleid uit de beleidsevaluaties

In de jaren rond de eeuwwisseling verscheen een reeks beleidsevaluaties en advie-
zen. Zo ongeveer alle vooraanstaande adviesraden en planbureaus voorzagen de rijksover-
heid gevraagd of ongevraagd van advies over het grotestedenbeleid. Achtereenvolgens
brachten het Centraal Planbureau (CPB) (2000), het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) (2000), de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) (2001), de Raad voor Maatschap-
pelijke Ontwikkeling (RMO) (2001), de VROMraad (2001) en de SER (2002) een advies
over dit onderwerp uit (Van der Wouden en De Bruijne, 2001: pp. 140-146). Naast boven-
genoemde adviezen zijn nog drie evaluaties door visitaties en gesprekken met de betrokken
besturen uitgevoerd (Commissie Brinkman, 2001, 2002a en 2002b) en heeft de Algemene
Rekenkamer in 2001 een onderzoek naar het grotestedenbeleid verricht. Uit de evaluaties
en adviezen komen drie belangrijke knelpunten in het grotestedenbeleid naar voren.

Uniformiteit van beleid
Hoewel het grotestedenbeleid streeft naar een meer gedifferentieerde aanpak was in

de eerste convenantsperiode van het grotestedenbeleid nog veel uniformiteit in stedelijk be-
leid zichtbaar. Het Van Poelje Instituut signaleerde al in 1998 dat gezien de verschillen tussen
de lokale problemen van gemeenten er een te grote uniformiteit in beleid is. Om de eenvor-
migheid tegen te gaan deed de commissie onder voorzitterschap van Brinkman in 1998 de
aanbeveling om de bestuurlijke organisatie van het grotestedenbeleid aan te passen, en de
steden meer geld en beleidsvrijheid te geven (Van der Wouden en De Bruijne, 2001: p. 140). 

Niet alleen de eerste maar ook de tweede convenantsperiode kenmerkte zich door een
grote uniformiteit van gemeentelijke plannen. Weliswaar ondernam de rijksoverheid aller-
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lei initiatieven om de uniformiteit te verminderen, maar blijkbaar slaan deze nog niet altijd
aan. Het SCP (2000), de Rob (2001) en de RMO (2001) bekritiseerden alle het grotesteden-
beleid om zijn grote uniformiteit. Het SCP (2000) wees op de uniformiteit van het jeugdbe-
leid en de VROMraad (2001) op de uniformiteit en schraalheid in de fysieke pijler. Het SCP
(2000) gaf aan dat de rijksoverheid te weinig oog had voor de inpassing van beleidsmaatre-
gelen in de bredere lokale beleidscontext. De Rob (2001) wees op het gevaar van te veel ge-
lijkvormigheid in het stedelijke gebied en de RMO (2001) op een te grote eenvormigheid
van plannen. De adviezen zochten de oplossing voor dit knelpunt vooral in een betere af-
stemming van gemeentelijke visies op lokale problemen en differentiatie van beleid (SCP,
2000, RMO, 2001; VROMraad, 2001). 

Niet alleen adviesraden maar ook de betrokkenen zelf – zowel de rijksoverheid als
de gemeenten – pleitten voor een meer gedifferentieerde aanpak. De rijksoverheid bepleitte
ruimere aandacht voor een meer praktische en uitvoeringsgerichte aanpak, met ruimte voor
differentiatie per thema en met meer maatwerk per stad (Commissie Brinkman, 2001). De
vier grote steden klaagden in een publicatie met de titel Doen, doen, doen! (Commissie
Brinkman, 2002a) over het feit dat het nationale beleid te weinig geconcentreerd was en zich
op een te groot aantal kleinere gemeenten richtte. Niet erg verrassend stelden ze voor om de
vier grote steden een belangrijker plaats te geven in de contacten met de rijksoverheid.

Moeizame beleidsintegratie en (nieuwe) bureaucratisering
Na de eerste convenantsperiode bleek het grotestedenbeleid op sommige punten

teleur te stellen. Zo bleef de aanpak van bestuurlijke doelen achter bij de verwachtingen.
Dit kwam vooral door het projectmatige karakter van het grotestedenbeleid, wat ervoor
zorgde dat het beleid nog niet structureel in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van
steden was ingebed en de slagkracht beperkt was (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2002a: p. 11; 2002b: p. 5). 

Zowel het EIM (1998), de visitatiecommissie van Brinkman (1998) als de SER
(1998) uitten hun zorg over de verkokering van het beleid. Om de verkokering tegen te
gaan stelde de Commissie Brinkman voor om stedelijke meerjarenvisies te ontwikkelen. De
SER sloot zich bij dit voorstel aan (Van der Wouden en De Bruijne, 2001: pp. 139-140). Uit-
eindelijk kwamen deze MOP’s er, zoals we reeds zagen, in de tweede convenantsperiode. 

In de tweede convenantsperiode wezen veel evaluaties en adviezen (CPB, 2000; SCP, 2000;
Rob, 2001; RMO, 2001) op het gebrek aan een integrale aanpak. Dit kwam door de sterke
verkokering tussen de beleidssectoren, waardoor een veelheid aan verschillende decentrali-
satiemodellen en sectorale verantwoordingsmodellen bestonden (die ervoor zorgden dat de
decentralisatie en verantwoording per beleidssector anders was geregeld).

Om de spanning tussen de doelstelling integrale sturing aan de ene kant en de
praktijk van sectorale verantwoording aan de andere kant te doorbreken droegen de plan-
bureaus en adviesraden de volgende oplossingen aan. Het SCP (2000) pleitte voor meer
onderlinge afstemming van decentralisatiemodellen. De Rob (2001) adviseerde om de ge-
zamenlijke betrokkenheid van politiek en ambtelijk verantwoordelijken voor het grote-
stedenbeleid op rijks- en gemeentelijk niveau te versterken, de politieke coördinatie te ver-
groten, de uitkeringen per pijler te bundelen en de resultaten van het beleid over de gehele
convenantsperiode te verantwoorden. 
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Niet alleen de adviesraden maar ook de betrokkenen zelf – de rijksoverheid en de gemeen-
ten – onderkenden dat integraal werken werd begrensd door de beleidssectoren. De Com-
missie Brinkman (2001) gaf in de zelfanalyse van de rijksoverheid aan dat tussen departe-
menten veel verschillen in benadering bestonden. Er was teveel bureaucratie, belemmeren-
de regelgeving en te weinig ontschotting. Datzelfde concludeerde het visitatierapport van
de G21 De vele gezichten van het grotestedenbeleid. De Commissie Brinkman (2001) stel-
de bovendien vast dat de zoektocht naar meetbaarheid van doelstelling het risico met zich
meebrengt van nog meer bureaucratie. De commissie pleitte voor een meer uitvoeringsge-
richte aanpak. Verder was meer pragmatisme, durf en samenwerking nodig om de bestaan-
de beleidsruimte te benutten. Die conclusies kwamen ook terug in rapporten van visitie-
commissies en analyses van de steden.

Geringe regionale samenwerking 
De beperkingen van de bestuurlijke benadering en de onderwaardering van de

regio vormen een continu onderwerp van zorg. In vrijwel alle adviezen over het groteste-
denbeleid (SER, 1998; CPB, 2000; SCP, 2000; Rob, 2001) was dit een terugkerend thema.
De strekking van de adviezen was in vrijwel alle gevallen dezelfde. De adviezen gaven aan
dat de regionale samenwerking tekortschoot en dat de rijksoverheid te weinig oog had voor
het regionale niveau en de structurele beperkingen van het grotestedenbeleid. Ze pleitten
daarom allemaal voor het versterken van de regionale aanpak. De noodzaak van meer re-
gionale afstemming werd ook wel door de rijksoverheid ingezien, maar het is door het de-
bacle van de stadsprovincies in de jaren daarvóór lastig om daar in bestuurlijk opzicht han-
den en voeten aan te geven. 

5.4.3. Conclusie: resultaat en toekomst van het grotestedenbeleid

De beleidsmatige aandacht van de rijksoverheid voor de grote steden begon aan
het eind van de jaren zeventig op twee verschillende terreinen: dat van de ruimtelijke orde-
ning en dat van de stadsvernieuwing. In de ruimtelijke ordening stond de positie van de ste-
delijke gebieden als geheel centraal. In de jaren tachtig groeiden de zorgen over de afgeno-
men economische kracht van de steden en over het ‘concurrerend vermogen’ van de steden
in de Europese markt. De stadsvernieuwing kwam voort uit de steden zelf en werd later
door de rijksoverheid ondersteund. Daar ging het om het woon- en leefklimaat in specifie-
ke stadswijken. Met de sociale vernieuwing kwam het accent te liggen op de cumulatie van
sociale problemen in de stad. 

Het grotestedenbeleid combineert beide inhoudelijke invalshoeken, de zorg om de econo-
mische positie van de stedelijke gebieden en de cumulatie van sociale problemen. Daar-
naast komen de twee verschillende schaalniveaus van de ruimtelijke ordening en de stads-
vernieuwing, respectievelijk de stad binnen de regio en de stad binnen de wijk, in het grote-
stedenbeleid aan de orde. Wel is het zo, dat in de loop van het grotestedenbeleid een ande-
re prioriteitsstelling ontstaat. Het grotestedenbeleid was ontstaan vanuit de gedachte, dat
de cumulatie van problemen in de grote steden dusdanig groot was dat een specifiek op die
steden gericht beleid legitiem was. Het beleid verschilt daarmee niet principieel van het ou-
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dere regionale beleid ten aanzien van bijvoorbeeld het Noorden des lands of de Mijnstreek.
Ook daar waren de problemen dusdanig groot dat de rijksoverheid een specifiek gebiedsge-
richt beleid gerechtvaardigd vond. Vanaf 1994 kreeg een aantal grote steden van de rijks-
overheid specifieke middelen aangereikt. De probleemcumulatie was dus de legitimatie van
dat specifieke beleidsregime en het is daarom niet verwonderlijk dat het accent in de eerste
jaren van het grotestedenbeleid sterk lag op het direct bestrijden van sociale achterstanden.
Zo werden additionele banen voor langdurig werklozen geschapen (de zogeheten Melkert-
banen). In de tweede helft van de jaren negentig werd het bevorderen van de grootstedelij-
ke economie echter steeds belangrijker. De gedachte was dat door het bevorderen van de
economische groei de welvaart van de steden zou toenemen en dat uiteindelijk ook de
werklozen zouden profiteren van de stijging van het aantal banen. Bovendien werd het van
belang geacht om huishoudens met hogere en middeninkomens aan de stad te binden,
waardoor de welvaart en de bestedingen zouden toenemen en het draagvlak voor voorzie-
ningen zou groeien. Dat betekende verandering van de woningvoorraad door uitbreiding
van de duurdere woningsegmenten. De steden worden immers gekenmerkt door een over-
vertegenwoordiging van goedkope huurwoningen, die vooral aantrekkelijk zijn voor lagere
inkomensgroepen. Het bouwen van woningen voor hogere inkomensgroepen is ook in de
stedelijke vernieuwing van de naoorlogse wijken aan de orde. Wel werd diezelfde stedelijke
vernieuwing ook nog eens belast met sociale doelstellingen: door ‘gemengd bouwen’ zou de
integratie tussen lage en hogere inkomensgroepen en tussen allochtonen en autochtonen
worden bevorderd. Het is de vraag of beide doelstellingen wel tegelijkertijd kunnen worden
gerealiseerd. Voor integratie is méér nodig dan bij elkaar in de buurt wonen en integratie-
processen blijken kwetsbaar voor politieke ontwikkelingen. Uit evaluatieonderzoek kan
wel de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de verandering van de stedelijke
woonmilieus heeft geleid tot een in sociaal-economisch opzicht meer gemengde stadsbe-
volking (Marlet en Van Woerkens, 2006). Dit onderzoek laat overigens tevens zien hoe las-
tig het is om te bepalen welke ontwikkelingen in de steden het gevolg zijn van het gevoerde
beleid en welke zijn toe te schrijven aan andere factoren.

Op de simpele vraag of het goed of slecht gaat met de grote steden is het antwoord lastig te
geven. Een eenduidig antwoord ontbreekt, zoals lezing van de verschillende hoofdstukken
van deze publicatie zal bevestigen. In bepaalde opzichten gaat het relatief goed met de
grote steden en zeker met de grootstedelijke regio als geheel. Vanaf de tweede helft van de
jaren negentig is de economie sterk gegroeid en is het aantal banen gestegen, vaak meer dan
het Nederlandse gemiddelde. Uitzondering is Rotterdam, dat nog steeds kampt met de erfe-
nis van het industriële verleden en een relatief laag opgeleide beroepsbevolking. In de
Noordvleugel van de Randstad is de groei deels te danken aan de zakelijke dienstverlening,
die daar is oververtegenwoordigd. Daardoor nam ook de werkloosheid af, al blijft die vaak
boven het Nederlandse gemiddelde. Ook de verandering van de woningvoorraad lijkt te re-
sulteren in een minder eenzijdige en meer welvarende stadsbevolking. Op dat gebied is de
weg echter lang: verandering van de samenstelling van de woningvoorraad en de groei van
het aandeel koopwoningen is een proces van vele jaren. 

Tegelijkertijd gaat het op een aantal terreinen niét goed met de grote steden: de uit-
keringsafhankelijkheid blijft hoog, de segregatie in het onderwijs neemt toe, de criminaliteit
en de werkloosheid onder bijvoorbeeld jonge Marokkanen en Antillianen blijft hoog, inte-
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gratieprocessen stagneren. Het begint erop te lijken dat de economische en welvaartsgroei,
waar in de tweede helft van de jaren negentig binnen het grotestedenbeleid de nadruk op
werd gelegd, hier zijn grenzen heeft bereikt. De benadering heeft in een aantal opzichten
succes geboekt, maar er blijven hardnekkige sociale problemen bestaan waarop deze bena-
dering geen invloed lijkt te hebben.

Het grotestedenbeleid is daarmee weer terug bij de vragen die aanvankelijk werden gesteld:
is een gerichte aanpak van de specifieke problemen gewenst, en zo ja, hoe moet die aanpak
er dan uit zien; is daar in de toekomst een grotestedenbeleid voor nodig, of is bijvoorbeeld
een specifiek doelgroepbeleid meer gepast? En principiëler: moet grotestedenbeleid vooral
in het teken staan van de economische positie en de welvaartsgroei van grote steden, of
draait het toch om het aanpakken van specifieke achterstanden? Nu is gebleken dat die
achterstanden niet geheel met algemene welvaartsgroei kunnen worden opgelost, is die
vraag actueel. Het is een vraag die zeker in de komende kabinetsperiode aan de orde zal
zijn. Voordat de huidige convenantsperiode in 2009 afloopt moet een keuze zijn gemaakt of
het grotestedenbeleid in één of andere vorm moet worden voortgezet, en zo ja welke doel-
stelling dan prioriteit moet krijgen. Daarbij moet wel worden bedacht dat een keuze voor
een grotestedenbeleid ten dienste van welvaartsgroei een andere legitimatie vereist dan de
oorspronkelijke legitimatie, de probleemcumulatie in de grote steden. Ook de keuze voor
een ruimtelijk en bestuurlijk schaalniveau hangt daarmee samen: bij welvaartsgroei ligt het
voor de hand om de regio een zwaar gewicht te geven, bij achterstandbeleid ligt een combi-
natie van lagere schaalniveaus en doelgroepbeleid in de rede. 
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Lijst met afkortingen

BDU Brede Doeluitkering
Belstato Beleid voor stadsvernieuwing in de toekomst
BON Bestuur op niveau
ICGSB Interdepartementale commissie grotestedenbeleid
IPSV Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing
MOP Meerjarige ontwikkelingsprogramma’s
PCG Probleemcumulatie-gebied
RGSB Raad voor het Grote Stedenbeleid
RMO Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Rob/Rfv Raad voor het openbaar bestuur/Raad voor de finan-

ciële verhoudingen
VINAC Actualisering Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 

Extra (VINEX)
VINEX Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra
WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WRR Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
Wsdv Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
Wsv Wet stedelijke vernieuwing
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170 verwest en van der wouden

schema 1: Beleidsnota over stedelijke problematiek, per beleidsterrein en per jaar

Jaartal Beleidssector

Volkshuisvestingsbeleid Ruimtelijk beleid Sociale Economisch
vernieuwing/GSB beleid

1966 Tweede Nota
Ruimtelijke Ordening

1972 Nota Volkshuisvesting

1976 Derde Nota over
de ruimtelijke 
ordening, deel 2 
Verstedelijkingsnota

1980 Nota stads- en
dorpsvernieuwing

1985 Nota Regionaal
Sociaal-
Economisch Beleid 

1988 Vierde Nota over de
Ruimtelijke Ordening

1989 Nota Volkshuisvesting
in de jaren negentig

1990 Evaluatienota stads- Nota Sociale
vernieuwing jaren 80 Vernieuwing

convenanten met
37 startgemeenten

1991 Vierde Nota over de
Ruimtelijke Ordening
Extra (VINEX)

1992 Nota beleid voor stads-
vernieuwing in de
toekomst

1995 Convenant GSB Nota Ruimte 
voor regio's. Het 
ruimtelijk-economisch 
beleid tot 2000.

1997 Nota Stedelijke
vernieuwing

1998 Actualisering Vierde Rapportage
Nota over de Grotesteden-
Ruimtelijke Ordening beleid werk in
Extra uitvoering

Doorstartconvenant
GSB
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vervolg schema 1: Beleidsnota over stedelijke problematiek, per beleidsterrein en per jaar

Jaartal Beleidssector

Volkshuisvestingsbeleid Ruimtelijk beleid Sociale Economisch
vernieuwing/GSB beleid

1999 Startnota Ruimtelijke Nota Ruimtelijk-
Ordening De Ruimte economisch
van Nederland. beleid

2000 Nota Mensen, wensen, Wet stedelijke
wonen vernieuwing (Wsv)

voorziet in ISV-1

2001 Vijfde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening 
2000/2020. Ruimte 
maken, ruimte delen. 

Innovatieprogramma 
stedelijke vernieuwing 
(IPSV)

2002 Stellingname brief Nota Steden op stoom,
nationaal ruimtelijk tussenstand groteste-
beleid denbeleid 1994-2002

2003 Actieplan
herstructurerings-
wijken (56
wijkenaanpak)

2004 Nota Ruimte. Nota Samenwerken Pieken in de Delta.
Ruimte voor aan de krachtige stad Gebiedsgerichte
ontwikkeling economische

perspectieven

2005 Maatwerkconvenant 
per stad

ISV-2 
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IV Grote steden in demografisch perspectief
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6. Uit Balans. Selectieve verhuisstromen naar en uit de grote stad

6.1. Inleiding

De bevolkingsomvang van de vier grote steden in Nederland groeit beperkt, maar
ondergaat desondanks ingrijpende veranderingen in de samenstelling. De ontwikkeling
van de grote steden baart ook zorgen. Verpaupering, onveiligheid en ontbrekende sociale
cohesie worden sterk geassocieerd met stedelijke gebieden. De bevolkingssamenstelling is
niet doorsnee te noemen. Het aandeel personen met lage inkomens en het aandeel niet-
westerse allochtonen in de grote steden is aanzienlijk (zie hoofdstuk 3 en 8). Aangezien
een groot deel van de niet-westerse allochtonen in Nederland een relatief laag inkomen
heeft, door werkeloosheid of door werkzaam te zijn in slecht betaalde banen, vallen con-
centraties van lage inkomens daar vaak samen met concentraties van niet-westerlingen.
De omvangrijke immigratie in het verleden heeft zich vooral gericht op de grote steden.
Daarnaast is er totnogtoe sprake van een uitstroom uit de stad – van vooral autochtonen –
naar omliggende gemeenten. Net zo belangrijk als het aantal personen dat verhuist, zijn
hun sociaaldemografische en economische kenmerken: wat zijn bijvoorbeeld de leeftij-
den, etnische achtergronden en vooral de economische kenmerken van degenen die naar
de stad komen en van hen die vertrekken? Is er wat dit betreft misschien sprake van ver-
schil in de in- en uitstroom? De vraag voor de grote steden spitst zich vooral toe op de
mate waarin degenen die de stad verlaten demografisch en economisch verschillen van de
toestromers en of er daarbij sprake is van een grote onevenwichtigheid. Uiteraard kan een
grote stad fungeren als een roltrap (Fielding, 1992) voor individuele sociale en economi-
sche stijging. Iemand volgt een opleiding, krijgt een eerste baan, een hoger inkomen en
vertrekt na stijging op de maatschappelijke ladder weer uit de stad. Dan kan het best zo
zijn dat het ‘verlies’ vanwege uitstroom wordt gecompenseerd door ‘winst’ bij de bevol-
king die in de stad blijft wonen. Wanneer dat echter niet of te weinig het geval is, kan se-
lectieve uitstroom de bevolkingssamenstelling drastisch veranderen. Het is de vraag of de
stad (net als een wijk of buurt) zijn roltrapfunctie dan wel kan behouden. Indien het ver-
schil tussen inkomende en uitgaande stromen te groot wordt en de sociale stijgers in te
sterke mate de stad verlaten, kan dat een sociale of economische structuur ontwrichten.
Als, ceteris paribus, het inkomen van de uitstromers niet voldoende wordt gecompen-
seerd, kan bijvoorbeeld de gemiddelde inkomenspositie van de gehele stadsbevolking erop
achteruitgaan. In deze zin kan de metafoor van de grote steden als roltrap voor individuele
verbetering ook worden gebruikt om voor- of achteruitgang van ruimtelijke eenheden,
zoals steden, te verklaren.

De afgelopen decennia zijn de inkomensverschillen tussen stedelingen en bewo-
ners van het ommeland sterk toegenomen, ten nadele van de stad. Was in 1950 de stad vrij-
wel even rijk als de omringende gemeenten (het inkomen lag slechts 2 procent lager), in
1994 was dat tot 17 procent lager (De Vries, 2005a). Als oorzaken wordt erop gewezen dat
de steden onder andere te maken hebben gehad met een uitstroom van koopkrachtige der-
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tigers die – steeds vaker als tweeverdiener – een woning buiten de stad kozen (Mulder,
1997). Daartegenover stond een toestroom van niet-westerse bevolkingsgroepen vanuit het
buitenland met een geheel eigen sociaal-economische problematiek. Een snel groeiend aan-
deel alleenstaanden in de steden droeg verder bij aan een veranderende inkomenssituatie
van de bevolking.

Op dit moment is volgens De Vries (2005b) niet duidelijk of de verarmingstrend is
geëindigd of dat er een verrijking van het stedelijk gebied plaatsvindt (wat overigens niet
wegneemt dat er binnen de stad opkomende eenheden zijn: gentrification). Wel lijkt de
trend die zich sinds de jaren zestig voordeed vanaf midden jaren negentig te zijn gestopt.

De Vries constateert als manco in de informatievoorziening over de inkomensont-
wikkeling dat de samenhang tussen de inkomensontwikkelingen en de migratiepatronen
van en naar de stad niet bekend is (De Vries, 2005b). Bij gebrek aan data wordt die samen-
hang meestal onderzocht op basis van inkomens van de woonachtige bevolking. Met het
beschikbaar komen van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) wordt het voor het eerst mogelijk om de inkomensgegevens te
koppelen aan ruimtelijke mobiliteit en andere kenmerken van verhuizende personen, zoals
etnische achtergrond of levensfase. Vanuit dat perspectief zal voor de periode 1999-2003
worden onderzocht of personen die naar de stad verhuizen of wegtrekken kunnen worden
getypeerd naar levensfase, etnische achtergrond en het niveau van inkomen, om zo na te
gaan of er verschil is tussen de sociaal-demografische en economische kenmerken van de
in- en uitstroom.

6.2. Een theoretisch kader

In het algemeen bestaat de instroom naar de vier grote steden vooral uit jonge
mensen, vaak nog alleenstaand. Hun verhuismotieven hebben voornamelijk te maken met
de mogelijkheden die de stad biedt op het terrein van onderwijs en werkgelegenheid. In de
grote steden zijn er vele opleidingsmogelijkheden. Jongeren die een hogere opleiding willen
volgen en vaak nog geen of weinig inkomen hebben, dienen dus in veel gevallen te verhui-
zen naar één van de vier grote steden. Zij die aan het begin staan van hun arbeidscarrière
proberen hogerop te komen. 

Posities op de arbeidsmarkt verschillen op hun beurt weer met de fasen in de le-
vensloop. In een andere fase van de levensloop hebben mensen vaak andere woonbehoef-
ten (zie ook hoofdstuk 10), net als een ander inkomen. Verhuizen betekent een verandering
van fysieke locatie, waarbij het kan gaan om woningkenmerken of woonomgevingkenmer-
ken (Mulder en Hooimeijer, 1999). De verhuizing hangt dan echter vaak ook weer samen
met de financiële mogelijkheden om te kiezen voor een andere woonplek. Succes op ‘de
roltrap’, onder andere geïndiceerd door inkomen, hangt samen met verhuizen. Het kan
zichtbaar worden in economische kenmerken van degenen die de stad verlaten. 

Later in het leven, in de gezinsfase, kunnen criteria voor de woonkeuze verande-
ren, bijvoorbeeld omdat een veilige leefomgeving voor de kinderen belangrijker wordt.
Wanneer deze ruimte vooral buiten de grote steden moet worden gezocht, is het begrijpelijk
dat degenen die uit de stad verhuizen, worden gedomineerd door personen in een levensfa-
se waarin zij kinderen krijgen. De kwaliteit van woning en woonomgeving is in deze fase
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waarschijnlijk een belangrijk verhuismotief om weg te trekken uit de grote stad. Een daar-
mee gepaard gaand motief is ook de eigendomsverhouding. De transitie van huurwoningen
naar koopwoningen zal samenhangen met levensfase, omdat ook het inkomen daaraan is
gekoppeld. Als jongere heb je vaak nog een gering inkomen, ben je nog niet in staat om een
eigen woning te kopen of minder geneigd je te settelen. Wanneer de woningvoorraad voor
een groot deel bestaat uit sociale huurwoningen, zoals in de grote steden het geval is, houdt
dat vooral lage- en middeninkomensgroepen vast. “Because of this connection between
life-course events and changes in both housing preferences and resources, there is a
strong connection between life-course events and changes of residence.” (Dieleman en
Mulder, 2002: p. 39). Zowel Fielding (1992) als Lelièvre en Bonvallet (1994) laten zien dat
wonen in respectievelijk de agglomeraties Londen en Parijs aan het begin van de arbeids-
carrière een positieve invloed heeft op de verdere levensloop. Londen en Parijs worden ge-
zien als escalator regions. Fielding gaat ervan uit dat mensen door te verhuizen gebruik
maken van verschillen tussen regio’s om hun sociale positie te verbeteren. Een roltrapregio
geeft de relatie weer tussen ruimtelijke en sociale mobiliteit.

De vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht kunnen vanwe-
ge het ruime aanbod aan onderwijsvoorzieningen en banen eveneens worden gezien als rol-
trapregio voor jonge mensen. Die steden zijn ook voor niet-westerse immigranten belangrij-
ke polen waar men zich vanuit het buitenland vestigt, onder andere omdat er sprake is van
kettingmigratie, gezinshereniging of gezinsvorming. Zij hopen met de verhuizing naar Ne-
derland in veel gevallen een betere sociaal-economische toekomst te realiseren. Vanuit hun
vaak minder gunstige uitgangspositie in het herkomstland gezien is een laag inkomen in
een welvarend land altijd nog een economische verbetering. In het land van herkomst wor-
den werklozen bijvoorbeeld  nauwelijks opgevangen (Borjas, 1999).

Een relatief onbeschreven blad qua informatie zijn de westerse immigranten. In de
grote steden is die bevolkingsgroep meer en meer te vinden vanwege nieuwe fenomenen als
internationalisering van de arbeidsmarkt, postindustriële diensteneconomie en dergelijke,
die ertoe bijdragen dat de grote steden in toenemende mate ook vestigingsplaatsen zijn voor
expats. 

De waarde van het roltrapconcept ligt in het feit dat zowel de in- als de uitstroom van een
roltrapregio kan worden gekarakteriseerd. Er kan een samenhangend beeld worden gege-
ven van de mate waarin etniciteit, levensfase en enkele economische kenmerken met el-
kaar samenhangen. Met andere woorden, er is wat dit betreft sprake van differentiatie tus-
sen verschillende bevolkingsgroepen. De vraag voor de grote steden is in welk mate uit-
stromers bij het verlaten van de stad demografisch en economisch verschillen van de in-
stromers en of daar sprake is van een onevenwichtigheid. Als de roltrapfunctie wil blijven
functioneren, zal er een zeker evenwicht moeten zijn. Worden degenen die van de roltrap
afstappen wel in gelijke mate opgevolgd door opstappers? Indien dat niet het geval is,
draagt dat bij tot leegloop van de grote steden en kan dat de sociale structuur van de stad
op macroniveau ernstig ontwrichten. Als bovendien de instromers de uitstromers niet vol-
doende compenseren gaat de gemiddelde inkomenspositie van de gehele stadsbevolking
erop achteruit. Het omgekeerde zou ook kunnen gebeuren. In deze zin kan de metafoor
van de grote steden als roltrap zelfs worden gebruikt om de stedelijke ontwikkeling te ver-
klaren.
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Na een korte beschrijving van een aantal kenmerken van de bevolking in de vier grote ste-
den zal de demografische typering van de in- en uitgaande verhuisstromen aan bod komen.
Is er onderscheid te maken naar levensfase en etniciteit? Op basis daarvan zal daarna de
economische betekenis worden belicht.

latten, de feijter, nicolaas en hamers

tabel 6.1: Stand van de bevolking in de vier grote steden, overige gemeenten in de vier agglomeraties en 
Nederland naar herkomstgroepering, 1 januari

1995 2000 2005 Groei 1995 t/m 2004

x 1 000 x 1 000 %

Amsterdam 722,2 731,3 742,8 20,6 2,85
Autochtonen 425,8 406,7 384,2 -41,7 -9,79
Niet-westerse allochtonen 200,8 227,3 254,2 53,4 26,59
Westerse allochtonen 95,6 97,2 104,5 8,8 9,24

Rotterdam 598,2 592,7 596,4 -1,8 -0,31
Autochtonen 389,3 355,6 327,7 -61,6 -15,83
Niet-westerse allochtonen 152,5 180,6 209,4 56,9 37,34
Westerse allochtonen 56,4 56,4 59,3 2,9 5,06

Den Haag 442,9 441,1 472,1 29,2 6,58
Autochtonen 285,6 264,2 262,6 -23,0 -8,05
Niet-westerse allochtonen 102,2 122,9 150,1 47,9 46,87
Westerse allochtonen 55,2 54,0 59,5 4,3 7,74

Utrecht 235,6 233,7 275,3 39,6 16,82
Autochtonen 172,9 164,1 191,2 18,4 10,64
Niet-westerse allochtonen 40,2 46,4 56,9 16,7 41,56
Westerse allochtonen 22,6 23,1 27,1 4,5 20,07

Totaal vier grote steden 1.999,0 1.998,7 2.086,5 87,5 4,38
Autochtonen 1.273,6 1.190,7 1.165,7 -107,9 -8,47
Niet-westerse allochtonen 495,6 577,3 670,6 174,9 35,29
Westerse allochtonen 229,8 230,7 250,3 20,5 8,92

Overige gemeenten in de vier 
stedelijke agglomeraties 1.422,4 1.496,0 1.531,2 108,8 7,65

Autochtonen 1.186,7 1.225,2 1.210,2 23,5 1,98
Niet-westerse allochtonen 100,6 126,8 171,7 71,1 70,70
Westerse allochtonen 135,2 143,9 149,3 14,1 10,46

Nederland 15.424,1 15.864,0 16.305,5 881,4 5,71
Autochtonen 12.976,2 13.088,6 13.182,8 206,6 1,59
Niet-westerse allochtonen 1.130,4 1.408,8 1.699,0 568,6 50,30
Westerse allochtonen 1.317,5 1.366,5 1.423,7 106,2 8,06

Bron: CBS.
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6.3. Kenmerken van de bevolking in de grote steden

6.3.1.  Samenstelling van de bevolking

De bevolking van Nederland nam tussen 1995 en 2005 met bijna 900 duizend per-
sonen, ofwel zes procent toe (tabel 6.1). De bevolkingsgroei in de vier grote steden was in
deze periode geringer. Zij zagen hun inwonertal in deze tien jaar met 88 duizend toenemen
tot 2,09 miljoen, een stijging van vier procent. De groei in de overige gemeenten van de vier
stedelijke agglomeraties lag met acht procent tweemaal zo hoog als de groei in de vier grote
steden. 

De bevolkingsgroei in de vier grote steden valt nog lager uit als de grenswijzigingen
in deze periode in aanmerking worden genomen. Meer dan de helft van de groei in de vier
grote steden in de afgelopen tien jaar wordt namelijk veroorzaakt door annexaties van
vooral Den Haag en Utrecht en is dus in feite administratief van aard. Zonder deze annexa-
ties zou het inwonertal van de vier grote steden slechts met 37 duizend zijn toegenomen.
Gemiddeld is dat minder dan 1.000 personen per stad per jaar.

De bevolkingssamenstelling naar herkomstgroepering is in de vier grote steden duidelijk
anders dan die van de overige gemeenten in Nederland. Eén op de tien inwoners van Ne-
derland is van niet-westerse herkomst. In de vier grote steden is dat één op de drie. Rotter-
dam heeft met 35 procent het grootste aandeel niet-westerse allochtonen van alle gemeen-
ten in Nederland. De samenstelling van de bevolking in de overige gemeenten van de vier
stedelijke agglomeraties komt veel meer overeen met het landelijke beeld. Hier is één op de
negen inwoners een niet-westerse allochtoon. 
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fig. 6.1: Procentuele verdeling van niet-westerse allochtonen naar herkomstgroepering in 
de vier grote steden en Nederland, 1 januari 2005

Bron: CBS. %
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Tussen de grote steden bestaan daarnaast soms opvallende verschillen naar samenstelling.
Marokkanen maken in Utrecht bijvoorbeeld bijna 45 procent uit van alle niet-westerse al-
lochtonen, in Den Haag tegen eenzesde (figuur 6.1). Van de vier traditionele groepen
wonen de Antillianen het minst sterk geconcentreerd in de vier grote steden. Rotterdam
kent met bijna tien procent het hoogste aandeel Antillianen van de vier grote steden.

Niet alleen wat betreft de samenstelling naar herkomstgroepering wijken de grote steden
sterk af van Nederland als geheel. Ook de leeftijdssamenstelling in de vier grote steden laat
een ander beeld zien. Over het algemeen wonen er minder jongeren én minder ouderen in de
grote steden in vergelijking met Nederland. Dit patroon is het sterkst in Amsterdam en
Utrecht. Als gevolg hiervan is de demografische druk (de verhouding tussen de som van het
aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen in de zogenoemde ‘pro-
ductieve leeftijdsgroep’ van 20-64 jaar) in de grote steden lager dan gemiddeld (tabel 6.2)1.

De samenstelling van de jongeren in de vier grote steden naar herkomstgroepering wijkt in
belangrijke mate af van die van Nederland (tabel 6.3). Van alle jongeren in Nederland van
0-18 jaar is één op de zes niet-westers allochtoon. In de vier grote steden is de niet-westerse
jeugd echter in de meerderheid: van elke 100 0-18-jarigen in de vier grote steden zijn er 51
van niet-westerse herkomst. 

De bevolking in de vier grote steden heeft een duidelijk andere huishoudenssamenstelling
dan die van Nederland als geheel (tabel 6.4). Iets meer dan de helft van de 1,1 miljoen huis-
houdens in de vier grote steden bestaat uit alleenstaanden. Het landelijke aandeel alleen-
staanden is met een derde bijna 20 procentpunten lager. Alleenstaanden in de grote stad
zijn jonger dan in de rest van Nederland. Eén op de vijf alleenstaanden in Nederland is jon-
ger dan 30 jaar, in de grote steden is dit één op de vier. Aan de andere kant is het aantal ou-
dere alleenstaanden van 65 jaar of ouder in de grote steden met 20 procent ongeveer 10
procentpunten lager dan gemiddeld in Nederland. Verder wonen er in de grote steden veel
minder paren met kinderen dan in de rest van Nederland, terwijl het aandeel eenouderge-
zinnen met negen procent duidelijk boven het landelijk niveau ligt. 

latten, de feijter, nicolaas en hamers

1 Internationaal wordt de grens voor jongeren bij 14
jaar gelegd, maar in Nederland is het gebruikelijk om
deze bij 19 jaar te leggen. Dat doet meer recht aan de
situatie in Nederland waarbij de meeste jongeren be-
neden de 20 jaar nog niet tot de ‘productieve groep’
behoren, in tegenstelling tot vooral de minder ont-
wikkelde landen (zie ook hoofdstuk 2).

tabel 6.2: Procentuele verdeling van de bevolking in de vier grote steden en Nederland naar leeftijd, 
1 januari 2005

%

65 jaar Demografische
0-19 jaar 20-64 jaar of ouder druk

Amsterdam 21,14 67,56 11,30 0,48
Rotterdam 23,17 62,49 14,34 0,60
Den Haag 23,19 63,23 13,58 0,58
Utrecht 21,63 67,56 10,81 0,48

Nederland 24,46 61,51 14,04 0,63

Bron: CBS.
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Ondanks de beperkte verandering in het totale bevolkingsaantal van de vier grote steden is
de samenstelling van de bevolking in deze periode aanzienlijk gewijzigd. Op 1 januari 1995
bestond een kwart van de bevolking van de vier grote steden uit niet-westerse allochtonen.
Tien jaar later is dat aandeel gestegen tot een derde. Het aandeel van de autochtone bevol-
king nam in deze periode daarentegen af van 64 naar 56 procent (figuur 6.2).

Zoals opgemerkt in paragraaf 6.3.1 is de bevolkingssamenstelling van de vier grote gemeen-
ten sterk gewijzigd. Onderliggende, relatief sterke verhuisstromen zijn mede verantwoorde-
lijk voor deze veranderende bevolkingssamenstelling in de grote stad. Daarbij is er sprake
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tabel 6.3: Stand van de bevolking in de vier grote steden, overige gemeenten en Nederland naar leeftijd en 
herkomstgroepering, 1 januari 2005

Totale bevolking Bevolking 0-18 jaar

Niet- Niet-
westers Westers westers Westers

Totaal Autochtoon allochtoon allochtoon Totaal Autochtoon allochtoon allochtoon

x 1 000 % x 1 000 %

Amsterdam 742,8 52 34 14 148,3 35 56 9
Rotterdam 596,4 55 35 10 130,1 38 55 7
Den Haag 472,1 56 32 13 103,8 44 48 9
Utrecht 275,3 69 21 10 54,9 58 36 6
Totaal vier grote steden 2.086,5 56 32 12 437,1 41 51 8

Overige gemeenten 14.219,0 85 7 8 3.357,3 82 11 6

Nederland 16.305,5 81 10 9 3.794,4 78 16 6

Bron: CBS.

tabel 6.4: Huishoudens naar samenstelling in de vier grote steden en Nederland, 1 januari 2005

Totaal waarvan

Paren Paren
Eenpersoons zonder met Eenouder Overige 
huishoudens kinderen kinderen gezinnen huishoudens

x 1 000 %

Amsterdam 407,8 55,2 19,0 15,0 9,5 1,3
Rotterdam 299,6 47,2 22,6 18,8 10,1 1,3
Den Haag 237,0 48,3 21,7 20,1 8,8 1,2
Utrecht 143,8 52,3 22,2 18,9 5,4 1,2
Totaal vier grote steden 1.088,1 51,1 21,0 17,7 8,9 1,3

Nederland 7.091,0 34,5 29,1 29,4 6,3 0,7

Bron: CBS.
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fig. 6.2: Bevolking naar herkomstgroepering in de vier grote steden in Nederland, 
 1 januari 

Bron: CBS.
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fig. 6.3: Saldo uit binnen- en buitenlandse migratie naar herkomstgroepering, totaal vier 
grote steden, 1995-2004
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van een sterke selectie, onder andere qua etnische achtergrond van verhuizende personen.
Tegenover een per saldo uitgaande verhuisstroom van autochtonen, vooral naar andere ge-
meenten in de vier stedelijke agglomeraties, staat een inkomende verhuisstroom van vooral
niet-westerse allochtonen uit het buitenland (figuur 6.3).
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Naast deze selectieve verhuisstromen is er in de vier grote steden tevens sprake van selec-
tieve ontwikkelingen in natuurlijke aanwas. Hierdoor wordt het proces van een verande-
rende bevolkingssamenstelling versterkt. Voor autochtone inwoners in de grote stad is er
sprake van een natuurlijke krimp: er overlijden meer autochtonen dan er autochtone kin-
deren worden geboren. Voor allochtone inwoners is het beeld juist omgekeerd. Onder deze
groep, en in het bijzonder bij de niet-westerse allochtonen, vindt een natuurlijke groei
plaats: het aantal allochtone kinderen dat wordt geboren overtreft het aantal overledenen
onder de allochtonen (figuur 6.4).

In paragraaf 6.4 en verder zal uitvoerig worden ingegaan op de demografische en sociaal-
economische aspecten van de verhuisstromen naar en van de grote steden. 

6.3.2. Inkomensontwikkeling en uitkeringsafhankelijkheid in de grote stad

De inkomensontwikkeling in de vier grote steden blijft duidelijk achter bij die van
Nederland. 

Bekijken we het inkomen van alle personen die een inkomen ontvangen (zie kader
‘Inkomen’), dan blijkt dat het inkomen in de vier grote steden in de jaren vijftig nog ruim
boven het landelijk gemiddelde lag. In de jaren zestig en zeventig is dit beeld omgedraaid.
Tot en met 2002 is die achterstand nog verder toegenomen. In dat jaar was het besteedbaar
inkomen in de vier grote steden 9 (Den Haag) tot 16 procent (Rotterdam) lager dan het lan-
delijk gemiddelde.
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fig. 6.4: Natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) naar herkomstgroepering in de vier 
grote steden, 1995-2004

Bron: CBS. x 1 000
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INKOMEN

Het begrip inkomen kan op verschillende manieren worden gedefinieerd.

Hieronder worden drie inkomensdefinities kort toegelicht:

• Het besteedbaar inkomen per inkomensontvanger geeft van elke persoon

die inkomen geniet de netto inkomsten weer na aftrek van belastingen en

premies. Inkomen kan betrekking hebben op loon, winst uit onderneming

en uitkering.

• Het besteedbaar huishoudensinkomen telt per huishouden de besteed-

bare inkomens van alle gezinsleden bij elkaar op.

• Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen houdt reke-

ning met de omvang en de samenstelling van het huishouden, zodat het

mogelijk wordt om het inkomen van huishoudens van verschillende

grootte en samenstelling met elkaar te vergelijken. Hiertoe wordt het

besteedbaar huishoudensinkomen gedeeld door een equivalentiefactor,

die afhankelijk is van het aantal huishoudleden en hun leeftijd. Op deze

manier worden de schaalvoordelen zichtbaar gemaakt die het gevolg zijn

van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Het gestan-

daardiseerd huishoudensinkomen wordt daarom ook wel het koopkracht-

inkomen genoemd. Aangezien in de grote steden veel meer alleenstaan-

den wonen dan gemiddeld in Nederland ligt het besteedbaar huishou-

densinkomen (de besteedbare inkomens van alle gezinsleden) in de grote

stad weliswaar een stuk lager, maar dit verschil wordt na standaardisatie

een stuk kleiner.

Een voorbeeld: een alleenstaande met een besteedbaar inkomen van 

10 duizend euro en een echtpaar met een besteedbaar inkomen van 

13,8 duizend euro bevinden zich na standaardisatie qua koopkracht op

hetzelfde niveau. Het inkomen van het echtpaar is gestandaardiseerd

door het gezamenlijke inkomen te delen door de equivalentiefactor voor

twee volwassenen (1,38).

Daarnaast is er het begrip laag inkomen. De lage-inkomensgrens is de grens

die voor alle jaren en voor alle huishoudens eenzelfde koopkracht vertegen-

woordigt. De hoogte ervan is geënt op het bijstandsniveau van een alleen-

staande in 1979. 

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 184



Op huishoudensniveau is het beeld voor 2002 wat minder extreem (tabel 6.5). Het
gestandaardiseerde, gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens ligt in de grote ste-
den weliswaar ook onder het Nederlandse niveau, maar de verschillen zijn kleiner dan op
persoonsniveau. Het kan zijn dat er in de stad meer stellen zijn waarvan beide partners een
inkomen hebben, maar nog geen kinderen. Dit in tegenstelling tot partners buiten de vier
grote steden. Voor een deel heeft dat te maken met het roltrapconcept. Het zijn vooral de
jonge, alleenstaande twintigers die zich in de grote steden vestigen en daar op zoek gaan
naar een baan en/of partner. Na verloop van tijd verlaten zij de grote stad weer, nu vaak
met een partner en eventuele kinderen. Het zijn immers de dertigers, en kinderen, die voor
een groot deel de uitstroom uit de stad bepalen.

In 2002 lag het gestandaardiseerd huishoudensinkomen voor Amsterdam en Den Haag iets
onder het Nederlands gemiddelde (tabel 6.5). In Utrecht lag het er juist iets boven, terwijl
de inkomensontwikkeling van huishoudens in Rotterdam sterk achterblijft bij die van Ne-
derland. Het lijkt er echter wel op dat de grote steden hun achterstand in de periode 1998-
2002 wat hebben ingelopen. 

De uitkeringsafhankelijkheid in de grote steden is groter dan gemiddeld in Nederland
(tabel 6.6). Op elke 1.000 huishoudens in Nederland waren er in 2004 ongeveer 50 aange-
wezen op een bijstandsuitkering. Dit percentage is in de jaren 2000-2004 nauwelijks veran-
derd. In de vier grote steden daarentegen is deze uitkeringsafhankelijkheid gemiddeld ruim
twee keer zo hoog.
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tabel 6.5: Gestandaardiseerd gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen in de vier grote steden 
(index Nederland = 100)

1998 1999 2000 2002

Amsterdam 94 95 97 97
Rotterdam 90 90 90 91
Den Haag 97 97 97 99
Utrecht 99 99 101 101

Bron: CBS.

tabel 6.6: Aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens in de vier grote steden en Nederland, 2000-2004

2000 2001 2002 2003 2004

Amsterdam 122 116 107 108 106
Rotterdam 143 138 138 139 137
Den Haag 95 92 92 95 95
Utrecht 70 63 61 65 65
Totaal vier grote steden 116 111 107 109 107

Nederland 52 50 49 51 51

Bron: CBS.
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Tussen de grote steden onderling bestaan er wel grote verschillen. In Utrecht is één op de
15 huishoudens aangewezen op een bijstandsuitkering, in Rotterdam is dat één op de 7. Het
lijkt er wel op dat de vier grote steden tezamen in de afgelopen vijf jaar iets van hun achters-
tandspositie hebben weten goed te maken. Voor Den Haag is er niets veranderd.

6.4. Verhuisstromen naar levensfase en etnische achtergrond

6.4.1. Naar levensfase

De kans om te verhuizen is niet voor alle leeftijden gelijk; de mobiliteit verschilt
per levensfase. Dat blijkt uit figuur 6.5 met de totale in- en uitstroom van de steden Amster-
dam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht voor de periode 1995-2003. Daarmee is een toeval-
lig effect van een bepaald meetjaar uitgeschakeld. Door leeftijdspatronen voor autochto-
nen, niet-westerse allochtonen en westerse allochtonen op het groepsspecifieke inwonertal
te betrekken, is van een vertekening door ongelijke bevolkingsopbouw tussen de onder-
scheiden bevolkingsgroepen geen sprake. Om uitschieters op hoge leeftijden vanwege de
geringere aantallen te voorkomen, is ten slotte alleen gekeken naar de leeftijd tot 70 jaar.
Daarnaast is de mobiliteit van deze leeftijdsgroep laag. 

De totale in- en uitstroom in de periode vanaf 1995 tot en met 2003 is gerelateerd aan het in-
wonertal op 1 januari 1995. Daardoor kunnen in de figuren 6.5 tot en met 6.8 promillages
boven de 1.000 voorkomen. Per 1.000 inwoners van elke leeftijd blijkt dat in de periode
1995-2003 de hoogste instroom plaatsvond bij twintigers. Een piek is waarneembaar op een
leeftijd van 19 jaar. De hoogste uitstroom ligt rond het 30ste levensjaar en bij kinderen onder

latten, de feijter, nicolaas en hamers

fig. 6.5: In- en uitstroom in de vier grote steden in de periode 1995-2003 ten opzichte van 
het inwonertal op 1-1-1995, per 1.000 van elk leeftijdsjaar van de totale bevolking 
in die steden  

Bron: CBS.
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de vijf. Dat wijst op uitstroom van jonge gezinnen met kleine kinderen. Bovendien overtreft
de uitstroom vanaf de 30-jarige leeftijd de instroom. Voor 30-plussers en 15-minners is er in
de vier grote steden sprake geweest van een vertreksaldo. Uitsluitend in de tussenliggende
leeftijden was er sprake van een positief vestigingsaldo. Het zou dus kunnen dat hier in be-
paalde mate de uitkomst zichtbaar wordt van een roltrapfunctie: 30-plussers die zich eerder
als twintigers hebben gevestigd vertrekken weer. In hoeverre het inderdaad dezelfde perso-
nen betreft zal in een volgende analyse aan de orde komen. Hier wordt dit resultaat gebruikt
om een relevante afbakening van leeftijden te vinden. In de verkenning van de sociaal-eco-
nomische kenmerken van de in- en uitstroom zal daarom verder rekening worden gehouden
met een tweedeling van de levensfase van 18-29-jarigen en 30-plussers en kinderen jonger
dan 18 jaar. Moet er ook rekening worden gehouden met etnische achtergrond? 

6.4.2. Naar levensfase en etnische achtergrond

Immigranten vanuit het buitenland verkeren in andere situaties dan binnenlandse
nieuwkomers naar de stad. Niet-westerse allochtonen komen bijvoorbeeld om te trouwen,
vanwege asiel of vanwege gezinshereniging. Motieven die voor binnenlandse verhuizers
minder gelden. Westerse allochtonen zullen niet zozeer vanwege asiel, maar wel voor werk
of studie naar Nederlandse steden komen. Heeft dit consequenties voor het leeftijdspa-
troon in de mobiliteit? Inderdaad blijken de leeftijdpatronen voor verschillende bevol-
kingsgroepen anders te zijn. Achtereenvolgens onderscheiden we autochtonen, niet-wes-
terse allochtonen en westerse allochtonen. In de figuren 6.6 tot en met 6.8 is dit leeftijds-
specifieke patroon van in- en uitstroom voor autochtonen, niet-westerse allochtonen en
westerse allochtonen afzonderlijk weergegeven.

Autochtonen
In figuur 6.6 is te zien dat onder autochtonen enkel de 17-27-jarigen een vestigings-

saldo hebben. Per 1.000 19-jarige autochtonen anno 1995 zijn er in de periode 1995-2003
circa 600 19-jarigen vertrokken en zijn er zo’n 1.800 bijgekomen. Deze sterk positieve saldo’s
onder begin twintigers vormen mede een reservoir voor mogelijke uitstromers van 27 jaar en
ouder. 

In iedere andere levensfase (kinderen, tieners tot 18-jarige leeftijd en 30-plussers)
trekken meer autochtonen uit de vier grote steden weg dan er naar toe verhuizen. Los van sal-
do’s wijzen beide pieken in het aantal 0-5-jarige en 30-jarige autochtonen dat de stad verlaat
erop dat de uitstroom van dertigers relatief vaak in gezinsverband zal plaatsvinden. Als dit leef-
tijdspatroon als indicatie wordt gezien voor de aantrekkelijkheid van de grote stad als woon-
plaats voor autochtonen dan heeft de stad blijkbaar uitsluitend nog onder 17-27-jarige autoch-
tonen een vestigingsoverschot, een surplus aan ‘grote stadsliefhebbers’, en zullen dat relatief
vaak personen zijn die nog niet in een gezinsfase verkeren. Bij de dertigplussers, die vaker ver-
trekken dan naar de stad toekomen, zullen bij de uitstroom de jonge gezinnen overheersen.

Niet-westerse allochtonen
Bij de niet-westerse allochtonen is er duidelijk sprake van een ander patroon. Wel-

iswaar is er ook een concentratie van in- en uitstroom onder jongeren: de niet-westerse al-
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lochtonen hebben evenals de autochtonen een piek van 19-jarige instromers (figuur 6.7).
Het aantal instromers ten opzichte van het groepsspecifieke inwonertal ligt op deze leeftijd
echter iets lager dan bij autochtone 19-jarigen. Zoals we zagen zijn er per 1.000 autochto-
nen tussen 1995-2003 circa 1.800 19-jarige instromers. Voor niet-westerse allochtonen is
dit aantal 1.500. De concentratie rond deze leeftijd bij autochtonen heeft te maken met het
aantal jongeren dat naar de stad komt om te studeren aan een van de hogescholen of uni-
versiteiten. Met de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universi-
teit en de Universiteit Utrecht is het aantal wetenschappelijke opleidingen rijk vertegen-
woordigd. Jonge niet-westerse allochtonen komen daarentegen vooral als immigrant naar
de grote steden en hebben zoals gezegd andere motieven, zoals arbeidsmigratie, asielmigra-
tie of huwelijksmigratie. Daardoor is het leeftijdspatroon (gemeten over negen kalenderja-
ren) voor niet-westerse allochtonen breder gespreid. Het niveau van uitstroom onder 30-ja-
rigen is vergeleken met autochtonen lager. Ligt dat niveau onder autochtonen van begin 30
rond de 850 per 1.000, bij niet-westerse allochtonen is dat rond de 700 per 1.000. Boven-
dien hebben niet-westerse allochtonen een beduidend hoger instroomniveau onder 30-
plussers dan autochtonen. Blijkbaar heeft de stad voor niet-westerse allochtonen een ande-
re betekenis dan voor autochtonen. Niet-westerse allochtonen hebben per saldo in alle le-
vensfasen een sterkere neiging om zich in de stad te vestigen dan er uit weg te trekken. De
stad heeft blijkbaar voor niet-westerse allochtonen een vestigingsfunctie op alle leeftijden.

Westerse allochtonen
Ten slotte de derde bevolkingsgroep, de westerse allochtonen. Voor westerse al-

lochtonen is eenzelfde beeld te zien als onder de autochtonen. De instroom overtreft de uit-
stroom op alle leeftijden van 17-30 jaar (figuur 6.8). Op andere leeftijden is de uitstroom
groter dan de instroom. Ook bij de westerse allochtonen is sprake van een piek in vestiging

latten, de feijter, nicolaas en hamers

fig. 6.6: In- en uitstroom van autochtonen in de vier grote steden in de periode 1995-2003 
ten opzichte van het totale aantal autochtonen op 1-1-1995, per 1.000 van elk 
leeftijdsjaar 

Bron: CBS.
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fig. 6.7: In- en uitstroom van niet-westerse allochtonen in de vier grote steden in de 
periode 1995-2003 ten opzichte van het totale aantal niet-westerse allochtonen 
op 1-1-1995, per 1.000 van elk leeftijdsjaar 

Bron: CBS.
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fig. 6.8: In- en uitstroom van westerse allochtonen in de vier grote steden in de periode 
1995-2003 ten opzichte van het totale aantal westerse allochtonen op 1-1-1995, 
per 1.000 van elk leeftijdsjaar

Bron: CBS.
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op jonge leeftijd. Deze piek ligt echter nog hoger dan bij de autochtonen. Zowel op 19-, 20-
als 21-jarige leeftijd is sprake van een instroom boven de tweeduizend. Dat wil dus zeggen
dat er in de periode vanaf 1995 tot en met 2003 tweemaal zo veel westerse allochtonen in
deze levensfase instroomden dan er in 1995 in een van de vier grote steden woonde. Voor
een deel kan dat hebben te maken met instroom van buitenlandse studenten, een tendens
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die de afgelopen jaren in de vorm van internationalisering van het onderwijs alleen maar is
toegenomen. Er is echter in vergelijking met de autochtonen ook sprake van een relatief
grote instroom van eind twintigers. Dit kan wellicht worden verklaard door het grote aantal
buitenlandse werknemers van internationale bedrijven, organisaties en vertegenwoordigin-
gen dat zich meestal tijdelijk in Nederland vestigt. 

Als gevolg van deze migratiestromen is de bevolkingssamenstelling in de vier grote steden
sterk veranderd. Het aandeel niet-westerse allochtonen in de stedelijke bevolking is toege-
nomen ten koste van het aandeel autochtonen, zoals valt te zien in figuur 6.9. In Rotterdam
is het aandeel niet-westerse allochtonen op 1 januari 2005 zelfs toegenomen tot 35 procent
van het totale aantal inwoners.

latten, de feijter, nicolaas en hamers

fig. 6.9: Procentuele verdeling van de bevolking naar herkomstgroepering in de vier grote 
steden, 1 januari 1995 en 2005

Bron: CBS. 
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6.5. De demografische rekening

Op basis van voorgaande verschillen wordt hier de omvang van de verhuisstromen
uit en naar de grote steden getypeerd naar levensfase en herkomstgroepering. Los van de
leeftijdspatronen is uiteraard van belang hoe groot de absolute omvang van elke groep is.
Dit bepaalt uiteindelijk de absolute omvang van de verhuisstromen. In het stroomschema is
dit goed te zien. De sociaal-economische variabelen zijn enkel beschikbaar vanaf septem-
ber 1999. Daarom worden ook de demografische verhuisstromen beschreven voor de perio-
de september 1999 tot en met september 2003.

Voordat het stroomschema (figuur 6.10), dat saldo’s weergeeft, wordt geanalyseerd, wordt
eerst een blik geworpen op de absolute omvang van de in- en uitstroom. De totale instroom
van 18-29-jarige autochtonen bedraagt maar liefst 109 duizend, de uitstroom van deze leef-
tijdsgroep bedraagt 78 duizend. Voor 30-plussers en kinderen jonger dan 18 jaar is een te-
genovergesteld beeld zichtbaar. Hier is de uitstroom groter dan de instroom, 142 duizend
tegenover 77 duizend. Voor westerse allochtonen is eenzelfde beeld te zien, hoewel in min-
der sterke mate. Ook hier is de instroom van 18-29-jarigen groter dan de uitstroom (35 dui-
zend tegenover 21 duizend) en overtreft de uitstroom van 30-plussers en kinderen jonger
dan 18 jaar de instroom (42 duizend tegenover 39 duizend). Voor niet-westerse allochtonen
is zowel de instroom van 18-29-jarigen als de instroom van 30-plussers en kinderen jonger
dan 18 jaar groter dan de uitstroom. In het stroomschema is dit terug te zien door middel
van saldi. Wat opvalt is dat voor de periode 1999-2003 het migratiesaldo van de vier grote
steden beperkt was. Ook is te zien dat de aantrekkingskracht van de grote steden op 18-29-
jarigen enorm is: per saldo plus 66 duizend 18-29-jarigen. Dit wijst op een grote verhuismo-
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fig. 6.10: Migratiesaldo van de in- en uitstroom in de vier grote steden naar levensfase en
 herkomstgroepering (x 1.000 personen), september 1999 – september 2003

Bron: CBS.
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biliteit van twintigers richting de stad, wat zorgt voor een toenemende concentratie van
twintigers in de grote steden. Opvallend is verder dat het voor iets meer dan de helft om al-
lochtone twintigers gaat: 36 duizend allochtone twintigers versus 30 duizend autochtonen.
Per saldo zijn er de afgelopen jaren maar liefst 55 duizend 30-plussers en kinderen jonger
dan 18 jaar uit de grote steden vertrokken. Tegenover een positief vestigingssaldo van 12
duizend niet-westerse allochtonen staat een negatief saldo van tweeduizend westerse al-
lochtonen en maar liefst 65 duizend autochtonen. Voor de groep autochtone 30-plussers en
kinderen jonger dan 18 jaar voldoet de woonfunctie wellicht niet aan hun eisen en zoeken
ze mede door de komst van kinderen een woning in een rustigere omgeving buiten de stad.
Voor de niet-westerse allochtonen hebben de steden deze woonfunctie wel. Over het alge-
meen behoren zij tot de lagere inkomensgroepen en bestaat de woningvoorraad van de vier
grote steden relatief voor een groot deel uit sociale huurwoningen. De niet-westerse 30-
plussers en kinderen vormen de enige categorie die per saldo een vestigingsoverschot laat
zien. In combinatie met het positieve saldo voor de niet-westerse 18-29-jarigen betekent dit
dat de stad voor niet-westerse allochtonen in alle leeftijden een vestigingsfunctie heeft. Bij
de westers allochtone 30-plussers en kinderen jonger dan 18 jaar is net als bij de autochto-
nen het migratiesaldo negatief. Dit kan wellicht worden verklaard door het al eerder aange-
geven tijdelijke verblijf van werknemers bij internationale bedrijven.

6.5.1 Etnische detaillering

Uit figuur 6.10 is op te maken dat in de periode september 1999 tot en met septem-
ber 2003 per saldo 35 duizend autochtonen de stad verlieten. Zowel niet-westerse allochto-
nen als westerse allochtonen laten daarentegen een positief migratiesaldo zien. Voor de
vier steden samen geeft dit een vestigingssaldo van 11 duizend personen in de periode van
september 1999 - september 2003. Dit beeld laat duidelijk zien dat het vertreksaldo van au-
tochtonen vrijwel volledig wordt gecompenseerd door een vestigingssaldo van niet-wester-
se allochtonen, en wijst dus op een ‘verkleuring’ van de grote steden. Daarnaast draagt de
instroom van westerse toestromers er aan bij dat er nog een positief totaalsaldo is. Wat zijn
nu de absolute vestiging- en vertrekcijfers voor de vier grote steden? Van september 1999 -
september 2003 hebben zich in de vier grote steden in totaal ruim 393 duizend personen ge-
vestigd. Daarvan was het merendeel, ruim 186 duizend, autochtoon (figuur 6.11). Deze
werden op de voet gevolgd door de niet-westerse allochtonen, met maar liefst 133 duizend
vestigers. Daarnaast vestigden 74 duizend westerse allochtonen zich in de grote stad. Naast
deze vestigers waren er natuurlijk ook personen die de stad verlieten. Zowel bij de niet-
westerse allochtonen als bij de westerse allochtonen gingen er minder weg dan er naar de
stad toe trokken. Het aantal vertrekkers bedroeg respectievelijk 100 duizend van niet-wes-
terse afkomst en 63 duizend westerse allochtonen. Autochtonen keerden echter massaal de
stad de rug toe. In vier jaar tijd vertrokken niet minder dan 221 duizend autochtonen uit
een van de vier grote steden. Een ding is duidelijk: de stedelijke bevolking verkleurt niet al-
leen vanwege immigratie uit niet-westerse gebieden maar wordt ook internationaler in de
zin van meer toestroom van westerse immigranten. Degenen die het qua woonvoorkeur
laten afweten zijn de autochtonen. 

latten, de feijter, nicolaas en hamers
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6.6. De sociaal-economische rekening

Om de verhuisstromen uit en naar de vier grote steden ook in bedragen te kunnen
uitdrukken, wordt gebruik gemaakt van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). De econo-
mische gegevens van de in- en uitstroom zijn beschikbaar vanaf september 1999. Daarom
wordt hierna de ontwikkeling beschreven voor de periode van september 1999 - september
2003. Het bestand beslaat dus vier jaren2, 3.

Voor elke verhuizende persoon is informatie beschikbaar over het fiscaal jaarinko-
men. Hiertoe horen zowel inkomen uit arbeid, inkomsten uit onderneming als inkomen uit
uitkeringen. Personen van wie het inkomen nihil is, zoals huisvrouwen, kinderen en stu-
denten, worden meegenomen in de berekening van de sociaal-economische stromen. Zij
bepalen immers mede de demografische stromen. Door de demografische verhuisstromen
aldus uit te drukken in stromen van inkomens kunnen we patronen in beeld brengen.

6.6.1. Operationalisatie sociaal-economische variabelen

In figuur 6.12 wordt evenals in de demografische benadering onderscheid gemaakt
tussen autochtonen, niet-westerse allochtonen en westerse allochtonen. Het stroomschema
beschrijft de totale in- en uitstroom van de vier grote steden, uitgedrukt in euro’s. Bij iedere
persoon die in de periode september 1999 - september 2003 uit of naar een van de vier grote
steden verhuist, wordt gekeken naar zijn of haar totaal fiscaal jaarinkomen. Het saldo be-
paalt de winst- of verliesrekening aan inkomens door verhuizingen voor de grote stad. 
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2 Elk bestand bestaat uit twee koppeljaren, bijvoor-
beeld het bestand 1999/2000. Uit zo’n bestand is wat
betreft de vier grote steden zowel de uitstroom als de
instroom in de periode september 1999 - september
2000 af te leiden.

3 Het SSB-bestand heeft als peilmoment de laatste
vrijdag in september. Mede daarom kunnen er ver-
schillen ontstaan met de jaarlijkse verhuisstromen
uit het Gemeentelijke Basisadministratie persoons-
gegevens. 

fig. 6.11: Vestiging en vertrek in de vier grote steden naar herkomstgroepering, 

 september 1999 – september 2003

Bron: CBS. x 1 000
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Zoals de verhuisstromen in figuur 6.10 zijn weergegeven voor het aantal personen, zijn
deze stromen ook uit te drukken in jaarinkomens. Ook nu worden de variabelen herkomst-
groepering en levensfase onderscheiden. Dezelfde leeftijdsgroepen (18-29-jarigen en 30-
plussers plus 0-17-jarigen) worden weergegeven (figuur 6.12). 

Uit het stroomschema is op te maken dat de vier grote steden tezamen in de periode sep-
tember 1999 - september 2003 per saldo 194 miljoen euro verliezen aan jaarinkomens door
verhuisstromen. Dit verlies komt geheel voor rekening van de autochtone 30-plussers en
kinderen jonger dan 18 jaar, die per saldo liefst ruim één miljard euro aan jaarinkomens
mee de stad uitnemen. Opmerkelijk is het positieve saldo van de westerse 30-plussers en
kinderen jonger dan 18 jaar. Hoewel er in genoemde leeftijdsgroep meer westerse allochto-
nen uit de vier grote steden wegtrekken dan ernaar toe verhuizen (figuur 6.10), is er finan-
cieel toch een positief saldo van maar liefst 233 miljoen euro te zien. Blijkbaar brengen de-
genen die zich in de grote steden vestigen meer mee dan zij die uit de stad wegtrekken. Dat
kan uiteraard hebben te maken met het feit dat mensen bij vertrek bijvoorbeeld gezinsuit-
breiding hebben gehad. Kinderen, zonder inkomen, verhogen de aantallen qua uitstroom
maar niet de bedragen aan inkomens. 

latten, de feijter, nicolaas en hamers

fig. 6.12: Totaal fiscaal jaarinkomen bij de in- en uitstroom in de vier grote steden naar
 levensfase en herkomstgroepering (x 1 mln euro), september 1999 – september 2003

Bron: CBS.
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6.6.2. Etnische detaillering

Als we kijken naar etnische achtergrond, zien we voor de vier grote steden een ver-
lies van bijna 900 miljoen euro aan jaarinkomen van verhuizende autochtonen (figuur
6.12). Dit wordt slechts voor een gedeelte gecompenseerd door het positieve saldo van de
allochtonen. De vestiging van westerse allochtonen levert voor de vier grote steden een
winst aan jaarinkomens op van 500 miljoen euro. De niet-westerse allochtonen (qua ver-
huissaldo drie keer groter dan het westerse saldo) leveren met 200 miljoen euro per saldo
maar een derde aan fiscale jaarinkomens van wat de westerse allochtonen met zich mee-
brengen. In figuur 6.12 is echter te zien dat de bijdrage van de allochtone saldi aan jaarin-
komens niet genoeg is om de autochtone uitstroom te compenseren. Daardoor verliezen de
vier grote steden een bedrag van bijna 200 miljoen euro in vier jaar tijd. 

Als wordt gekeken naar de absolute bedragen bij in- en uitstroom blijkt dat het fiscaal jaar-
inkomen bij uitstroom bij autochtonen hoger ligt dan bij instroom. In de periode september
1999 - september 2003 komt door middel van verhuisstromen van autochtonen 3,6 miljard
euro aan jaarinkomens de vier grote steden binnen (figuur 6.13). Ze nemen echter maar
liefst 4,5 miljard euro aan jaarinkomens uit de stad mee. Voor allochtonen is een tegenover-
gesteld beeld te zien. Westerse allochtonen nemen ruim 1,8 miljard euro mee, terwijl er
door verhuisstromen een bedrag van 1,3 miljard euro uit de stad weggaat. Niet-westerse al-
lochtonen brengen de laagste jaarinkomens mee, namelijk 1,1 miljard euro. Het totaal aan
fiscale jaarinkomens bij vertrek is echter slechts 900 miljoen euro. 
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fig. 6.13: Totaal fiscaal jaarinkomen bij vestiging en vertrek van de vier grote steden naar 
herkomstgroepering, september 1999 - september 2003

Bron: CBS. x 1 mln
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6.6.3. Gemiddeld fiscaal jaarinkomen per hoofd

Het verschil in totaalbedragen hangt enerzijds af van de omvang van de demogra-
fische stromen, anderzijds van het gemiddeld fiscaal jaarinkomen van de drie onderschei-
den herkomstgroeperingen. Zoals eerder bleek is er een duidelijk verschil waarneembaar
in fiscaal jaarinkomen tussen niet-westerse allochtonen en westerse allochtonen (figuur
6.13). Het verschil in jaarinkomens tussen deze twee groepen allochtonen is aanzienlijk.
Dat wordt zichtbaar door voor elke herkomstgroepering een gemiddeld jaarinkomen te
berekenen. Aan de hand daarvan kan worden gekeken wat iemand bij vestiging in een van
de vier grote steden gemiddeld aan inkomen meebrengt. Dit inkomen kan zowel zijn ver-
kregen uit arbeid als uit een uitkering. Voor de autochtone vestigers in een van de vier
grote steden ligt het gemiddelde jaarinkomen op een bedrag van 19 duizend euro. Bij ver-
trek uit de grote stad is het gemiddelde jaarinkomen dat zij met zich meenemen 20 dui-
zend euro (figuur 6.14). Vertrekkers uit de grote stad nemen dus gemiddeld iets meer geld
mee dan vestigers. Eenzelfde beeld is te zien bij niet-westerse allochtonen. De bedragen
die hiermee gepaard gaan liggen echter aanzienlijk lager dan bij autochtonen. Bij vestiging
is het gemiddelde jaarinkomen slechts 8 duizend euro. Vertrekkers nemen gemiddeld 9
duizend euro met zich mee. Hoe is dat beeld bij westerse allochtonen? Zij nemen over het
algemeen gemiddeld het meeste geld mee naar de stad, namelijk een bedrag van 24 dui-
zend euro. Bij vertrek ligt dat bedrag echter lager, namelijk een gemiddelde van 21 dui-
zend euro. Hieruit is op te maken dat het vooral de hogere inkomensgroepen zijn die naar
een van de vier grote steden toe trekken. Westerse allochtonen met lagere inkomens verla-
ten de stad juist. Blijkbaar is het van belang wie uit of naar de grote steden verhuizen. De
selectie van migranten bepaalt de economische kracht.

latten, de feijter, nicolaas en hamers

fig. 6.14: Gemiddeld fiscaal jaarinkomen bij vestiging en vertrek van de vier grote steden 
naar herkomstgroepering, september 1999 – september 2003

Bron: CBS. in €
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Het beeld wordt nog scherper als het saldo van de demografische stromen wordt gerela-
teerd aan het saldo van de stromen aan fiscale jaarinkomens. Gemiddeld vertegenwoordigt
een westers allochtone instromer of uitstromer bijna acht maal zoveel inkomen als een
niet-westerse allochtoon. Dit is te zien in figuur 6.15. Af te lezen is ook dat autochtonen
per persoon gemiddeld minder inkomen meebrengen of meenemen dan westerse allochto-
nen. Langzaam wordt duidelijk dat de etnische samenstelling van verhuissaldi een sterke
invloed heeft op de economische situatie van de stadsbevolking4.

6.7. Verschillen tussen de grote steden onderling

Zowel wat betreft de demografische stromen als wat betreft de economische stro-
men zijn er voor de vier steden afzonderlijk verschillen waarneembaar. Zo had in de ge-
noemde periode alleen Amsterdam een negatief demografisch migratiesaldo. Het vertrek-
saldo van Amsterdam bedroeg ruim zesduizend personen. Den Haag, Rotterdam en Utrecht
hadden allen een positief vestigingssaldo. Achtereenvolgens bedroeg dit zeven-, twee- en
negenduizend. Toch vertrokken, Utrecht uitgezonderd, uit alle grote steden meer autochto-
nen dan er bijkwamen. Het positieve vestigingssaldo van autochtonen is voor Utrecht wel-
licht te verklaren door de relatief grote toestroom van studenten of omvangrijke nieuw-
bouwlocaties, waaronder Vleuten-De Meern.

Ook voor de economische stromen bestaan tussen de vier steden grote verschillen. Het ves-
tigingssaldo van Den Haag betaalt zich uit. Den Haag is de enige van de vier steden, waar
in de onderzochte periode meer waarde aan jaarinkomens binnenkomt dan eruit gaat. De
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4 In figuur 6.14 staan de gemiddelde bedragen per
groepering voor vestigers en vertrekkers apart. Deze
bedragen worden berekend door de bedragen uit 
figuur 6.13 te delen door de aantallen personen uit 
figuur 6.11. Voorbeeld voor autochtone vestigers:
3.600 miljoen (figuur 6.13) gedeeld door 186 duizend
personen (figuur 6.11) = gemiddeld € 19.366 (bedra-
gen zijn afgerond). In figuur 6.15 staat het bedrag dat
elke extra persoon per groepering binnenbrengt dan-
wel meeneemt. Deze bedragen worden berekend
door het saldo van de bedragen uit figuur 6.13 te
delen door het saldo van het aantal personen uit 
figuur 6.11. Voorbeeld voor autochtonen: -869 mil-
joen (3.600-4.469: figuur 6.13) gedeeld door -34,5
duizend personen (186-221: figuur 6.11) = gemiddeld
€ 25.225 (bedragen zijn afgerond). Elke autochtoon
die per saldo de grote stad verlaat, neemt dit bedrag
mee.

fig. 6.15: Gemiddeld fiscaal jaarinkomen per extra persoon in de vier grote steden naar
 herkomstgroepering, september 1999 – september 2003

Bron: CBS.
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gemeente Den Haag kent een positief saldo van maar liefst ruim 200 miljoen euro. Dit kan
worden verklaard door het relatief kleine negatieve economische saldo van autochtonen
van  slechts 23 miljoen euro. In bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam ligt dat rond de 400
miljoen euro. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht kennen in tegenstelling tot Den Haag een
verlies. Rotterdam steekt daar ondanks een positief demografisch vestigingssaldo ruim-
schoots bovenuit. Het verlies aan jaarinkomens door verhuizingen van de stad Rotterdam
bedroeg in de periode september 1999 - september 2003 maar liefst 250 miljoen euro. Ook
Amsterdam lijdt veel verlies door verhuisstromen. In Amsterdam bedraagt het verlies 150
miljoen euro. Opgemerkt moet worden dat Amsterdam in tegenstelling tot Rotterdam wel al
een negatief migratiesaldo kende. Dit kan betekenen dat er in Rotterdam relatief veel meer
personen in hogere inkomensgroepen uit de stad wegtrekken dan in Amsterdam. De ge-
meente Utrecht lijdt een verlies aan jaarinkomens van 26 miljoen euro. Geconcludeerd kan
worden dat de winst die de allochtonen de grote steden opleveren het verlies vanwege weg-
trekkende autochtonen niet kan compenseren (figuur 6.12). 

Net als met betrekking tot de demografische en economische stromen zijn ook ver-
schillen tussen de steden onderling waarneembaar als wordt gekeken naar het gemiddeld
jaarinkomen. Zo verdienen westerse allochtonen die zich vestigen in Amsterdam of Den
Haag gemiddeld bijna tweemaal zoveel als westerse allochtonen in Rotterdam of Utrecht
(figuur 6.16). Dit gemiddelde jaarinkomen ligt rond de 30 duizend euro in Amsterdam en
Den Haag en slechts rond de 15 duizend euro in Rotterdam en Utrecht. Het is niet uit te
sluiten dat de verschillen voortkomen uit een ander type arbeidsmigrant. “In spite of the
general trend toward de-industrialization of urban economies, it seems that the service
sector, which always has been more prominent in Amsterdam, has been strengthened in
Amsterdam as compared to Rotterdam.” (Burgers en Musterd, 2002: p. 409). In vergelij-
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fig. 6.16: Gemiddeld fiscaal jaarinkomen bij vestiging voor westerse allochtonen, 
september 1999 - september 2003
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king met Amsterdam raakt Rotterdam achterop met betrekking tot de groei van de zakelijke
dienstverlening. Amsterdam beschikt over een gevarieerde economische structuur, terwijl
Rotterdam zich nog vooral focust op haar haven. Het is de vraag of wat goed is voor de
haven, ook goed is voor de stad. Door deze visie van Rotterdam is een ander profiel waar-
neembaar van mensen die naar Rotterdam toetrekken. De zogenaamde ‘professionals’ trek-
ken naar Amsterdam. Dit is terug te zien in het grote aantal buitenlandse hoofdkantoren
dat in Amsterdam is gevestigd. Zo is het internationale bankwezen vooral terug te vinden in
Amsterdam, met hoofdkantoren van de ING en ABN-Amro aan de Zuidas. 

Den Haag is een sterk internationaal georiënteerde stad, die gastvrijheid biedt aan
ten minste 70 internationale organisaties en aan meer dan 80 ambassades en consulaten5.
Daarnaast zijn er tien internationale scholen en tal van hoofdvestigingen van grote multi-
nationals. De internationale gemeenschap is volgens officiële schattingen ten minste 26
duizend mensen groot (Stokmans, 2005). Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan deze
internationale inbreng en noemt Den Haag graag de juridische hoofdstad van de wereld. 

Dat het gemiddelde jaarinkomen bij de verhuisstromen in de steden Amsterdam en
Den Haag hoger ligt dan in Rotterdam en Utrecht geldt trouwens niet alleen voor de wes-
terse allochtonen, maar voor alle bevolkingsgroepen. Blijkbaar zijn Amsterdam en Den
Haag populairder bij de hogere inkomensgroepen. 

Dergelijke patronen kunnen diverse consequenties hebben. Zo krijgen Amsterdam en Den
Haag meer inwoners met hogere inkomens, maar kan ook inkomenssegregatie ontstaan.
Een uitvloeisel daarvan is bijvoorbeeld dat Den Haag opvalt door hoge concentraties wes-
terse allochtonen in buurten waar de woningwaarde het hoogst is. Zo is er ook binnen de
stad sprake van selectieve verhuisstromen. Dit is onder andere te zien aan de vestigingspa-
tronen van westerse allochtonen in Den Haag en Amsterdam (figuren 6.17 en 6.18). In Den
Haag woont in bijna twee derde van alle buurten minimaal tien procent westerse allochto-
nen. Ze wonen daar vooral ten noorden van het centrum. In Amsterdam wonen de meeste
westerse allochtonen in de centrumbuurten en in het zuiden van de stad, waar de woning-
waarde ook het hoogst is (Raets, 2005).

6.8. Conclusies

De demografische verhuisstromen naar en uit de vier grote steden in Nederland
zijn selectief naar leeftijd en herkomstgroepering. In de grote steden is sprake van een be-
volkingsuitwisseling, waarbij de autochtone gezinnen met kleine kinderen op grote schaal
de steden verlaten. Autochtone twintigers stromen toe. Per saldo komen autochtonen ech-
ter vanwege verhuizingen in de min. De autochtone uitstroom wordt totnogtoe vrijwel vol-
ledig gecompenseerd door niet-westerse toestroom. Deze trend zorgt voor een ‘verkleuring’
van de grote steden. Daarbovenop is sprake van internationalisering in de vorm van toe-
stroom van jonge en kleine huishoudens uit westerse landen, vooral uit landen van de EU,
en landen als de Verenigde Staten en Japan. 

Autochtonen nemen met hun trek uit de grote steden een groot bedrag aan inko-
men mee. De niet-westerse instroom compenseert daarvan maar een vijfde. De westerse in-
stroom daarentegen steekt daarbij zeer gunstig af. Hoewel geringer in omvang, is de econo-
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5 Hierbij moet worden opgemerkt dat bepaalde
groepen, zoals VN-personeel en diplomaten, een
aparte status hebben. Zij zijn niet belastingplichtig,
hetgeen tot een onderschatting van het totale fiscaal
jaarinkomen kan leiden. 
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fig. 6.17: Spreiding van westerse allochtonen in Den Haag, 1-1-2004

Bron: CBS.
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fig. 6.18: Spreiding van westerse allochtonen in Amsterdam, 1-1-2004

Bron: CBS.
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mische kracht van de westerse instroom beduidend hoger. Meer dan de helft van de au-
tochtone inkomensuitstroom wordt gecompenseerd door het westerse verhuissaldo. Wat
dit betreft zijn er ook verschillen tussen de steden. Vooral in Amsterdam en Den Haag valt
het hoge gemiddelde inkomen per hoofd van elke westerse immigrant op. Rotterdam blijft
daar bij achter. Blijkbaar bewerkstelligt een sterke internationale oriëntatie zoals die van de
gemeente Den Haag (corps diplomatique, internationale organisaties, internationale bedrij-
ven) en van de gemeente Amsterdam een economisch krachtiger instroom. Internationali-
sering van de stad kan zo de inkomensgevolgen van de sterke autochtone uitstroom op zijn
minst compenseren. Tegelijkertijd raakt het de stedelijke woningmarkt. Nieuwe bevolkings-
categorieën bepalen de vraag sterker dan tot voor kort. Het voorbeeld van Amsterdam laat
zien dat bijvoorbeeld studenten en jonge mensen zonder baan – voor wie de centrumstad
traditioneel de eerste tree op de roltrap van de wooncarrière was – daar slechter terecht kun-
nen. Door meer competitie van andere groepen die de stad als roltrap gebruiken, stijgen de
prijzen. Daardoor neemt de vraag toe in het direct aangrenzende gebied. De centrumfunctie
breidt zich wat wonen betreft als het ware uit. De roltrapfunctie kan worden gehandhaafd
doordat studenten en anderen de roltrap betreden in een ruimer gebied rond de binnenstad.
Een ontwikkeling die vergelijkbaar is met uitdijende centrumgebieden in bijvoorbeeld Pa-
rijs of Londen. De nieuwe regionale RPB/CBS-bevolkingsprognose (RPB/CBS, 2006) ver-
wacht dat het inwonertal van Amsterdam verder zal toenemen en dat daarbij het aandeel
westerlingen zal groeien. Het aandeel niet-westerlingen zal daarentegen in de vier grote ste-
den afnemen. Dat zou in lijn zijn met wat hier wordt gevonden: meer competitie op de be-
staande woningmarkt waarbij rijkere westerlingen zich in die woningmarkt mengen. Om de
roltrapfunctie te behouden zullen minder draagkrachtigen, onder wie studenten, de roltrap
in andere buurten moeten betreden dan zij totnogtoe deden. Voor niet-westerlingen lijkt de
roltrapfunctie zich te verplaatsen naar een uitgebreide suburbanisatiezone rond de grote
stad. Die suburbanisatie is althans de verwachting van genoemde prognose. 

Resumerend:

• Voor de periode 1999-2003 bestaat de instroom in de vier grote steden Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam en Utrecht voornamelijk uit personen in de leeftijd van 18-
29 jaar. Daardoor kan worden verondersteld dat er sprake is van een ‘vertwinti-
ging’ van de grote steden. Hierbij gaat het vooral om autochtone twintigers.

• Autochtone 30-plussers met kinderen verlaten daarentegen massaal de grote steden.
• De vier grote steden ‘verkleuren’. Dit is vooral toe te schrijven aan de trek van niet-

westerse allochtonen naar een van die steden die voor niet-westerse allochtonen op
alle leeftijden een vestigingsfunctie hebben. De ‘verkleuring’ wordt nog versterkt
doordat per saldo meer autochtonen de stad verlaten dan er zich vestigen. Aan de
andere kant is de instroom van westerse allochtonen juist groter dan de uitstroom.

• De steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verliezen door verhuisstromen per
saldo aan jaarinkomens. De gemeente Den Haag kent echter een positief saldo. 

• De allochtone demografische migratiesaldo’s compenseren ruimschoots het au-
tochtone migratietekort, maar de allochtone instroom is niet in staat om het verlies
aan jaarinkomens van uitstromende autochtonen te compenseren.
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• Vooral de totale omvang van jaarinkomens van niet-westerse instromers blijft ver
achter bij de totale omvang van jaarinkomens van de autochtone uitstroom.

• Het westerse migratiesaldo valt op vanwege een relatief zeer hoog inkomensniveau.
• Per saldo levert elke extra westerse immigrant de grote steden gemiddeld 42 dui-

zend euro jaarinkomen op, elke niet-westerse immigrant gemiddeld 5 duizend euro
jaarinkomen.

• De selectieve bevolkingsstromen beïnvloeden de inkomensverdeling binnen de
stad maar ook de vraag en de prijzen op de woningmarkt.

• De roltrapfunctie van de stad kan voor sommigen alleen blijven bestaan als er een
nieuwe differentiatie ontstaat; zo stappen studenten in andere buurten op de rol-
trap dan voorheen het geval was. 

• Het centrumgebied breidt uit.
• Er wordt voor de komende jaren een toestroom verwacht van westerlingen.
• Andere groepen zullen suburbaniseren.  

latten, de feijter, nicolaas en hamers
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INZOOMEN OP DE AMSTERDAMSE ROLTRAP: MEER COMPETITIE?

Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op vestigers uit binnen- en buiten-

land. Voor velen, zowel studenten als niet-westerse immigranten als carrièremakers

uit westerse landen, is het de plek om individuele kansen te verbeteren. Bij aan-

komst stapt men als het ware op de eerste tree van zijn mogelijke sociale roltrap,

persoonlijke ontwikkeling of wooncarrière. De uiteenlopende categorieën verschil-

len nogal qua herkomst, levensfase en inkomen. Waar men gaat wonen hangt 

daarmee dan ook samen: niet-westerlingen (oververtegenwoordigd onder de huis-

houdens met kinderen) vaker in wijken met goedkope woningen, en autochtonen en

westerlingen in de historische en aangrenzende vooroorlogse stadsdelen, met klei-

ne woningen, maar wel in of dichtbij het centrum. Autochtonen en westerlingen zijn

vaak alleenstaanden, waaronder ook veel studenten, en tweepersoonshuishoudens. 

Studenten
Onder studenten is traditioneel het centrum populair als woonmilieu. Fysiek was

het de eerste tree op hun Amsterdamse roltrap. Maar het aandeel studenten dat er

woont, neemt af. Het lijkt erop dat er minder studenten binnen dat gebied op de rol-

trap kunnen stappen. Een indicatie voor de afgenomen toegankelijkheid is af te lei-

den uit het feit dat in de oude stad, de stad binnen de ring A10, het aantal

18-24-jarige inwoners van autochtone herkomst, waar de meeste studenten toe

behoren, fors is gedaald. Hun aantal daalde van ruim 19 duizend in 1996 tot 13,5 dui-

zend in 2001, bijna 30 procent minder in zes jaar. Beperken we ons tot toestromers

die afkomstig zijn uit andere universiteitssteden en uit westerse landen die na hun

18e in Amsterdam komen wonen, dan blijkt opnieuw dat 18-24-jarigen minder verte-

genwoordigd zijn dan nog maar enkele jaren geleden (Sterckx et al., 2003, zie tabel
6.7). Opvallend is echter dat de wat oudere jongeren, vooral de begin dertigers en

eind twintigers, zich rond 2002 vaker als instromer manifesteren dan nog in het mid-

den van de jaren negentig het geval was (zie tabel 6.7). Dit zijn duidelijk categorieën

die al verder in hun levensloop zijn, vaak al met een baan en een koopkrachtiger

vraag. Ook voor hen is de Amsterdamse woningmarkt een roltrap: maar dan wel

een met een hoger instapniveau dan dat voor de studenten met hun lage inkomen.

Met hen moeten studenten concurreren. De nieuwe instromers verdringen de stu-

derende jongeren blijkbaar gedeeltelijk van de roltrap als het om de woonplek gaat. 

Behalve door instromende dertigers breidt de concurrentie op de woning-

markt zich ook uit omdat afgestudeerden langer ‘ongebonden’ blijven. Dat brengt

een groei van het aantal werkende singles met zich mee. Meer alleenstaanden en

langer uitstel van ouderschap onder stellen zorgen voor uitstel van verdere stap-

pen in de huishoudenscarrière. Ook dat verhoogt de stedelijke woningvraag. 
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Westerlingen
Westerlingen vormen inmiddels een andere belangrijke categorie in de groei van de

Amsterdamse bevolking. Zo nam tussen 1992 en 2004 de bevolking als geheel toe

met circa 25 duizend personen. De westerse allochtonen nemen van deze nettogroei

ruim 35 procent voor hun rekening, een groei van 9 duizend personen. Voor het

grootste deel gaat het hierbij om de iets oudere jongeren, meestal in kleine huis-

houdens. Er zijn erg weinig vestigers jonger dan 18 en weinig ouder dan 40 jaar, en

zoals we hebben gezien: met een hoger gemiddeld inkomen per hoofd. 

Van de westerse allochtonen woont driekwart in de centrale stad. Deze oriëntatie

hangt samen met de sectoren waarin deze groep actief is: ze zijn oververtegenwoor-

digd in de creative industries (Janssen en Slot, 2005). Op de kaart (figuur 6.19) is te

zien waar zich de groei van deze categorie westerlingen in de periode 1992-2004

vooral heeft voorgedaan. De hoogste groeipercentages zijn zichtbaar in het cen-

trumgebied en het daaraan grenzende vooroorlogse gebied. De groei is lager in

gebieden waar de naoorlogse bouw is te vinden. 

Het gevolg van de groeiende vraag van instromende kleine huishoudens in cen-

trumgebieden is een sterk gestegen prijs van de koopwoningen, en daarmee een

verdringing van de studenten van dat deel van de woningmarkt. De hoogst

gewaardeerde woonlocaties binnen de vooroorlogse stad zijn te vinden in de

grachtengordel, de Jordaan en Oud-Zuid. De vierkantemeterprijs van koopwonin-

gen kan daar dan ook gemakkelijk boven de vijfduizend euro uitstijgen. Hier zijn te

vinden: bovenmodaal milieu, met veel kleine huishoudens, een zeer gering aan-

tabel 6.7: Personen uit andere universiteitssteden en geïndustrialiseerde landen die zich na hun 18e in 
Amsterdam vestigden

1996 2002 Index 2002, 1996=100

Leeftijd 18-24 jaar
Binnen de ring 1.013 904 89
Buiten de ring 291 248 85
Totaal 1.304 1.152 88

Leeftijd 25-29 jaar
Binnen de ring 3.746 3.887 104
Buiten de ring 874 964 110
Totaal 4.620 4.851 105

Leeftijd 30-34 jaar
Binnen de ring 3.725 4.675 126
Buiten de ring 827 1.135 137
Totaal 4.552 5.810 128

Bron: Sterckx et al. (2003) p. 58.
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deel etnische minderheden, maar wel veel westerse allochtonen. Het centrumrand-

milieu, in en rond het centrum, is goedkoper, maar wordt toch gekenmerkt door

weinig niet-westerse allochtonen en juist meer westerse migranten in kleine huis-

houdens en met kleine woningen. 

Wordt de roltrap breder?
Op het kaartje is echter ook een ander gevolg van de groei van de vraag af te lezen.

Een steeds groter deel van de Amsterdamse buurten gaat fungeren als tree op de

roltrap voor westerse nieuwkomers. Daarmee krijgt een groter deel van de stad de

roltrapfunctie die eerst alleen het centrum had. De roltrap wordt als het ware bre-

der ofwel de roltrapfunctie breidt uit naar aangrenzende zones. Behalve de 19e-

eeuwse gordel, die behalve uit de Pijp ook bestaat uit Oud-West, gaat het inmiddels

ook om delen van Oost, de beter gelegen delen van de Ring ‘20-‘40  en na het

gereedkomen van de Noord-Zuidlijn wordt verwacht dat ook delen van

Amsterdam-Noord tot het centrumgebied kunnen worden gerekend. Het gaat om

locaties relatief dichtbij het oude centrum, met meestal kleine woningen en dichtbij

stedelijke voorzieningen. Zo’n ontwikkeling waarbij het centralere, duurdere woon-

gebied zich uitbreidt is niet uniek. Het past bij ontwikkelingen zoals bekend uit

metropolen als Londen of Parijs. Omdat wonen in de ‘City’ steeds duurder werd,

werden de woon-werkafstanden steeds langer. 

fig. 6.19: Groei van het aantal westerse allochtonen in Amsterdam met twee buitenlandse 
ouders en korter dan 20 jaar in Nederland, 2004 ten opzichte van 1992 
(procentpunten)

Bron: Janssen en Slot (2005).
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Door een andere selectiviteit in de verhuisstromen wordt voor grote groepen

onderaan de inkomensrangorde de oorspronkelijke centrale stad als woongebied

moeilijker toegankelijk. Daarvoor zijn er teveel gegadigden. Studenten zijn sterk

aangewezen op specifieke, vaak tijdelijke studentenhuisvesting. De kenniswerkers

die al wat ouder zijn, een vast inkomen hebben, of zelfs een partner en daarmee

tweeverdiener zijn, lukt het beter om woonruimte te bemachtigen in het centrum.

Zij moeten op hun beurt echter concurreren met de vaak bovengemiddeld betaalde

expats van de internationale bedrijven en organisaties. De verwachting is dat de

komende 20 jaar in Amsterdam het aandeel westerlingen in de bevolking verder zal

toenemen, ongeveer net zoveel als het aandeel niet-westerlingen zal afnemen

(CBS/RPB, 2005). De stad zal ook qua inwonertal blijven groeien. Door de grotere

vraag op de woningmarkt van nieuwe categorieën zoals westerlingen en werkende

dertigers worden traditionele groepen als studenten, maar ook niet-westerlingen

op de woningmarkt beconcurreerd.  De roltrap voor deze categorie verschuift ener-

zijds naar een locatie verder van het oude centrum. Anderzijds worden de grenzen

van wat centrum heet steeds ruimer getrokken. De prijzen gaan mee. De suburbani-

satie ook. Frappant detail in de recente RPB/CBS-prognose (2006): vooral de subur-

banisatie van niet-westerlingen zal de komende 20 jaar het beeld bepalen.  
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7. Opleiding en onderwijs in de grote stad

7.1. Inleiding

Grote steden hebben op het terrein van het onderwijs twee gezichten. Aan de ene
kant kent het onderwijs in de grote stad veel problemen. Problemen met achterstanden,
schooluitval, vandalisme en dergelijke zijn er heviger dan in de rest van het land. Aan de an-
dere kant hebben de grote steden een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur, die studenten
aantrekt uit het hele land en die bijdraagt aan de economische en culturele aantrekkings-
kracht van de stad. Waar de educatieve aantrekkingskracht van de steden vooral is gelegen in
het hoger onderwijs, concentreren de problemen zich op de lagere niveaus van het onderwijs. 

Het grootstedelijk basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs heeft geen landelijke
functie en richt zich voornamelijk op de stadsbewoners zelf. Als gevolg van de vestiging van
grote aantallen niet-westerse allochtonen in de grote steden en het vertrek van autochtone 
gezinnen met kinderen uit die steden, heeft de bevolking er een andere samenstelling dan in
gemeenten in de rest van het land. Dit heeft de nodige gevolgen voor het functioneren van het
onderwijs in de grote steden (zie hoofdstuk 6), waarbij vooral de onderwijsproblemen van 
allochtone leerlingen de aandacht trekken. Toen het grotestedenbeleid in het midden van de
jaren negentig van start ging, was het onderwijs dan ook een van de onderdelen van het Con-
venant Grote Stedenbeleid (SCP, 1996). Onderwijsdoelstellingen in het convenant waren
onder andere het verbeteren van de leerresultaten in het basisonderwijs en het verhogen van
het rendement in het voortgezet- en het beroepsonderwijs. Beide doelstellingen zijn tot op
heden belangrijk gebleven voor het onderwijsbeleid van de grote steden. Daarnaast zetten de
grote steden de laatste jaren zwaar in op de vroegtijdige aanpak van achterstanden door mid-
del van voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van 2-6 jaar (vve) en is er hernieuwd
aandacht voor het tegengaan van segregatie tussen autochtone en allochtone leerlingen.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van een aantal aspecten van het onderwijs in de vier grote
steden. Om te beginnen wordt een beeld geschetst van het opleidingsniveau van de volwas-
sen bevolking. Het opleidingsniveau van de inwoners van de grote steden is niet alleen af-
hankelijk van de onderwijsloopbaan van de jongeren die er opgroeien, maar vooral ook
van de verhuisbewegingen van en naar de steden. De aanwezigheid van hogeronderwijs-
voorzieningen speelt daarbij een belangrijke rol. 

Verder wordt ingegaan op de samenstelling van de leerlingenpopulatie in het
grootsteedse onderwijs, op de segregatie tussen autochtone en niet-westerse allochtone
leerlingen en op de leerprestaties en schoolloopbanen in de grote steden. Waar mogelijk
wordt de rol gespecificeerd die de samenstelling van de leerlingenpopulatie speelt in het
ontstaan van verschillen in prestaties en schoolloopbanen tussen de grote steden en de rest
van het land. Gegeven de afwijkende samenstelling van de leerlingenpopulatie kan immers
niet worden verwacht dat leerlingen in de grote steden hetzelfde presteren en dezelfde
schoolloopbanen hebben als leerlingen in de rest van het land.

209
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Uit eerdere rapportages over onderwijs in de grote steden is gebleken dat naast een
samenstellingseffect in delen van het grootstedelijk onderwijs ook een zelfstandig groteste-
deneffect werkzaam is (SCP, 1996, 2001). Het minder gunstige verloop van de schoolloop-
baan in de vier grote steden bleek althans niet volledig te herleiden tot de afwijkende sa-
menstelling van de leerlingenpopulatie in de grote steden. 

Een mogelijke verklaring voor een zelfstandig grotestedeneffect is de cumulatie
van problemen in delen van het grootstedelijk onderwijs, waarbij het geheel meer wordt
dan de som der delen. Ook is gewezen op de mogelijk negatieve invloed van het grootstede-
lijke leefklimaat met zijn verlokkingen en alternatieve tijdsbestedingsmogelijkheden (Leeu-
wenburgh en Van Eeden, 1990). De vraag waar een eventueel grotestedeneffect nu precies
op berust, is uiteindelijk moeilijk te beantwoorden, bij gebrek aan geschikte gegevens. 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 7.2 wordt de verdeling naar oplei-
ding van de volwassen bevolking in de grote steden besproken en vergeleken die met het
landelijke beeld. Paragraaf 7.3 geeft vervolgens inzicht in de samenstelling van de leerlin-
genpopulatie van het grootstedelijke onderwijs, waarbij wordt ingegaan op de segregatie
tussen autochtone en allochtone leerlingen. De gegevens uit paragraaf 7.3 vormen de con-
text voor de bespreking van de leerprestaties in het basisonderwijs (paragraaf 7.4), van de
schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs van de grote steden (paragraaf 7.5) en van de
schooluitval in de grote steden (paragraaf 7.6). Paragraaf 7.7 besluit het hoofdstuk met een
samenvatting en een aantal conclusies.

7.2. Het opleidingsniveau van de inwoners van de grote steden

Het opleidingsniveau van de inwoners van de grote steden is om verschillende re-
denen van belang. In de eerste plaats is onderwijs voor de individuele grotestadbewoner,
net als voor burgers in de rest van het land, een belangrijke hulpbron voor de leefsituatie.
De gevolgde opleiding heeft niet alleen grote invloed op de kansen op de arbeidsmarkt en
op de hoogte van het inkomen. Ook de maatschappelijke participatie, de politieke betrok-
kenheid, de cultuurdeelname en de vrijetijdsbesteding hangen sterk samen met het genoten
onderwijs (SCP, 2005). Op het onderwijsterrein zelf werkt het opleidingsniveau van de gro-
testadbewoner eveneens door. Net als overal is het opleidingsniveau van ouders in de grote
steden een belangrijke voorspeller van het onderwijssucces van hun kinderen (Dronkers en
Ultee, 1995). 

Het belang van het opleidingsniveau van de stedelijke bevolking gaat verder dan het
individuele niveau. De concentratie van grote aantallen lager of juist hoger opgeleiden kan
als zodanig bepaalde effecten hebben. Zo draagt de aanwezigheid van een groot aantal
hoger opgeleiden bij aan de aantrekkingskracht van de grote stad als vestigingsplaats voor
bedrijven en vormt deze tevens een draagvlak voor voorzieningen die inspelen op de interes-
ses van hoger opgeleiden, terwijl hun koopkracht de grootstedelijke economie stimuleert. 

De aanwezigheid van een groot aantal lager opgeleiden kan eveneens de nodige ge-
volgen hebben. Door de concentratie van laaggeschoolden in bepaalde wijken en buurten
kan een cumulatie optreden van kansarmoede, werkloosheid, criminaliteit en dergelijke,
die de leefsituatie en het welzijn van de inwoners nadelig beïnvloedt (Tesser et al., 1995). 

herweijer
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De verdeling naar opleiding van de bevolking in de grote steden hangt niet alleen af van de
onderwijsloopbaan van de jongeren die er opgroeien. Minstens zo belangrijk zijn verschil-
lende verhuisbewegingen van en naar de steden. Bij de autochtone bevolking hangen die
sterk samen met verschillende fasen in de levensloop (zie hoofdstuk 6). Wanneer ze 19 à 20
jaar oud zijn komen veel autochtone jongeren naar de grote steden om daar een opleiding te
volgen. Doordat een deel van hen na de studie aanvankelijk in de steden blijft wonen, tellen
de steden veel hoogopgeleide jongere volwassenen. In de fase van gezinsvorming trekken
veel autochtonen weer weg uit de steden, waardoor de eerdere opleidingswinst gedeeltelijk
verloren gaat. De toestroom van autochtone twintigers was de afgelopen jaren niet voldoen-
de om het vertrek van mensen in de andere leeftijdsfasen (kinderen, 30-plussers) te compen-
seren, zodat het aantal autochtone grotestadbewoners per saldo vermindert. 

Het precieze aantal jongeren dat naar de vier grote steden verhuist om een studie te
volgen, is niet bekend. Wel is er informatie over het totaal aantal studenten dat een oplei-
ding volgt aan de hogeronderwijsinstellingen van deze steden (tabel 7.1). Amsterdam trekt
het grootste aantal studenten, maar in verhouding tot de totale omvang van de bevolking is
de studentenpopulatie het grootst in Utrecht. Den Haag heeft als enige van de vier grote
steden geen universiteit en trekt daarom aanzienlijk minder studenten dan de drie andere.
Omdat het CBS in principe uitgaat van de hoofdlocatie van de onderwijsinstelling, kunnen
de cijfers voor het hbo een vertekend beeld geven. Door fusies zijn er hogescholen met ves-
tigingen in verschillende gemeenten gevormd1.

Buiten de vier grote steden hebben ook steden als bijvoorbeeld Nijmegen, Gronin-
gen, Leiden, Delft, Maastricht en Tilburg een relatief grote studentenpopulatie.

Uiteraard verhuizen niet alle studenten naar de stad waar ze een opleiding volgen, zeker
niet in het begin van de studie. Verder blijven hbo-studenten vaker bij hun ouders wonen
dan studenten in het wetenschappelijk onderwijs. In de hogere studiejaren woont de helft
van de hbo-studenten zelfstandig, onder studenten in het wetenschappelijk onderwijs loopt
dat in die fase op tot 80 procent (Van den Broek et al., 2005). Als maar een deel van die stu-
denten zich na de studie in hun studiestad vestigt, geeft dat een sterke opwaartse impuls
aan de verdeling naar opleiding van de bevolking in die steden. 

De toestroom van niet-westerse allochtonen vertoont eveneens een piek rond de 20-jarige
leeftijd, maar is in vergelijking met die van autochtonen toch meer gespreid over de levens-
fasen (zie hoofdstuk 6). Bovendien spelen vaak andere vestigingsmotieven dan studie een
rol (huwelijks-, asiel- en arbeidsmigratie). Anders dan bij autochtonen staat er bij niet-wes-
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1 Een voorbeeld is de hogeschool In Holland met
vestigingen in verschillende steden in de provincies
Noord- en Zuid-Holland, met als hoofdlocatie Den
Haag. Afgaande op het voor Den Haag genoemde
aantal hbo-studenten heeft het CBS de studenten
van In Holland overigens niet allemaal toegedeeld
aan Den Haag.

tabel 7.1: Aantal studenten in het hoger onderwijs in de vier grote steden, 2003/2004 (x 1.000) 

hbo wo totaal 

Amsterdam 31,6 38,8 70,4
Rotterdam 34,5 17,5 52,0
Den Haag 20,4 - 20,4
Utrecht 35,1 24,8 59,9

Bron: CBS Statline.
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terse allochtonen tegenover de toestroom naar de steden van twintigers geen omvangrijke
uitstroom van dertigplussers. Het aantal niet-westerse allochtonen in de grote steden neemt
dan ook per saldo toe. Als gevolg van het lagere opleidingsniveau van allochtone volwasse-
nen, heeft deze toename een neerwaartse invloed op het opleidingsniveau van de stedelijke
bevolking. 

In de verdeling naar opleiding van de bewoners van de grote steden is het effect van de aan-
wezigheid van hogeronderwijsvoorzieningen duidelijk zichtbaar (figuur 7.1). Vooral in
Amsterdam en Utrecht is het percentage hoger opgeleiden veel hoger dan landelijk (respec-
tievelijk 38 en 40 procent versus 22 procent landelijk). Den Haag telt eveneens meer hoger
opgeleiden dan het landelijk gemiddelde, maar lang niet zoveel als Amsterdam en Utrecht.
Ook in universiteitssteden als Leiden, Nijmegen (respectievelijk 40 en 38 procent hoger op-
geleiden) en in wat mindere mate Groningen (33 procent hoger opgeleiden) is de invloed
van de aanwezigheid van hogeronderwijsvoorzieningen zichtbaar. 

Nog duidelijker is dit als we kijken naar de leeftijdgroep van 25-34 jaar: in Amster-
dam is 49 procent van die groep hoog opgeleid, in Utrecht maar liefst 56 procent! In Den
Haag en Rotterdam liggen deze percentages op een wat lager niveau (respectievelijk 42 en
37 procent), maar nog wel duidelijk hoger dan in de kleinere gemeenten, waar de leeftijds-
groep van 25-34 jaar 29 procent hoger opgeleiden telt (gegevens afkomstig uit het Woning-
behoefte Onderzoek 2002). In de hogere leeftijdsgroepen is de opleidingsvoorsprong van
de grote steden op de rest van het land geringer. Dit is een gevolg van het vertrek van hoger
opgeleiden met jonge kinderen. 

herweijer

fig. 7.1: Het opleidingsniveau van de bevolking van 15-64 jaar in de vier grote steden, 
 de  G21-gemeenten en overige gemeenten, 2001/2003a (%)

a Het betreft een gemiddelde over de drie genoemde kalenderjaren. 

Bron: CBS Statline; bewerking auteur.
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Rotterdam staat er in vergelijking met de drie overige grote steden minder gunstig voor; het
percentage hoger opgeleiden is er weliswaar gelijk aan het landelijk gemiddelde (22 pro-
cent), maar ligt wel veel lager dan in de drie andere grote steden. Tegelijkertijd is het aantal
lager opgeleiden in Rotterdam met 45 procent niet alleen veel groter dan in de andere grote
steden, maar ook aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. 

De afwijkende verdeling van de Rotterdamse bevolking naar opleiding heeft te
maken met de structuur van de werkgelegenheid in die stad die wordt gekenmerkt door
veel laaggeschoolde banen in de havens en in de industrie (zie hoofdstuk 8). Verder werkt
de geringere omvang van de Rotterdamse universiteit ook niet in het voordeel van de stad.
Dat dit laatste niet het hele verhaal is, blijkt uit de vergelijking met Den Haag, dat on-
danks de afwezigheid van een universiteit meer hoger opgeleide inwoners telt dan Rotter-
dam. Wellicht is ook de uitstroom van hoger opgeleiden uit Rotterdam groter dan die uit
de drie andere steden. In hoofdstuk 6 is geconstateerd dat Rotterdam in vergelijking met
de drie andere grote steden veel inkomen ‘verliest’ als gevolg van verhuisstromen, waarbij
als mogelijke verklaring werd genoemd dat het percentage van de hogere inkomensgroe-
pen dat uit Rotterdam vertrekt groter is dan in de andere grote steden.

De invloed van de toestroom van niet-westerse allochtonen naar de grote steden manifes-
teert zich aan de onderkant van de verdeling van de bevolking naar opleiding. Bijna de
helft (45 procent) van de laag opgeleide grotestadbewoners heeft een niet-westerse alloch-
tone achtergrond. In de G21 is dat veel minder het geval (20 procent), terwijl een lage op-
leidingsstatus in de overige gemeenten voornamelijk een autochtoon fenomeen is (WBO-
2002). Over het hele land bezien is nog altijd 65 procent van de volwassenen met niet meer
dan basisonderwijs van autochtone herkomst.

De verdeling van de inwoners van de grote steden naar opleiding heeft al met al twee ge-
zichten. Aan de ene kant wonen er in de grote steden veel hoger opgeleiden, mede dankzij
de hoger onderwijsvoorzieningen die er zijn gevestigd. Tegenover dit contingent hoger op-
geleiden van overwegend autochtone herkomst staat een laag opgeleid segment dat naar
verhouding vaak van allochtone herkomst is. Rotterdam onttrekt zich aan deze karakteris-
tiek: de stad telt wel veel lager opgeleiden van allochtone herkomst, zonder dat daar een
opvallend hoog percentage hoger opgeleiden tegenover staat.

De trend
Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Oudere,

in doorsnee lager opgeleide, geboortecohorten worden ‘afgelost’ door jongere, hoger opge-
leide, cohorten (SCP, 2003). Voor de grote steden is naast deze algemene trend ook de ont-
wikkeling van het saldo van de verhuisbewegingen van en naar de stad van invloed. Als
hoger opgeleiden de steden in toenemende mate de rug toekeren en de toestroom van vaak
lager opgeleide niet-westerse allochtonen aanhoudt, raken de grote steden hun opleidings-
voorsprong op de rest van het land kwijt. Er is de grote steden dan ook veel aan gelegen om
hoger opgeleiden vast te houden, bijvoorbeeld door het bouwen van meer woningen voor
de middengroepen binnen de oude stadswijken, maar ook van nieuwbouwwijken aan de
rand van de stad (zie hoofdstuk 10).
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Het nettoresultaat van de verschillende invloeden verschilt per stad. In het eerste deel van
de jaren negentig was de balans voor drie van de vier grote steden positief: het opleidingsni-
veau nam er sneller toe dan het landelijk gemiddelde. Alleen Rotterdam volgde in die perio-
de de landelijke trend (SCP, 1999: p.111) en liep de opleidingsachterstand die de stad des-
tijds had dus niet in.

In de periode daarna – er zijn gegevens voor de jaren 1996/’98 - 2001/’03 – nam
het percentage hoger en middelbaar opgeleiden landelijk gezien met respectievelijk twee en
één procentpunt toe, terwijl het percentage lager opgeleiden met drie procentpunten ver-
minderde. Amsterdam volgde deze ontwikkeling min of meer, waarbij de voorsprong in het
percentage hoger opgeleiden nog een procentpunt toenam (tabel 7.2). Het Rotterdamse
percentage hoger opgeleiden nam in dezelfde periode nauwelijks toe, waardoor de stad de
minimale voorsprong in percentage hoger opgeleiden ten opzichte van het landelijk gemid-
delde kwijtraakte. Wat bleef, is het grote percentage lager opgeleiden. In vergelijking met
het landelijke beeld is Rotterdam er dus in de periode 1996/’98 - 2001/’03 een fractie op
achteruitgegaan.

herweijer

tabel 7.2: Afwijkinga van het opleidingsniveau in de grote steden ten opzichte van de landelijke verdeling,
1996/1998 - 2001/2003b (in procentenpunten) 

Laag Midden Hoog 

Amsterdam
1996/’98 -5 -9 +14
2001/’03 -5 -10 +15

Rotterdam
1996/’98 +8 -9 +1
2001/’03 +8 -8 -0

Den Haag
1996/’98 -2 -5 +7
2001/’03 +2 -7 +5

Utrecht
1996/’98 -10 -12 +22
2001/’03 -8 -9 +17

Totaal vier grote steden
1996/’98 -1 -9 +10
2001/’03 -0 -9 +9

G 21
1996/’98 -3 -3 +5
2001/’03 -2 -2 +4

Ontwikkeling Nederland
1996/’98 – 2001/’03 -3 +1 +2

a Het verschil tussen het percentage voor de desbetreffende stad en het percentage voor Nederland totaal.
b Gemiddelde over drie opeenvolgende jaren.

Bron: CBS Statline; bewerking auteur.
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Ook de verdeling naar opleiding van de bevolking van Den Haag ontwikkelde zich in ver-
gelijking met de landelijke trend niet zo voorspoedig. Een deel van de voorsprong die de
stad had op het terrein van hoger opgeleiden ging verloren, terwijl het Haagse percentage
lager opgeleiden nu hoger is dan landelijk. De Utrechtse ontwikkeling lijkt eveneens te wij-
zen op een afnemende voorsprong, maar daarbij moet wel worden opgemerkt dat de
Utrechtse jaarcijfers nogal fluctueren 2. De gezamenlijke G21-gemeenten hebben de lande-
lijke trend min of meer weten te volgen; de opleidingsvoorsprong van G21 op de rest van
het land bleef vrijwel intact.

Resumerend: de opleidingsvoorsprong van de Amsterdamse bevolking op de rest van het
land is voorlopig onverminderd, maar de voorsprong van Den Haag brokkelt af. Rotterdam
loopt de opleidingsachterstand op de rest van het land niet in.

7.3. De achtergronden en de spreiding van scholieren in de grote steden

De achtergrond van het gezin waarin kinderen opgroeien is van invloed op het suc-
ces waarmee ze aan het onderwijs deelnemen. Naast het opleidingsniveau van de ouders
speelt hun herkomst een rol; leerlingen uit minderheidsgroeperingen zijn minder succesvol
dan autochtone leerlingen (SCP/WODC/CBS, 2005). 

Basisonderwijs
Dankzij de zogeheten gewichtenregeling van het onderwijsachterstandenbeleid is

er inzicht in de achtergronden van de leerlingen in het basisonderwijs. De regeling maakt
onderscheid tussen niet-achterstandsleerlingen, autochtone achterstandsleerlingen en niet-
westerse allochtone achterstandsleerlingen. Criteria zijn het opleidingsniveau van de ouders
(ten hoogste lager beroepsonderwijs) en het geboorteland van de ouders. Voor autochtone
achterstandsleerlingen ontvangen scholen 25 procent extra personeelsformatie, voor niet-
westerse allochtone achterstandsleerlingen 90 procent3.

Tabel 7.3 toont de ontwikkeling van het percentage leerlingen die voldoen aan de
criteria voor achterstandsleerlingen in de vier grote steden en daarbuiten. Tevens is opgeno-
men het totaal percentage niet-westerse allochtone leerlingen. Dit valt hoger uit dan het
percentage niet-westerse allochtone achterstandsleerlingen, omdat een deel van de niet-
westerse allochtone ouders niet aan het criterium van een laag opleidingsniveau voldoet. 
Het percentage doelgroepleerlingen is in de vier grote steden veel hoger dan in de rest van
het land. Valt landelijk gezien ongeveer een kwart van basisschoolleerlingen onder het ach-
terstandenbeleid, in de vier grote steden is dat gemiddeld de helft. Uitschieter is Rotterdam
met niet minder dan 60 procent achterstandsleerlingen. Van de vier grote steden heeft
Utrecht naar verhouding de minste achterstandsleerlingen (38 procent). In de gezamenlijke
G21-gemeenten ligt het percentage doelgroepleerlingen (29 procent) maar weinig hoger
dan landelijk (24 procent).

In de vier grote steden behoren achterstandsleerlingen voornamelijk tot de niet-
westerse allochtone doelgroep. Het percentage autochtone doelgroepleerlingen is in drie van
de vier grote steden lager dan landelijk. Alleen Rotterdam volgt het landelijke beeld op dit
punt, maar ook in die stad ligt het zwaartepunt toch duidelijk bij de allochtone doelgroep.
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2 Dat is niet alleen het gevolg van een gemeentelijke
herindeling per 2001. Ook daarvoor en daarna zijn
er soms vrij sterke veranderingen van jaar op jaar.
Door het gebruik van gemiddelden over drie jaren
worden de uitschieters gedempt. 

3 Wel zit er een drempel in de regeling, waardoor
scholen minder extra formatie ontvangen dan op
grond van alleen de achterstandsgewichten zou wor-
den verwacht.
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Het percentage doelgroepleerlingen is de laatste tien jaar aanzienlijk teruggelopen,
zowel landelijk als in de vier grote steden. Landelijk gezien kwam die daling vooral voor re-
kening van de autochtone doelgroep. Door de geleidelijke stijging van het opleidingsniveau
van ouders vallen steeds minder ouders onder de criteria van het achterstandenbeleid. Bo-
vendien werden de criteria voor de autochtone doelgroep in de jaren negentig aangescherpt.

In de vier grote steden is niet alleen het percentage autochtone doelgroepleerlingen
gedaald, maar neemt de laatste jaren ook de omvang van de niet-westerse allochtone doel-
groep enigszins af. Een deel van de niet-westerse allochtone ouders heeft voldoende oplei-
ding om uit de doelgroep te stromen, terwijl ook het totale percentage niet-westerse alloch-

herweijer

tabel 7.3: Percentage doelgroepleerlingen achterstandenbeleid in het basisonderwijs in de vier grote steden, 
de G21-gemeenten en landelijk 1995-2004 

Totaal
niet-westerse niet-westerse 

Autochtone allochtone Totaal allochtone 
doelgroep doelgroep doelgroep leerlingen

Amsterdam 
1995/’96 14 52 76 .
2000/’01 7 49 56 56
2004/’05 5 46 52 54

Rotterdam
1995/’96 22 49 71 .
2000/’01 14 51 65 53
2004/’05 10 50 60 54

Den Haag
1995/’96 18 39 57 .
2000/’01 11 41 52 47
2004/’05 7 39 46 46

Utrecht
1995/’96 22 37 61 .
2000/’01 12 38 50 40
2004/’05 7 31 38 34

Totaal G4
1995/’96 19 46 65 .
2000/’01 11 47 58 51
2004/’05 7 44 51 49

G21
1995/’96 26 16 42 .
2000/’01 15 18 33 19
2004/’05 11 17 29 19

Nederland
1995/’96 27 12 40 .
2000/’01 15 13 28 14
2004/’05 11 12 24 14

Bron: OCW/CFI: bewerking auteur.
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tone leerlingen sinds 2000/’01 niet meer toeneemt (tabel 7.3)4. De ontwikkeling in Utrecht
is overigens vertekend door een gemeentelijke herindeling in 2001 (Vleuten-de Meern ging
op in Utrecht, wat gepaard ging aan een stijging van het aantal autochtone leerlingen). 

De grote steden onderscheiden zich dus door een zeer hoge concentratie leerlingen uit de
niet-westerse allochtone doelgroep van het achterstandenbeleid. Toch moet niet de conclu-
sie worden getrokken dat niet-westerse allochtone achterstandsleerlingen uitsluitend in de
grote steden zijn te vinden. In feite woont slechts een minderheid van hen in de vier grote
steden en bovendien neemt dat aandeel af. In 1990 woonde 42 procent van de niet-wester-
se allochtone doelgroepleerlingen in een van de vier grote steden, in 2004/’05 was dat 39
procent. In de G21 is nog eens 19 procent te vinden, de overige 42 procent zit in de rest van
het land op school. De niet-westerse allochtone leerling is dus zeker geen exclusief groot-
stedelijk fenomeen, maar wat de grote steden onderscheidt is de veel hogere concentratie
achterstandsleerlingen uit de minderheidsgroeperingen.

Voortgezet onderwijs
Ook op de grootstedelijke scholen voor voortgezet onderwijs is het percentage

leerlingen uit de minderheidsgroeperingen hoog. Bijna de helft van de leerlingen in het
derde leerjaar van het voortgezet onderwijs in de vier grote steden is van niet-westerse al-
lochtone herkomst; het Amsterdamse voortgezet onderwijs is met 55 procent koploper
(tabel 7.4).

De concentratie niet-westerse allochtone leerlingen is in het algemeen het hoogst
binnen de lagere segmenten van het voortgezet onderwijs. In de grote steden heeft 68 pro-
cent van de leerlingen in de kader- en de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo een
niet-westerse allochtone achtergrond (de kadergerichte en de basisberoepsgerichte leerweg
zijn in de plaats gekomen van het voormalige vbo). Op havo/vwo-niveau ligt dit cijfer in de
grote steden een stuk lager (31 procent).

De aanwezigheid van leerlingen uit de randgemeenten houdt het percentage autochtone
leerlingen in het voortgezet onderwijs nog enigszins op peil. Wanneer we kijken naar alleen
de leerlingen die woonachtig zijn in de grote steden, dan komen de percentages niet-wes-
terse allochtone leerlingen vooral in Amsterdam en Rotterdam nog hoger te liggen (op res-
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4 Ook in Rotterdam deed zich van 2003/2004 op
2004/2005 een kleine daling voor van het percentage
leerlingen van niet-westerse allochtone herkomst.

tabel 7.4: Leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs naar herkomst en gemeentea, 2004/2005 (%)

overig
Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Totaal G4 > 100.000 < 100.000 

Autochtoon 36 48 47 53 44 77 84
Westerse allochtoon 8 6 9 7 8 7 6
niet-westerse allochtoon 55 45 44 40 48 15 10

Totaal 100 100 100 100 100 100 100

a De gemeente waar de school is gevestigd.

Bron: CBS Statline.
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pectievelijk 60 en 54 procent). Weliswaar zoekt een deel van de autochtone leerlingen uit
de grote steden zijn toevlucht tot scholen in de randgemeenten (Karsten et al., 2003), de
omgekeerde beweging is vooralsnog getalsmatig belangrijker. Vooral het havo/vwo in de
grote steden trekt per saldo veel leerlingen uit de randgemeenten5.

Bij verdere uitsplitsing van de groep niet-westerse allochtone leerlingen komen verschillen
tussen de vier grote steden naar voren: Utrecht telt naar verhouding veel Marokkaanse leer-
lingen, Den Haag veel Surinaamse en Rotterdam veel leerlingen van overig niet-westerse al-
lochtone herkomst, waaronder relatief veel Kaap-Verdianen.

Segregatie in het basisonderwijs
De concentratie van niet-westerse allochtone leerlingen blijft niet beperkt tot het

niveau van gemeenten. Ook binnen gemeenten, en dan vooral binnen de vier grote steden,
zijn allochtone leerlingen ongelijk verspreid. Ze wonen geconcentreerd binnen bepaalde
wijken en zijn geconcentreerd binnen bepaalde scholen. 

De ongelijke spreiding van autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen over
woonwijken is een belangrijke oorzaak van segregatie tussen deze twee groepen en als ge-
volg van de schoolkeuze neemt de segregatie verder toe. Het kan daarbij gaan om autoch-
tone ouders die scholen met een hoge concentratie allochtone leerlingen doelbewust mijden
(‘witte vlucht’). Segregatie kan echter ook een onbedoeld gevolg zijn van een verschil in
keuzeoverwegingen. Zonder dat zo direct te bedoelen, kunnen ouders uitkomen op een
school waar zij voornamelijk ouders met een vergelijkbare achtergrond aantreffen. Scholen
die bijvoorbeeld een onderwijskundig concept hanteren waarin zelfstandigheid en zelfont-
plooiing centraal staan – bijvoorbeeld Montessori-, Jenaplan- of Daltonscholen – appelleren
vooral aan de opvoedingswaarden van hoger opgeleide autochtone ouders (Herweijer en
Vogels, 2004). Verder is uit onderzoek bekend dat ouders hun oordeel over de geschiktheid
van een school impliciet mede baseren op de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Ze
zoeken namelijk een school die qua sfeer en denkbeelden bij hen past. Scholen met veel al-
lochtone leerlingen zijn in de ogen van autochtone ouders geen aantrekkelijke optie van-
wege de kloof tussen school- en thuismilieu die ze er verwachten (Karsten et al., 2002). 

‘Zwarte scholen’ in het basisonderwijs
Het resultaat van dit alles is een sterke scheiding tussen autochtone en allochtone

leerlingen en het ontstaan van ‘zwarte scholen’ in het basisonderwijs van de vier grote ste-
den. Bij het in kaart brengen van het fenomeen ‘zwarte scholen’ moeten we bedenken dat
in steden als Amsterdam en Rotterdam al meer dan de helft van de leerlingen in het basis-
onderwijs een niet-westerse allochtone achtergrond heeft. Ook bij een volstrekt gelijkmatige
spreiding zou het percentage niet-westerse allochtone leerlingen op basisscholen rond de
50 procent liggen. Daarom is in tabel 7.5 als afbakening van een ‘zwarte school’ gekozen
voor een grens van meer dan 80 procent niet-westerse allochtone leerlingen. Volgens dit
criterium telt Rotterdam van de vier grote steden de meeste ‘zwarte scholen’; bijna 40 pro-
cent van de scholen heeft er een concentratie van 80-100 procent niet-westerse allochtone
leerlingen. Worden de leerlingen uit de niet-westerse allochtone doelgroep van het onderwijs-
achterstandenbeleid als uitgangspunt genomen, dan is het percentage ‘zwarte scholen’ iets
lager (35 procent). 

herweijer

5 Het aantal leerlingen op de havo/vwo-scholen in
de vier grote steden ligt 30 procent hoger dan het
aantal havo/vwo-leerlingen dat woont in de grote
steden. Dat blijkt uit vergelijking van het aantal leer-
lingen in leerjaar drie van het voortgezet onderwijs
naar respectievelijk woongemeente en schoolge-
meente (gegevens uit CBS Statline).
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Het percentage ‘zwarte scholen’ in de drie andere grote steden is lager dan in Rotterdam. In
het geval van Den Haag en vooral Utrecht speelt mee dat het aantal niet-westerse allochto-
ne leerlingen als zodanig er lager is. In de G21-gemeenten zijn ‘zwarte scholen’ volgens de
hier gehanteerde definitie een zeldzaamheid; slechts 5 procent van de basisscholen telt er
meer dan 80 procent leerlingen van niet-westerse allochtone herkomst.

In vergelijking met midden jaren negentig is het percentage ‘zwarte scholen’ in de
vier grote steden tezamen toegenomen, maar het lijkt erop dat het hoogste punt is bereikt.
Volgens beide criteria was het percentage ‘zwarte scholen’ in drie van de vier grote steden
in 2004/’05 wat geringer dan in het daaraan voorafgaande jaar6. Alleen in Den Haag nam
het percentage scholen met meer dan 80 procent niet-westerse allochtone leerlingen nog
enigszins toe. 

Het percentage ‘zwarte scholen’ volgens een absolute maatstaf, zoals een grenswaarde van
80 procent niet-westerse allochtone leerlingen, is mede afhankelijk van het totaal aantal al-
lochtone leerlingen in de stad. Dat verklaart het geringere percentage zwarte scholen in
Den Haag en Utrecht. De segregatie-index s (zie bijvoorbeeld Tesser et al., 1995) is niet ge-
voelig voor dit soort niveauverschillen en geeft beter uitdrukking aan het begrip van ‘schei-
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6 In Utrecht speelt de al genoemde vermindering
van het percentage niet-westerse allochtone leerlin-
gen ook een rol.

tabel 7.5: ‘Zwarte’ basisscholen in de vier grote steden, de G21-gemeenten en landelijk 1995-2004 (%)

1995/’96 2000/’01 2003/’04 2004/’05

Amsterdam 
Scholen > 80% niet-westerse allochtone doelgroepleerlingen 27,7 27,8 26,3 25,9
Scholen > 80% niet-westerse allochtone leerlingen . 33,8 34,6 32,2

Rotterdam
Scholen > 80% niet-westerse allochtone doelgroepleerlingen 30,1 35,9 37,3 34,9
Scholen > 80% niet-westerse allochtone leerlingen . 37,4 38,9 38,0

Den Haag
Scholen > 80% niet-westerse allochtone doelgroepleerlingen 20,6 22,0 23,9 22,7
Scholen > 80% niet-westerse allochtone leerlingen . 28,8 28,9 29,8

Utrecht
Scholen > 80% niet-westerse allochtone doelgroepleerlingen 11,1 15,3 17,3 16,9
Scholen > 80% niet-westerse allochtone leerlingen . 15,3 16,0 15,7

Totaal G 4
Scholen > 80% niet-westerse allochtone doelgroepleerlingen 25,0 27,6 28,0 26,7
Scholen > 80% niet-westerse allochtone leerlingen . 31,7 32,2 31,2

G 21
Scholen > 80% niet-westerse allochtone doelgroepleerlingen 2,5 4,2 4,5 4,4
Scholen > 80% niet-westerse allochtone leerlingen . 4,0 4,8 4,8

Nederland
Scholen > 80% niet-westerse allochtone doelgroepleerlingen 2,6 3,2 3,4 3,4
Scholen > 80% niet-westerse allochtone leerlingen . 3,5 3,9 3,9

Bron: OCW/CFI: bewerking auteur.
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ding’. De index is te interpreteren als het percentage niet-westerse allochtone leerlingen dat
naar een andere school zou moeten overstappen om een gelijkmatige verdeling van niet-
westerse allochtone en autochtone leerlingen over scholen te bereiken. Als de index een
waarde heeft van 100 procent is de segregatie compleet en gaan autochtone en niet-wester-
se allochtone leerlingen volstrekt gescheiden naar school. Als elke school daarentegen een
precies evenredig aandeel op de allochtone en autochtone leerlingenmarkt heeft, neemt de
index de minimumwaarde van nul procent aan. 

Tabel 7.6 geeft de waarde van de segregatie-indices weer voor het basisonderwijs in de vier
grote steden over de periode 1995-2004. De segregatie in het grootstedelijke basisonderwijs
blijkt aanzienlijk. Ongeveer 60 à 70 procent van de leerlingen zou van basisschool moeten
veranderen om een evenwichtige spreiding te realiseren. Het Haagse basisonderwijs is, on-
danks het wat geringere aantal ‘zwarte scholen’, van de vier grote steden volgens deze
maatstaf het meest gesegregeerd. Ook het Utrechtse basisonderwijs scoort vrij hoog op de
segregatie-index.

Afgemeten aan de niet-westerse allochtone doelgroepleerlingen van het achterstandsbeleid
is de segregatie nog wat scherper dan wanneer wordt gekeken naar de spreiding van alle
niet-westerse allochtone leerlingen. Dit wijst erop dat niet-westerse allochtone leerlingen
met hoger opgeleide ouders wat gelijkmatiger over de basisscholen zijn gespreid. Een deel
van de hoger opgeleide allochtone ouders laat de ‘zwarte scholen’ links liggen: behalve een
‘witte vlucht’ is er inmiddels ook sprake van een ‘zwarte vlucht’ (Karsten et al., 2002). Ver-
der speelt waarschijnlijk ook mee dat hoger opgeleide allochtone ouders meer gespreid
over de wijken van de grote steden wonen.

herweijer

tabel 7.6: Segregatiea tussen allochtone en autochtone leerlingen in het basisonderwijs in de vier grote steden, 1995-2004 

1995/’96 2000/’01 2003’/’04 2004/’05

Segregatie niet-westerse allochtone 
doelgroepleerlingen - overige leerlingen

Amsterdam 56,0 57,9 59,1 58,8
Rotterdam 63,3 63,5 62,6 62,2
Den Haag 65,0 67,7 71,1 71,3
Utrecht 53,5 61,0 66,3 66,4

Segregatie niet-westerse allochtone 
leerlingen- overige leerlingen 

Amsterdam . 56,7 58,6 58,1
Rotterdam . 60,1 59,2 58,4
Den Haag . 64,8 66,8 67,1
Utrecht . 57,8 61,1 60,1

a Segregatie-indices (een waarde van 0% wijst op een volledige evenredige verdeling van de verschillende groepen leerlingen, 
bij een waarde van 100% is de scheiding compleet).

Bron: OCW/CFI: bewerking auteur.
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De segregatie tussen Turkse of Marokkaanse en autochtone leerlingen is duidelijk sterker
dan die tussen Surinaamse en autochtone leerlingen. Antilliaanse en ‘overige niet-westerse’
leerlingen zitten tussen deze uitersten in (indices niet in tabel 7.6).

Ook tussen verschillende groepen autochtone leerlingen is sprake van segregatie.
De scheiding tussen autochtone achterstandsleerlingen en overige autochtone leerlingen is
aanzienlijk met segregatie-indices die liggen tussen de 44 (Rotterdam) en 59 procent
(Utrecht). Segregatie in het onderwijs heeft niet alleen een sociaal-culturele, maar ook een
sociaal-economische component. 

De segregatie in het onderwijs heeft, zoals gezegd, te maken met de ongelijke spreiding van
bevolkingsgroepen over woonwijken. Tesser et al. (1995) hebben echter laten zien dat er
meer aan de hand is; ook tussen scholen binnen eenzelfde woonwijk bestaan soms grote
verschillen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Dit blijkt ook uit meer recente
gegevens uit Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Utrecht meldt in de ‘monitor 2006’ dat 31
procent van de basisscholen in die stad geen afspiegeling zijn van de ‘subwijk’ (een subwijk
is een onderdeel van een wijk), wat betekent dat de etnische samenstelling van de school
meer dan 15 procent afwijkt van de etnische samenstelling in de ‘subwijk’ (Utrecht, 2006).
In Amsterdam maakte 12 procent van alle basisschoolleerlingen een schoolkeuze die als
‘witte vlucht’ is aan te merken. Bij Amsterdamse leerlingen die wonen in een omgeving met
uitsluitend gemêleerde of zwarte basisscholen, bedraagt de ‘witte vlucht’ zelfs 38 procent
(O + S, 2005)7. In Rotterdam is 30 procent van de scholen in vergelijking met de wijk te
‘zwart’ en 18 procent te ‘wit’ (Huisman et al., 2005). 

De berekende indices voor segregatie in het onderwijs (zie nogmaals tabel 7.6) zijn
dan ook hoger dan die berekend voor de woonsegregatie in de grote steden: de voor 2002
berekende waarden voor de woonsegregatie lopen uiteen van 36 procent (Amsterdam) tot
46 procent (Den Haag) (Dagevos et al., 2003: p. 24).

Net als het percentage ‘zwarte scholen’ lijkt ook de segregatie tussen niet-westerse alloch-
tone en autochtone leerlingen het hoogste punt te hebben bereikt. Het laatste jaar nam de
waarde van de segregatie-index in drie van de vier grote steden niet meer toe, met Den
Haag als uitzondering. De komende jaren zal moeten blijken of de ontwikkeling naar min-
der ‘zwarte’ scholen en minder segregatie doorzet. 
De segregatie-index is berekend voor het totale scholenbestand in elk van de steden. Het
is niet bekend hoe scheiding binnen de afzonderlijke wijken van de steden zich heeft ont-
wikkeld.

Segregatie in het voortgezet onderwijs 
In het voortgezet onderwijs werkt de ongelijke deelname van autochtone en al-

lochtone leerlingen aan verschillende schoolsoorten de segregatie extra in de hand. niet-
westerse allochtone jongeren zijn oververtegenwoordigd in de lagere regionen van het
voortgezet onderwijs (de kader- en basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo) en volgen
in mindere mate havo/vwo. Doordat havo/vwo en vmbo vaak in afzonderlijke vestigingen
zijn ondergebracht, ontstaat als vanzelf een scheiding tussen autochtone en niet-westerse
allochtone leerlingen. Aan de andere kant zal de grotere omvang en het ruimere rekrute-
ringsgebied van scholen voor voortgezet onderwijs de segregatie weer wat temperen.

7. opleiding en onderwijs in de grote stad 221

7 Er is sprake van ‘witte vlucht’ als niet voor een
van de drie dichtstbijzijnde scholen is gekozen, en
als de wel gekozen school 25 procent ‘witter’ is dan
de ‘witste’ van de drie dichtstbijzijnde scholen. Het
verschijnsel ‘witte vlucht’ kan zich dus alleen voor-
doen als er geen ‘witte school’ in de buurt is (als er
wel een ‘witte’ school in de buurt is, is het niet moge-
lijk om naar een nog ‘wittere’ school in een andere
buurt te gaan). Bezien op alle leerlingen is er in 12
procent van de gevallen sprake van ‘witte vlucht’. Bij
alleen de leerlingen voor wie ‘witte vlucht’ om de zo-
juist genoemde reden mogelijk is, bedraagt het per-
centage ‘witte vlucht’ 38 procent (O + S, 2005: p. 55).
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Cijfers van het CBS (2005) geven een beeld van het percentage ‘zwarte scholen’ en
van de scheiding tussen autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen in het voortgezet
onderwijs in de vier grote steden (tabel 7.7). Ruim een op de vier scholen voor voortgezet
onderwijs in de vier grote steden telt meer dan 80 procent niet-westerse allochtone leerlin-
gen. Daarmee is het percentage ‘zwarte scholen’ in het voortgezet onderwijs wat geringer
dan in het basisonderwijs. Utrecht telt, net als in het basisonderwijs, het kleinste percenta-
ge ‘zwarte scholen’. De invloed van de spreiding van de diverse vormen van voortgezet on-
derwijs over verschillende vestigingen blijkt wanneer we de cijfers nader uitsplitsen. Van de
vestigingen met alleen havo/vwo is in de vier grote steden slechts 7 procent ‘zwart’, van
vestigingen met alleen de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo is dat 42 procent (per-
centages niet in tabel 7.7). 

Als indicator voor de scheiding tussen niet-westerse allochtone en autochtone leerlingen
hanteert het CBS het percentage niet-westerse allochtone medeleerlingen op school. Voor
de autochtone leerlingen in de vier grote steden ligt dat percentage op gemiddeld 27 pro-
cent, voor allochtone leerlingen ligt het op een veel hoger niveau van gemiddeld 65 pro-
cent. Bij een gelijkmatige spreiding zou het percentage niet-westerse allochtone medeleer-
lingen voor beide groepen 45 procent bedragen.

Verder is uit de CBS-gegevens af te leiden dat de segregatie zich op alle niveaus van het
voortgezet onderwijs voltrekt: niet-westerse allochtone leerlingen in grootstedelijke
havo/vwo-vestigingen hebben veel meer niet-westerse allochtone medeleerlingen dan de
autochtone leerling in hetzelfde type vestiging. Bij de andere soorten vestigingen voor
voortgezet onderwijs wordt eenzelfde verschil gevonden (CBS, 2005: p. 215).

Het feit dat lagere en hogere vormen van voortgezet onderwijs vaak in verschillen-
de vestigingen zijn ondergebracht draagt bij aan de segregatie, maar is dus zeker niet de
enige oorzaak. De ongelijke spreiding van bevolkingsgroepen over woonwijken en de

herweijer

tabel 7.7: Segregatie in het voortgezet onderwijs in de vier grote steden, overig Nederland en landelijk, 2004/2005

% niet-westerse % niet-westerse  
allochtone allochtone

medeleerlingen van medeleerlingen van
% ‘zwarte scholen’a autochtone leerlingen allochtone leerlingen

Totaal vier grote steden 25 27 65
Amsterdam 27 32 69
Rotterdam 27 23 66
Den Haag 24 27 59
Utrecht 11 24 56

Overig Nederland 1 9 20

Totaal Nederland 4 11 35

a Een vestiging met meer dan 80% leerlingen van niet-westerse allochtone herkomst.

Bron: CBS (2005).
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schoolkeuze voegen daar nog het nodige aan toe. Illustratief voor de rol die de schoolkeuze
speelt, is de groeiende populariteit onder autochtone leerlingen van de zogenaamde ‘groe-
ne’ sector in het vmbo (voorheen aangeduid als landbouwonderwijs). Die belangstelling is
voor een deel ingegeven door het feit dat niet-westerse allochtone leerlingen het groen on-
derwijs links laten liggen (Steenbekkers et al., 2006).

Gevolgen van segregatie
De vrees bestaat dat segregatie nadelig is voor de onderwijskansen van niet-wester-

se allochtone leerlingen en bovendien hun integratie op sociaal-cultureel terrein in de weg
staat. Bij dat laatste gaat het om zaken als contacten met autochtone leerlingen, het zich
eigen maken van westerse normen en waarden en het betrokken zijn op de Nederlandse sa-
menleving.

Uit onderzoek is bekend dat de prestaties van leerlingen op ‘zwarte’ basisscholen
inderdaad achterblijven, maar belangrijk is dat dit verschil voor het overgrote deel heeft te
maken met de herkomst van de leerlingen. In vergelijking daarmee is het ‘zwarte schoolef-
fect’ – het nadeel van een groot aantal niet-westerse allochtone medeleerlingen – slechts ge-
ring. Leerlingen op een ‘zwarte school’ presteren niet zo veel slechter dan leerlingen met
een vergelijkbare herkomst op een meer gemêleerde school. Bovendien is het ‘zwarte
schooleffect’ in de loop van de jaren negentig afgezwakt: op het gebied van taalvaardigheid
is het gehalveerd, bij rekenen is er nog maar een kwart van over (SCP/WODC/CBS, 2005:
pp. 73-74). ‘Zwarte’ basisscholen weten langzamerhand steeds beter om te gaan met de
problemen die een hoge concentratie niet-westerse allochtone achterstandsleerlingen met
zich meebrengt.

Over de invloed van onderwijssegregatie op het sociaal-culturele vlak is uit onder-
zoek minder bekend. Wel is het in ieder geval duidelijk dat segregatie niet bijdraagt aan de
contacten tussen niet-westerse allochtone en autochtone leerlingen. In het algemeen blijkt
dat contacten de onderlinge acceptatie tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen
bevorderen; onbekend maakt ombemind (Dagevos en Gijsberts, 2005). Gemengd onderwijs
zou de basis kunnen leggen voor meer acceptatie van autochtone en niet-westerse alloch-
tone leerlingen onderling.

Spreidingsbeleid
De discussies over de segregatie in het grootstedelijke onderwijs zijn de laatste jaren

weer opgelaaid nadat er in de jaren negentig een sfeer van berusting in kringen van beleids-
makers was ontstaan. Deze opleving heeft te maken met de gewijzigde toon van het debat
over de integratie van minderheden. Daarnaast speelt de opkomst van islamitische basis-
scholen een rol. Deze werken niet alleen een verdergaande segregatie tussen autochtone en
niet-westerse allochtone leerlingen in de hand, gevreesd wordt ook dat ze waarden en nor-
men overdragen die integratie van de leerlingen die dit onderwijs volgen in de weg staan. 

Volgens een onderzoek van de onderwijsinspectie is dit laatste verwijt niet terecht:
islamitische scholen zouden geen waarden uitdragen die op gespannen voet staan met de ba-
siswaarden van de democratische rechtstaat (Inspectie van het Onderwijs, 2003). Ook de on-
derwijskansen van de leerlingen zijn niet slechter dan op andere scholen met hoge concentra-
ties niet-westerse allochtone leerlingen (Driessen, 2004). Wel is dagelijks contact met autoch-
tone medeleerlingen op islamitische scholen op voorhand zo goed als uitgesloten.

7. opleiding en onderwijs in de grote stad 223
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Steeds vaker gaan stemmen op om een meer gelijkmatige spreiding van niet-westerse alloch-
tone leerlingen af te dwingen. Zo staat het recht van bijzondere scholen om leerlingen te
mogen weigeren met een zekere regelmaat ter discussie. Het is echter de vraag of het opleg-
gen van een acceptatieplicht aan het bijzonder onderwijs veel zoden aan de dijk zal zetten.
Het door scholen weigeren van niet-westerse allochtone leerlingen speelt maar een beperkte
rol bij het ontstaan van ‘witte’ en ‘zwarte scholen’ (Karsten et al., 2002). Gegeven de ongelij-
ke spreiding van autochtone en niet-westerse allochtone jongeren over wijken van de grote
steden is een behoorlijke mate van scheiding onvermijdelijk, ook wanneer alle leerlingen
zouden kiezen voor een nabijgelegen school in de eigen wijk. Daarbovenop komt het effect
van de vrije schoolkeuze, die, bedoeld of onbedoeld, de segregatie nog eens versterkt.

Om te bereiken dat scholen ten minste een afspiegeling vormen van de wijk waarin ze zijn
gelegen, moet de vrije schoolkeuze van ouders aan banden worden gelegd. In een op de
vier gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners wordt enigerlei vorm van spreidings-
beleid gevoerd, gericht op het bijsturen van de schoolkeuze. In de meeste gevallen zijn er
afspraken gemaakt tussen de gemeente en schoolbesturen over het aannemen en doorver-
wijzen van leerlingen. Soms worden expliciet quota gehanteerd voor het aantal niet-wester-
se allochtone leerlingen per school (Rutten en Peters, 2005). Een voorloper op dit gebied
was de gemeente Gouda, waar in de jaren tachtig en negentig een maximaal percentage
allochtone leerlingen per school werd afgesproken. Als het quotum dreigde te worden over-
schreden, werden allochtone leerlingen doorverwezen naar een andere school, zonodig
buiten de eigen woonwijk. Als gevolg van een afkalvend draagvlak en door een gebrek aan
bereidwilligheid van sommige schoolbesturen om de quota aan te passen aan het groeiende
aantal niet-westerse allochtone jongeren in de gemeente ging het Goudse beleid in 1997 ter
ziele. In andere gemeenten zijn er voorbeelden van individuele besturen of scholen die de
schoolkeuze bijsturen. Het Amsterdamse openbaar onderwijs hanteert een postcodecriteri-
um om te voorkomen dat leerlingen uitwijken naar scholen buiten de eigen wijk. Elders
zijn er scholen die werken met aparte wachtlijsten voor autochtone en niet-westerse al-
lochtone leerlingen; een bekend voorbeeld is de Rotterdamse basisschool ‘De Pijler’. Naast
beperkende maatregelen zijn er ook initiatieven van groepen autochtone ouders die hun
kinderen gezamenlijk op een ‘zwarte’ buurtschool aanmelden8. 

Een evenredige spreiding op stedelijk niveau is alleen maar te bereiken door ver-
gaande ingrepen in de schoolkeuze. Een deel van de leerlingen zou moeten worden ge-
dwongen om buiten de eigen wijk naar school te gaan. Volgens de inventarisatie van Rutten
en Peters (2005) hanteren de gemeenten tegenwoordig vrijwel altijd het minder vergaande
uitgangspunt dat de school een afspiegeling van de wijkbevolking moet zijn, spreiding over
de grenzen van wijken heen is niet meer aan de orde. Maatregelen op het terrein van huis-
vesting om niet-westerse allochtone en autochtone gezinnen beter te spreiden over de wij-
ken van de grote steden vragen een lange adem en zullen pas op de langere termijn effect
kunnen hebben op de segregatie in het onderwijs. 

Er zitten de nodige haken en ogen aan het spreidingsbeleid. Om te beginnen zijn de juridi-
sche mogelijkheden om de vrije schoolkeuze te beperken begrensd. Zo is het hanteren van
etnische criteria voor de spreiding van leerlingen volgens de Onderwijsraad in strijd met

herweijer

8 Voor een beschrijving van een aantal lokale voor-
beelden van initiatieven om segregatie tegen te gaan,
zie Rutten en Peters (2005).
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nationale en internationale wetten en verdragen. Spreiding van leerlingen op basis van ach-
terstanden acht de raad wel mogelijk (Onderwijsraad, 2005). Verder kan spreidingsbeleid
waarbij de schoolkeuze wordt gebonden aan de eigen wijk ongewenste bijwerkingen heb-
ben. Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat er een verhuisstroom van autochtone ou-
ders naar wijken met ‘wittere’ scholen op gang kan komen (Huisman et al., 2005), zodat de
woonsegregatie verder toeneemt. Ook ontneemt het hanteren van het wijkcriterium ambiti-
euze, talentvolle niet-westerse allochtone leerlingen de kans om aan hun wijk te ontsnap-
pen (Dronkers, 2006).

Het inperken van de keuzevrijheid staat voorts op gespannen voet met een aantal
andere doelstellingen van het onderwijsbeleid. Een belangrijke lijn in het onderwijsbeleid
van de laatste jaren (OCW, 2004a, 2004b) is bijvoorbeeld het versterken van de keuzevrij-
heid van ouders en het bevorderen van de diversiteit en de profilering van het scholenaan-
bod, maar dit staat haaks op het inperken van de schoolkeuzevrijheid omwille van het be-
strijden van segregatie. Het onbedoelde neveneffect van het bevorderen van de keuzevrij-
heid en profilering van scholen is een waarschijnlijk toenemende scheiding tussen autoch-
tone en niet-westerse allochtone leerlingen en tussen kinderen van lager en hoger opgelei-
de ouders (Herweijer en Vogels, 2004). 

Een ander voorbeeld is het beleid rond de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Gemeen-
ten zijn gehouden om met de beschikbare middelen een zo groot mogelijk aantal kinderen
uit de doelgroepen te bereiken. De meest efficiënte inzet van vve-middelen is die waarbij
kinderen uit achterstandsgroepen zoveel mogelijk in een groep bij elkaar worden gezet,
maar daardoor werkt het vve-beleid in de praktijk de concentratie van doelgroepleerlin-
gen in bepaalde samenwerkende peuterspeelzalen en basisscholen in de hand (Rutten en
Peters, 2005).

Het is plausibel dat een zekere concurrentie tussen scholen bevorderlijk is voor de
kwaliteit van het onderwijs (Dronkers, 2006). Voorwaarde voor concurrentie tussen scho-
len is echter wel dat ouders vrij zijn in hun schoolkeuze. Huisman et al. (2005) wijzen op
de ervaringen in Zweden, waar na invoering van de vrije schoolkeuze het onderwijsniveau
omhoog ging, maar de segregatie wel toenam. 

Gegeven de beperkingen, de onbedoelde neveneffecten en de strijdigheid met andere doel-
stellingen van het onderwijsbeleid lijken de marges voor een substantiële inperking van de
schoolkeuzevrijheid niet erg breed. Het kabinet stuurt aan op het instellen van een ver-
plichting voor schoolbesturen en gemeenten om in overleg afspraken te maken over de
spreiding van leerlingen met achterstanden (TK, 2005/2006a). Het sluit daarmee aan op het
beleid dat al in een aantal gemeenten wordt ontwikkeld. Verder denkt het kabinet aan het
tegengaan van de stichting van nieuwe basisscholen waarvan te verwachten is dat zij voor
meer dan 80 procent door achterstandsleerlingen zullen worden bezocht, en aan het aftop-
pen van de achterstandsmiddelen voor ‘zwarte scholen’ (TK, 2005/2006b). Door de perso-
neelsformatie van scholen met de hoogste concentraties achterstandsleerlingen te vermin-
deren – veel achterstandsleerlingen betekent veel extra formatie – wil het kabinet de sprei-
ding van achterstandsleerlingen over scholen bevorderen. 
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7.4. Leerprestaties in het basisonderwijs in de grote steden

Zoals al eerder is gezegd, hangen de leerprestaties in het basisonderwijs sterk
samen met de herkomst van leerlingen. Al aan het begin van de basisschool hebben niet-
westerse allochtone leerlingen een aanzienlijke achterstand, vooral op het gebied van taal.
Aan het einde van de basisschool is deze nog steeds groot, ook al is de achterstand waar-
mee leerlingen uit de minderheidsgroeperingen van de basisschool komen de afgelopen
tien jaar wel kleiner geworden (SCP/WODC/CBS, 2005). De taalvaardigheid van Turkse,
Marokkaanse en ook Antilliaanse leerlingen is aan het einde van de basisschool ongeveer
op het niveau dat autochtone leerlingen met middelbaar of hoger opgeleide ouders al in
groep 6 hebben bereikt. Leerlingen uit een aantal minderheidsgroepen hebben met andere
woorden aan het einde van de basisschool een taalachterstand van plusminus twee leerja-
ren. De achterstand van leerlingen uit de minderheidsgroepen op het gebied van rekenen is
minder groot en bedraagt aan het einde van de basisschool zo’n half tot driekwart jaar. Ook
autochtone leerlingen met laagopgeleide ouders hebben aan het einde van de basisschool
een achterstand: op het gebied van taal lopen zij ongeveer een leerjaar achter, op het gebied
van rekenen iets minder dan een half jaar. 

Gegeven het grote aantal leerlingen uit de minderheidsgroeperingen op de basisscholen van
de grote steden is het vrijwel onvermijdelijk dat daar de leerprestaties in het basisonderwijs
achterblijven bij die van leerlingen in de rest van het land. 

Uit het zogenaamde prima-cohortonderzoek9 blijken dan ook aanzienlijke presta-
tieverschillen tussen de grote steden en de rest van het land. Dat is af te lezen in figuur 7.2,
waarin voor het schooljaar 2002/’03 de taal- en rekenvaardigheid in de groepen 4, 6 en 8
van het basisonderwijs is vertaald naar leerjaren met behulp van de zogenaamde prima-
vaardigheidsscore10.

De leerlingen in de vier grote steden hadden in 2002/’03 aan het einde van de ba-
sisschool op het gebied van taal een achterstand van ongeveer één leerjaar op de leerlingen
in de rest van het land. In de G21-gemeenten blijven de taalprestaties eveneens achter op
de rest van het land, maar dat verschil is veel geringer: ongeveer een kwart leerjaar. 

De rekenachterstand was in de vier grote steden minder dramatisch: ongeveer een derde
leerjaar. De reden is dat verschillen in rekenvaardigheid tussen leerlingen uit de minder-
heidsgroeperingen en autochtone leerlingen nu eenmaal minder groot zijn. De leerlingen in
de G21-gemeenten doen het in groep 8 op het gebied van rekenen niet of nauwelijks slech-
ter dan leerlingen in de rest van het land.

Wanneer we de leerprestaties van afzonderlijke groepen leerlingen vergelijken, blijkt duide-
lijk dat de achterblijvende prestaties van leerlingen in de vier grote steden vooral hebben te
maken met de afwijkende samenstelling van de leerlingenpopulatie (tabel 7.8).

Binnen elk van de in tabel 7.8 onderscheiden groepen presteren de leerlingen in de
vier grote steden niet zoveel slechter dan leerlingen in de rest van het land (gemeenten an-
ders dan de vier grote steden en de G21-gemeenten). Op het onderdeel taalvaardigheid
blijft de achterstand van de leerlingen in de grote steden bij de verschillende groepen leer-
lingen beperkt tot ongeveer één tiende leerjaar, een gering verschil in vergelijking met de

herweijer

9 Het prima-cohortonderzoek is een grootschalig
onderzoek onder basisscholen waarbij om de twee
jaar de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen in de
groepen 2, 4, 6 en 8 worden gemeten. 

10 De prima-vaardigheidscore geeft een indicatie
van de groei van kennis in de loop van het basison-
derwijs. Het verschil in vaardigheid tussen verschil-
lende leerlingen in bijvoorbeeld groep 8 kan worden
afgezet tegen het verschil in vaardigheid tussen groep
6 en groep 8. Dit laatste verschil komt overeen met
een verschil in vaardigheid van twee leerjaren. Door
de verschillen in groep 8 te relateren aan de kennis-
groei tussen groep 6 en groep 8, kunnen vaardig-
heidsverschillen tussen leerlingen in groep 8 worden
uitgedrukt in leerjaren.
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achterstand van één leerjaar van de totale leerlingenpopulatie (zie de kolom ‘alle leerlin-
gen’). Bij rekenen zijn de verschillen voor de diverse groepen nog geringer, of afwezig. De
leerachterstand op de basisscholen in de grote steden is dus voor het overgrote deel een ge-
volg van de sterk afwijkende samenstelling van de leerlingenpopulatie. In de G21-gemeen-
ten was er in 2002 bij de verschillende groepen leerlingen in het geheel geen nadelig ver-
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fig. 7.2: Taal- en rekenvaardigheida in de vier grote steden, de G21-gemeenten en de rest
 van het land, 2002 

a Prima-vaardigheidsscore omgerekend naar leerjaren.

Bron: ITS/SCO/NOW (Prima 2002); bewerking auteur.
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tabel 7.8: Achterstanda van leerlingen in groep 8 van de basisschool in de vier grote steden en de G21-gemeenten ten
opzichte van leerlingen in de overige gemeentenb)

Autochtoon Autochtoon Alle
Turken Marokkanen Surinamers Antillianen laag hoog leerlingen 

Taalvaardigheid
vier grote steden -0,07 0,05 -0,09 -0,11 -0,06 -0,03 -1,01
G21-gemeenten 0,01 0,03 0,01 0,31 -0,10 0,05 -0,23

Rekenvaardigheid
vier grote steden 0,00 0,07 -0,06 -0,06 -0,07 -0,06 -0,35
G21-gemeenten 0,02 0,03 0,04 0,26 -0,08 -0,01 -0,05

a Prima-vaardigheidscore omgerekend naar leerjaren. 
b Alle gemeenten buiten de vier grote steden G21-gemeenten.

Bron: ITS/SCO/NOW (Prima 2002); bewerking auteur.
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schil ten opzichte van de rest van het land, met als enige uitzondering de lagere taalpresta-
ties van kinderen van laag opgeleide autochtone ouders.

Door berichten over de slechte onderwijsprestaties in bepaalde plattelandsgebie-
den (bijvoorbeeld Van der Vegt en Van Velzen, 2002, Van Ruijven, 2003) is het beeld ont-
staan dat autochtone achterstandsproblematiek vooral op het platteland is gelokaliseerd.
Wat betreft het aantal autochtone leerlingen met laag opgeleide ouders is dat zeker het
geval. De leerprestaties van de autochtone achterstandsleerling zijn echter juist in ‘sterk
stedelijke’ gemeenten iets slechter dan in weinig en niet stedelijke gemeenten (Steenbek-
kers et al., 2006). Ook Mulder et al. (2006) constateren op basis van hun analyses dat de
prestaties van plattelandsleerlingen tegen de verwachting in niet slechter zijn dan die van
vergelijkbare leerlingen in de rest van het land, terwijl dat wel geldt voor leerlingen in de
vier grote steden en – in mindere mate – in de G21-gemeenten. 

De problematiek van de autochtone achterstandsleerlingen trekt de aandacht,
omdat zij het afgelopen decennium in tegenstelling tot de leerlingen uit de minderheden
geen progressie hebben geboekt (Vogels en Bronneman-Helmers, 2003). Het kabinet heeft
een herziening van het onderwijsachterstandenbeleid in voorbereiding die mede is gericht
op verruiming van de achterstandsmiddelen voor scholen met veel autochtone achter-
standsleerlingen (TK, 2005/2006b). De voorstellen zullen in de praktijk nadelig uitpakken
voor de basisscholen met veel achterstandsleerlingen in de grote steden, omdat zij een deel
van hun achterstandsmiddelen zullen kwijtraken. 

In vergelijking met de peiling in 1996 (SCP, 1999) is de taalachterstand van de leerlingen in
de vier grote steden anno 2002 niet duidelijk verminderd. In SCP (1999) werd een vergelij-
king gepresenteerd op basis van een eerdere editie van het prima-cohortonderzoek waaruit
bleek dat ook in de jaren negentig leerlingen in de vier grote steden aan het einde van de
basisschool op het gebied van taal bijna een leerjaar achterstand hadden op leerlingen in de
rest van het land. De achterstand op het gebied van rekenen werd wel wat kleiner en be-
droeg destijds nog ongeveer een half jaar. We moeten hierbij bedenken dat de prestatieach-
terstand in het grootsteedse basisonderwijs vooral heeft te maken met de samenstelling van
de leerlingenpopulatie en dat het aantal allochtone achterstandsleerlingen in de vier grote
steden in de periode 1996-2002 is toegenomen. Het zelfstandige grotestedeneffect heeft,
zoals gezegd, een veel geringere negatieve invloed op het prestatieniveau in de steden. Bo-
vendien is dat laatste effect volgens de bevindingen van Mulder et al. (2006) de achterlig-
gende jaren toch wel wat kleiner geworden: de prestaties van leerlingen in het basisonder-
wijs van de vier grote steden zijn dichter bij die van vergelijkbare leerlingen in de rest van
het land komen te liggen. 

7.5. Schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs 

Bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs worden verschillen in
het niveau waarmee leerlingen van de basisschool komen, vertaald naar een verdeling over
de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Ook na de invoering van het vmbo kent
het Nederlandse voortgezet onderwijs een sterk hiërarchische gelaagde structuur, met als
uitersten de lagere leerwegen van het vmbo (de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen)

herweijer
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aan de ene kant en het vwo aan de andere kant. Voor leerlingen van wie wordt verwacht
dat zij zonder extra steun geen vmbo-diploma kunnen halen, biedt het leerwegondersteu-
nend onderwijs extra faciliteiten.

Onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs
Omdat veel jongeren in de vier grote steden met een behoorlijke prestatieachter-

stand van de basisschool komen, lijkt het bijna onvermijdelijk dat leerlingen in die steden
veel meer dan elders in de lagere vormen van het voortgezet onderwijs terechtkomen. In de
praktijk valt dat echter wel mee; een behoorlijk deel van de jongeren in de grote steden
stroomt door naar de hogere segmenten van het voortgezet onderwijs, ook al is er wel een
verschil met de rest van het land (figuur 7.3). De havo/vwo-deelname in de grote steden be-
draagt 40 procent, slechts 5 procentpunten minder dan in de rest van het land. Een oorzaak
hiervan is dat de basisscholen in de grote steden hun leerlingen relatief hoge schooladvie-
zen voor het voortgezet onderwijs geven. Bovendien valt de schoolkeuze ook nog eens
hoog uit ten opzichte van het advies (SCP, 1999, Mulder et al., 2006).

Het effect van de aanwezigheid van een groot aantal achterstandsleerlingen mani-
festeert zich aan het andere uiteinde van het spectrum: het percentage leerlingen in de ba-
sisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (het laagste segment) is in de vier grote steden
duidelijk hoger dan elders in het land (23 procent in leerjaar drie; in gemeenten met minder
dan 100 duizend inwoners is dat 15 procent). Ook het aantal leerlingen dat leerwegonder-
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fig. 7.3: Verdeling leerlingen over leerjaar drie van het voortgezet onderwijs naar omvang 
 van woongemeente en herkomst, 2004/2005 

Bron: CBS Statline.
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steuning krijgt is in de vier grote steden hoger dan in kleinere gemeenten (13 versus 9 pro-
cent in gemeenten met minder dan 100 duizend inwoners; niet afgebeeld in figuur 7.3). In
de praktijk hebben deze leerlingen ondanks de extra steun de nodige moeite met de afron-
ding van hun opleiding: een groter deel zakt voor het examen en vertrekt zonder diploma
uit het onderwijs. 

De uitsplitsing in autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen maakt duidelijk dat de
geringere deelname aan de hogere vormen van het voortgezet onderwijs in de grote steden
heeft te maken met de aanwezigheid van een groot aantal leerlingen van niet-westerse al-
lochtone herkomst. Als we autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen afzonderlijk
vergelijken, dan is het onderwijsniveau van de autochtone leerlingen in de vier grote steden
zelfs hoger dan in de rest van het land. Voor de niet-westerse allochtone leerlingen geldt
precies het omgekeerde: zij zijn juist buiten de grote steden wat meer in de hogere vormen
van het voortgezet onderwijs te vinden. Het lijkt er dus op dat het grotestedeneffect varieert
naar herkomstgroep: positief voor autochtone leerlingen, maar negatief voor allochtone
leerlingen. Het gevolg is dat de kloof tussen het onderwijsniveau van autochtone en dat van
allochtone leerlingen in de vier grote steden duidelijk breder is dan in de rest van het land
en de onderwijsverdeling van verschillende herkomstgroepen in het voortgezet onderwijs
er meer dan elders is gepolariseerd. 

De hoge autochtone havo/vwo-deelname in de vier grote steden is mede een ge-
volg van het relatief hoge opleidingsniveau van autochtone ouders (denk aan het geringe
percentage leerlingen in vier grote steden in de laag opgeleide autochtone doelgroep 
van het onderwijsachterstandenbeleid). Niet alleen presteren kinderen van hoogopgeleide
autochtone ouders relatief goed, vanwege het negatieve imago van het vmbo zijn deze ou-
ders er ook op gespitst dat hun kind niet op het vmbo terechtkomt.

Aan de andere kant zijn de niet-westerse allochtone jongeren in de vier grote ste-
den mogelijk een relatief kansarme selectie ten opzichte van niet-westerse allochtone leer-
lingen in de rest van het land. Verder draagt hun concentratie in bepaalde woonwijken en
bepaalde scholen er waarschijnlijk toe bij dat juist zij de wrange vruchten plukken van het
grootstedelijk leef- en onderwijsklimaat. 

Examens
Vanuit het derde leerjaar hebben de leerlingen in het voortgezet onderwijs nog een à

drie jaar te gaan tot het eindexamen. Een deel van hen loopt daarbij vertraging op. De kans
daarop is in de vier grote steden groter dan in overige gemeenten: in het schooljaar 2003/’04
was het percentage zittenblijvers vooral in de eerste fase van het voortgezet onderwijs in de
vier grote steden hoger dan in andere gemeenten. In de bovenbouw van havo/vwo waren de
verschillen geringer (www.cbs.nl; voor een eerdere periode, zie Mulder et al., 2006). De rela-
tief hoge schoolkeuze in de vier grote steden blijft dus niet zonder gevolgen.

Bij het eindexamen komen vergelijkbare verschillen aan het licht. Landelijk gezien
slaagt rond de 90 procent van de leerlingen voor het examen vmbo, havo of vwo, maar in de
vier grote steden liggen de slaagpercentages een stuk lager. Afhankelijk van de onderwijs-
soort gaat het om een verschil van 7- tot 10 procentpunten ten opzichte van gemeenten met
minder dan 100 duizend inwoners. De overige gemeenten met meer dan 100 duizend inwo-
ners nemen een tussenpositie in (tabel 7.9). 

herweijer

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 230



Het verschil in examensucces is voor een belangrijk deel te herleiden tot de samenstelling
van de leerlingenpopulatie; de slaagpercentages van allochtone leerlingen liggen immers
aanzienlijk lager dan die van autochtone leerlingen. Binnen de groep autochtone en niet-
westerse allochtone leerlingen zijn de slaagpercentages in de vier grote steden in een aan-
tal gevallen echter eveneens lager dan daarbuiten (autochtone leerlingen in het vmbo,
niet-westerse allochtone leerlingen in vmbo gl/tl, havo/vwo). In die zin is er dus ook
sprake van een zelfstandig negatief ‘grotestedeneffect’ bij de examens in het voortgezet
onderwijs.

7.6. Voortijdig schoolverlaten en de startkwalificatie

Het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten is een belangrijke prioriteit in
het onderwijsbeleid. Er is sprake van voortijdig schoolverlaten als jongeren zonder start-
kwalificatie uit het onderwijs vertrekken. Een startkwalificatie geldt als de minimaal
noodzakelijke toerusting voor de arbeidsmarkt. Hiervoor is een diploma van een mbo-
opleiding op het tweede niveau, of van het havo of vwo nodig11. Alleen een vmbo-diplo-
ma is dus niet genoeg voor een startkwalificatie. In de praktijk blijkt een diploma in het
voortgezet onderwijs voor een deel van de jongeren niet haalbaar, en vmbo-ers die wel
een diploma halen, maken niet altijd de overstap naar een vervolgopleiding. Het kabinet
heeft zich ten doel gesteld om het aantal voortijdige schoolverlaters tot 2010 ten opzichte
van 2000 te halveren. 

7. opleiding en onderwijs in de grote stad 231

11 Er zijn mbo-opleidingen op vier niveaus. Voor
een startkwalificatie moet ten minste een opleiding
op het tweede niveau worden voltooid (de basisbe-
roepsopleiding), een opleiding op niveau 1 (assisten-
tenopleiding) is niet voldoende.

tabel 7.9: Slaagpercentagesa in het voortgezet onderwijs naar schoolsoort en woongemeente van de leerling,
2003/2004

vmbo-basis vmbo-kader vmbo gl tlb havo vwo

Alle leerlingen
Vier grote steden 80 83 82 82 84
Overig > 100.000 inwoners 83 91 87 86 90
< 100.000 inwoners 87 92 92 89 92
Nederland 85 91 90 88 91

Autochtone leerlingen
Vier grote steden 84 87 87 90 90
Overig > 100.000 inwoners 86 93 89 89 92
< 100.000  inwoners 89 93 93 90 93
Nederland 88 93 92 90 93

niet-westerse allochtone leerlingen
Vier grote steden 78 80 78 73 74
Overig > 100.000 inwoners 76 84 81 72 75
< 100.000  inwoners 78 83 83 77 80
Nederland 78 82 81 75 77

a Het aantal geslaagden als percentage van het aantal leerlingen aan het begin van het examenjaar.
b Vmbo gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl).

Bron: CBS Statline.
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Uitval uit het voortgezet onderwijs 
Het schoolloopbanenonderzoek van het CBS, waarin de onderwijsloopbaan van

een lichting jongeren vanaf de start in het voortgezet onderwijs wordt gevolgd, geeft inzicht
in de uitval in het voortgezet onderwijs (leerlingen die zonder voortgezet onderwijsdiploma
uit het onderwijs vertrekken). De gegevens uit het onderzoek zijn uit te splitsen naar groe-
pen gemeenten en bevatten verder informatie over de achtergronden van de leerlingen. Er
zijn schoolloopbaanonderzoeken gehouden onder de leerlingen die respectievelijk in de
schooljaren 1989/’90, 1993/’94 en 1999/’00 in het voortgezet onderwijs zijn gestart. 

In het Sociaal Cultureel Rapport 1996 concludeerde het SCP (1996) dat de uitval
bij de lichting scholieren die in 1989/’90 in het voortgezet onderwijs was gestart in de vier
grote steden bijna drie keer zo hoog was als in gemeenten met minder 100 duizend inwo-
ners (SCP, 1996). Alleen in het havo/vwo-segment van het voortgezet onderwijs bleef het
verschil tussen de vier grote steden en de rest van het land beperkt. Bij de lichting die in
1993/’94 aan het voortgezet onderwijs begon, kwamen opnieuw grote verschillen tussen de
vier grote steden en de rest van het land naar voren: de uitval in de vier grote steden was on-
geveer twee keer zo hoog als in kleinere gemeenten (SCP, 2001). De hoge uitval in de grote
steden had voor een deel te maken met de aanwezigheid van veel leerlingen uit risicogroe-
pen in de grote steden (allochtone leerlingen, leerlingen uit eenoudergezinnen), maar viel
daar niet volledig op terug te voeren. Rekening houdend met achtergronden van de leerlin-
gen, bleek de uitval in de steden nog altijd hoger dan in de rest van het land. 

De loopbaangegevens van de leerlingen die in 1999/’00 in het voortgezet onderwijs
startten, bevestigen opnieuw dit beeld. Ook bij deze lichting was de uitval in de vier grote
steden aanzienlijk hoger dan in gemeenten met minder dan 100 duizend inwoners (16 ver-
sus 6 procent) en de hoge uitval in de vier grote steden is ook voor deze lichting zeker niet
uitsluitend toe te schrijven aan een verschil in samenstelling van de leerlingenpopulatie
(Rekers et al., 2005). Bovendien bleek de uitval in de vier grote steden te zijn gestegen ten
opzichte van de lichting die in 1993/’94 was gestart. 

De verklaring voor de hoge uitval in de grote steden moet waarschijnlijk worden
gezocht in het grootstedelijke leefklimaat met zijn cumulatie van problemen en vele alter-
natieve vormen van tijdsbesteding, die de kans op spijbelen doen toenemen. Spijbelen is
vaak een voorbode van uitval en het percentage spijbelaars is in de grote steden hoger dan
elders, vooral in het vmbo (Inspectie van het Onderwijs, 2005). Ook op diverse indicatoren
die hebben te maken met het klimaat en de veiligheid op school scoren de grootstedelijke
scholen voor voortgezet onderwijs relatief ongunstig (pesten, incidenten tussen leerlingen
onderling, tussen leerlingen en leraren en tussen ouders en leerkrachten, zie Inspectie van
het Onderwijs, 2005). 

Bezit van een startkwalificatie 
De meeste jongeren volgen in het voortgezet onderwijs een vmbo-opleiding. Voor

een startkwalificatie moet na het vmbo evenwel nog een opleiding op het tweede niveau
van het mbo worden afgerond. Hier doen zich twee knelpunten voor: ten eerste maakt
‘slechts’ driekwart van de vmbo-gediplomeerden landelijk gezien de overstap naar een
mbo-opleiding en ten tweede zijn er jongeren die zonder diploma uit het mbo vertrekken.
De omvang van de uitval uit het mbo is landelijk slechts bij benadering bekend als gevolg
van de gebrekkige registraties (Inspectie van het Onderwijs, 2002).

herweijer
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Volgens de Rotterdamse schoolverlatersmonitor (DSO/Hartkamp, 2004) is de doorstroom
naar vervolgopleidingen in het mbo in die stad gelijk aan het landelijk niveau, maar kiezen
de Rotterdamse leerlingen wel veel vaker voor de lagere niveaus van het mbo. Juist op de
lagere niveaus van het mbo haken veel leerlingen voortijdig af; in het Rotterdamse mbo va-
rieert de uitval van 77 procent op niveau 1 tot 17 procent op niveau 4. 

De omvang van het voortijdig schoolverlaten wordt afgemeten aan het percentage jongeren
dat niet in het bezit is van een startkwalificatie en ook geen opleiding volgt. In de grote ste-
den wordt dit percentage mede beïnvloed door de verhuisbewegingen van en naar de ste-
den. De vele autochtone jongeren die zich vanaf ongeveer 18-jarige leeftijd in de grote ste-
den vestigen om een hogeronderwijsopleiding te gaan volgen, hebben al een startkwalifica-
tie op zak en hebben dus een gunstige invloed op het percentage voortijdige schoolverla-
ters. Aan de andere kant zijn de jongeren die zich van buiten Nederland in de steden vesti-
gen juist relatief laag opgeleid. In Rotterdam blijkt het netto-effect van deze twee bewegin-
gen positief; de hoogopgeleide groep jongeren die zich vanuit andere Nederlandse gemeen-
ten in de stad vestigt is namelijk twee keer zo groot als de lager opgeleide groep nieuwko-
mers van buiten Nederland (Hartkamp, 2005). In Amsterdam en Utrecht zal het positieve
netto-effect van deze verhuisbewegingen waarschijnlijk nog groter zijn dan in Rotterdam,
gegeven de grotere omvang van de universiteiten in die steden.

Volgens de Rotterdamse monitor Voortijdig Schoolverlaten was eind juli 2004 een kwart van
de 17-22-jarigen in die stad aan te merken als voortijdig schoolverlater (geen startkwalificatie
en ook niet op school). Het percentage voortijdige schoolverlaters volgde vanaf 1999/’00 aan-
vankelijk een dalende lijn, maar de laatste jaren is de daling gestagneerd (Hartkamp, 2005).
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fig. 7.4: Bezit van een startkwalificatie van personen van 15-24 jaar die geen onderwijs
 volgen naar omvang van gemeente, 2001-2004

Bron: Beckers en Traag (2005).
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Het percentage voortijdige schoolverlaters in deze leeftijdsgroep lag in het school-
jaar 2003/’04 in Amsterdam met 22 procent iets lager dan in Rotterdam (O + S, 2005). Ver-
gelijkbare cijfers voor Den Haag en Utrecht zijn voor zover bekend niet beschikbaar. Op
landelijk niveau is het percentage voortijdige schoolverlaters in de iets oudere leeftijds-
groep van 18-24 jaar bekend. In 2004 lag dit op het veel lagere niveau van 14 procent. Wel
moet vanwege de afwijkende leeftijdsgrenzen en het verschil in waarnemingsmethode een
slag om de arm worden gehouden bij deze voor de twee genoemde steden ongunstig uitval-
lende vergelijking. 

De gegevens afgebeeld in figuur 7.4 bevestigen het beeld van de minder gunstige positie van
de grote steden. Af te lezen is dat jongeren in de vier grote steden tezamen die geen oplei-
ding meer volgen minder vaak een startkwalificatie hebben dan elders12. Daarbij komt dat
de groei van het aantal jongeren dat het onderwijs heeft verlaten met een startkwalificatie
zich vooral voordoet in de overige gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners en in de
kleinere gemeenten, maar in de vier grote steden minder duidelijk is. De kloof tussen de
vier grote steden en de rest van het land lijkt toe te nemen.

Zoals verwacht hebben relatief minder niet-westerse allochtone jongeren een startkwalifi-
catie dan hun autochtone leeftijdsgenoten (respectievelijk 46 en 62 procent). Dit verschil is
uiteraard een belangrijke verklaring voor de verschillen tussen de grote steden en de rest
van het land.

herweijer

12 Het artikel waar de gegevens uit afkomstige zijn
(Beckers en Traag, 2005) laat de nog aan onderwijs
deelnemende jongeren buiten beschouwing bij de
uitsplitsing naar categorieën van gemeenten. In de
gangbare berekening van het percentage voortijdig
schoolverlaters worden alle jongeren – dus ook de
nog schoolgaande/studerende jongeren – in de bere-
kening betrokken.
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7.7. Samenvatting en conclusies

De grote steden nemen op het terrein van het onderwijs een bijzondere positie in.
Aan de ene kant heeft het grootstedelijk onderwijs te maken met de gevolgen van de sterk
afwijkende samenstelling van de bevolking, die het resultaat is van suburbanisatie en de
toestroom van niet-westerse allochtonen naar de steden. Ook ondervindt een deel van de
scholen in de grote steden negatieve invloed van het grootstedelijk leefklimaat. 

Aan de andere kant profiteren de steden van de aanwezigheid van hogeronderwijs-
voorzieningen, die grote aantallen jongeren aantrekken uit de rest van het land. Doordat
een deel van hen na voltooiing van de studie in de steden blijft wonen, telt de grootstedelij-
ke bevolking relatief veel hoogopgeleiden. 

In dit hoofdstuk is een aantal ontwikkelingen in het onderwijs van de vier grote
steden in kaart gebracht die verband houden met het tweeledige karakter van het onderwijs
in die steden. De voornaamste empirische bevindingen zijn als volgt samen te vatten:

• De volwassen bevolking van de steden is in vergelijking met de rest van het land re-
latief hoog opgeleid, vooral in Amsterdam en Utrecht. Rotterdam is een uitzonde-
ring; deze stad telt relatief veel lager opgeleide volwassenen en een niet meer dan
gemiddeld aantal hoogopgeleiden. Niet-westerse allochtonen zijn sterk oververte-
genwoordigd onder de laag opgeleide volwassen in de grote steden. 

• De opleidingsachterstand van de Rotterdamse volwassenen op de rest van het land
is in de achter ons liggende jaren niet kleiner geworden, Den Haag verloor een deel
van de voorsprong op de rest van het land, de opleidingsvoorsprong van Amster-
damse volwassenen bleef intact.

• De helft van de leerlingen van de basisscholen in de grote steden valt onder het on-
derwijsachterstandenbeleid; het overgrote deel daarvan behoort tot de niet-wester-
se allochtone doelgroep. Rotterdam telt de meeste doelgroepleerlingen (60 pro-
cent), Utrecht het minste (38 procent). Het percentage niet-westerse doelgroepleer-
lingen in de vier grote steden nam de laatste jaren niet meer toe.

• Een op de drie basisscholen in de vier grote steden is een ‘zwarte school’ (een
school met meer dan 80 procent niet-westerse allochtone leerlingen). Rond de 60
procent van de basisschoolleerlingen in de vier grote steden zou van school moe-
ten veranderen om een evenwichtige spreiding over de scholen te realiseren (dit is
de segregatie-index). Het percentage ‘zwarte scholen’ is het hoogst in Rotterdam
(38 procent) en het geringst in Utrecht (16 procent). Het percentage leerlingen dat
van basisschool zou moeten veranderen is het grootst in Den Haag.

• Het percentage ‘zwarte scholen’ en de scheiding tussen autochtone en niet-wester-
se allochtone leerlingen in het basisonderwijs van de grote steden lijkt zijn hoogste
punt te hebben bereikt.

• De segregatie is voor een belangrijk deel het resultaat van de ongelijke spreiding
over woonwijken, maar wordt versterkt door de schoolkeuze. In verschillende
grote gemeenten zijn aanzetten voor een spreidingsbeleid dat de schoolkeuze
bijstuurt. De marges voor spreidingsbeleid lijken niet erg breed: het kan onbedoel-
de neveneffecten hebben en staat bovendien op gespannen voet met een aantal an-
dere doelstellingen van onderwijsbeleid.
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• De leerprestaties in het basisonderwijs van de grote steden blijven aanzienlijk ach-
ter bij die in de kleinere gemeenten. Op het gebied van taal hebben de leerlingen in
de vier grote steden aan het einde van de basisschool een achterstand van gemid-
deld één jaar; op het gebied van rekenen is de achterstand ongeveer een derde leer-
jaar. 

• De achterstand in het basisonderwijs van de grote steden is grotendeels het gevolg
van de afwijkende samenstelling van de leerlingenpopulatie. Daarnaast is er een
in vergelijking daarmee bescheiden negatief ‘grotestedeneffect’, dat de afgelopen
jaren bovendien kleiner is geworden.

• Ondanks de achterstand aan het einde van het basisonderwijs ligt de havo/vwo-
deelname in de grote steden op een niet veel lager niveau dan in de rest van het
land. Wel volgen in de grote steden meer leerlingen, veelal van allochtone her-
komst, een van de lagere leerwegen in het vmbo.

• Relatief meer leerlingen in het voortgezet onderwijs van de grote steden blijven zit-
ten of zakken voor het examen. Ook de ongediplomeerde uitval uit het voortgezet
onderwijs is in de grote steden hoger dan in kleinere gemeenten. Dit geldt even-
eens voor het percentage jongeren dat zonder startkwalificatie uit het onderwijs is
vertrokken. 

• De hoge uitval in het voortgezet onderwijs is niet alleen een gevolg van de andere
samenstelling van de leerlingenpopulatie. Meer dan in het basisonderwijs manifes-
teert zich in het voortgezet onderwijs ook een zelfstandig negatief ‘grotestedenef-
fect’. 

De opgave voor het grootstedelijk onderwijs is niet alleen om, net als elders in het land, zo
goed mogelijk onderwijs te bieden aan leerlingen uit achterstandsmilieus. Uit diverse indi-
catoren blijkt dat het onderwijs in de grote steden heeft te kampen met verdergaande pro-
blemen, die hebben te maken met concentratie van achterstandsleerlingen en/of de invloed
van het grootstedelijke leefmilieu. De concentratie van achterstandsleerlingen en de segre-
gatie in het basisonderwijs van de vier grote steden lijkt het laatste jaar niet meer verder te
zijn toegenomen. Mogelijk is dit het resultaat van de initiatieven om de schoolkeuze bij te
sturen die her en der zijn ontplooid. Wellicht is hier verdere winst te behalen, ook al zijn de
marges voor spreidingsbeleid niet erg ruim. Minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, is
dat de gevolgen van de concentratie van achterstandsleerlingen zo gering mogelijk worden
gehouden. Een positieve ontwikkeling in dat verband is dat ‘zwarte scholen’, waarvan er
veel in de vier grote steden zijn gelegen, geleidelijk aan betere resultaten weten te behalen. 
De achterstand van basisschoolleerlingen in de vier grote steden op vergelijkbare leerlingen
in de rest van het land is iets kleiner geworden, maar niet verdwenen. In dat licht lijkt het
raadzaam om het voornemen om extra aandacht en middelen te besteden aan autochtone
achterstandsleerlingen zodanig in te kleden dat dit zo min mogelijk nadelige gevolgen heeft
voor de scholen in de grote steden. De bestrijding van de achterstanden in het onderwijs
van de grote steden is nog bepaald geen gelopen race. 

herweijer
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8. Demografische ontwikkelingen en de 
arbeidsmarkt in de grote steden1

8.1. Inleiding

Demografische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de arbeidsmarkt. Zo ver-
taalt bevolkingsgroei zich, soms met enige vertraging, in een groei van het arbeidsaanbod
en van de werkgelegenheid en hebben recente demografische trends als vergrijzing, huis-
houdensverdunning en etnische verkleuring hun weerslag op de samenstelling van het ar-
beidsaanbod. 

De arbeidsmarkt in de vier grote steden werd de afgelopen decennia gekenmerkt
door een achterblijvende groei van de werkgelegenheid. Deze ontwikkeling kan niet los
worden gezien van de gelijktijdig achterblijvende groei van de stedelijke bevolking (zie
hoofdstuk 3). Tussen midden jaren zestig en midden jaren tachtig nam de omvang van de
stadsbevolking in absolute zin zelfs af, maar sindsdien is er weer sprake van herstel, vooral
door de netto toestroom van buitenlandse migranten. Wat de binnenlandse migratie betreft
verlaten nog altijd meer mensen de vier grote steden dan dat zich er vestigen. Dat laatste
heeft vooral te maken met de situatie op de woningmarkt (zie hoofdstuk l0). Het wegtrek-
ken van de bevolking wordt in de economische literatuur uitgelegd als een proces van sub-
urbanisatie (zie kader bij paragraaf 8.2). Grote delen van de werkgelegenheid zijn de bevol-
king de stad uit gevolgd. De plaats van deze uitgewaaierde vooral autochtone, middelbaar
en hoog opgeleide Nederlanders is voor een belangrijk deel opgevuld met een instroom van
laag opgeleide niet-westerse migranten. De samenstelling van het arbeidsaanbod in de grote
steden onderging daardoor grote veranderingen, die echter niet noodzakelijkerwijs hoeven
aan te sluiten bij de ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen die steden. De reikwijdte
van de grootstedelijke arbeidsmarkt overstijgt in toenemende mate de stadsgrenzen.

Dit hoofdstuk richt zich op de arbeidsmarkt in de vier grote steden. Het poogt van-
uit een statistische beschrijving een overzicht te geven van recente ontwikkelingen en daar
enige conclusies uit te trekken. In paragraaf 8.2 wordt de ontwikkeling van de werkgele-
genheid binnen de stad bekeken, afgezet tegen de nationale ontwikkelingen. Paragraaf 8.3
beschrijft de ontwikkeling van het arbeidaanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief, begin-
nend bij het potentiële aanbod en eindigend bij het feitelijke aanbod. In paragraaf 8.4
wordt aandacht besteed aan de confrontatie van vraag en aanbod. Daarbij staat de werk-
loosheid onder de bevolking van de vier grote steden centraal. Het werkloosheidsniveau
ligt er boven het landelijk gemiddelde. Paragraaf 8.5, ten slotte, bevat een samenvatting en
conclusies.
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8.2. Werkgelegenheid in de grote steden

8.2.1. Nationale trends

Met de bevolking is ook de werkgelegenheid in Nederland, gemeten in aantal voltijd-
banen, trendmatig opgelopen. De afgelopen drie decennia van de vorige eeuw was er zelfs
sprake van een versnelling, grofweg van een groei van gemiddeld 0,25 procent per jaar in de
jaren zeventig, ruim 0,5 procent per jaar in de jaren tachtig naar maar liefst 1,5 procent per
jaar in de jaren negentig van de vorige eeuw. Een economische neergang zorgde voor een da-
ling van het werkgelegenheidsniveau tussen 2001 en 2004, maar deze neerwaartse beweging
lijkt na 2005 weer gekeerd.

Opvallend is dat de groei van het arbeidsvolume de bevolkingsgroei over genoemde
periode met gemiddeld circa 0,25 procentpunt per jaar overtrof. Bevolkingsgroei is in het al-
gemeen veel gelijkmatiger en minder gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Door het
op de arbeidsmarkt komen van de babyboomgeneratie groeide het deel van de bevolking tus-
sen 15 en 65 jaar harder dan de gemiddelde bevolkingsgroei. Echter, de enorme werkgelegen-
heidsgroei in de jaren negentig kon alleen worden gerealiseerd dankzij een daarnaast sterk
oplopende arbeidsparticipatiegraad. Vooral jonge vrouwen hebben zich in grotere getale dan
voorheen op de arbeidsmarkt gemeld. Een groot deel van de nieuwkomers werkt in deeltijd
zodat de werkgelegenheid, gemeten in aantal personen, nog veel sterker is toegenomen dan
het aantal voltijdbanen. 

Figuur 8.1 laat zien dat de sectorale uitsplitsing van de werkgelegenheid aanzienlijke ver-
anderingen heeft ondergaan. Werkte in 1970 nog 45 procent van de werkenden in de
landbouw en nijverheid, in 2004 was dat nog maar een kwart. De nijverheid omvat de in-

verkade en ossokina

fig. 8.1: Sectoraandelen totale werkgelegenheid in arbeidsjaren voor Nederland, 1970
 en 2004

Bron: CPB.
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dustrie, de energiesector en de bouwsector. In deze sectoren is de arbeidsproductiviteits-
groei dermate hoog dat ondanks een gestage productiestijging de arbeidsinzet kon dalen.
De aandelen van de overheid, inclusief de onderwijssector, en vervoer bleven met respec-
tievelijk 12 en 22 procent ruwweg constant. De groei van de werkgelegenheid is dus vooral
toe te schrijven aan de commerciële dienstverlening en aan de zorgsector. Deze sectoren
zijn gemiddeld veel arbeidsintensiever, terwijl de stijging van de arbeidsproductiviteit be-
perkt is, zeker in vergelijking met de industrie. De verschuiving van de werkgelegenheid
naar de dienstensectoren wordt daardoor extra versterkt en nog geprononceerder. Het pro-
ces waarbij werkgelegenheidsinzet verschuift van landbouw en industrie richting diensten,
zal zich de komende jaren voortzetten. In de langetermijnstudie Vier vergezichten op
Nederland van het Centraal Planbureau (CPB) daalt in alle scenario’s het werkgelegen-
heidsaandeel van landbouw en nijverheid gestaag verder ten gunste van de dienstensector
(CPB, 2004). Met het oog op de vergrijzing van de bevolking zal binnen de dienstensec-
toren vooral in de zorgsector de werkgelegenheid meer dan gemiddeld toenemen. 

8.2.2. Ruimtelijke spreiding van de nationale werkgelegenheidsgroei

Ten behoeve van de langetermijnstudie Welvaart en Leefomgeving (CPB, Ruimte-
lijk Planbureau (RPB), Milieu en Natuur Planbureau (MNP), 2006)  is onderzoek gedaan
naar de ruimtelijke spreiding van de nationale werkgelegenheidsgroei binnen Nederland
over de periode 1970-2002. Het onderscheiden regionale schaalniveau is dat van COROP2-
gebied. Op dit regionale schaalniveau sluit de groei van de werkgelegenheid nauw aan bij
die van de bevolking, ruimtelijk gewogen3 met die van de omliggende regio’s. 

Wat in de afgelopen drie decennia kon worden waargenomen is een uitschuiven
van zowel bevolking als werkgelegenheid vanuit het westen, in het bijzonder vanuit de drie
grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag naar de omliggende regio’s en verder
richting het centrum van het land, voornamelijk de provincies Flevoland en Utrecht, weste-
lijk Gelderland en oostelijk Noord-Brabant. Dit uitschuiven van bevolking en werkgele-
genheid staat in de economische literatuur bekend als urban sprawl of suburbanisatie (zie
kadertekst). 

Analyse van bovenstaande ontwikkelingen (Vermeulen en Van Ommeren, 2006)
laat zien dat de woningbouw de drijvende kracht achter dit proces is geweest. Een restric-
tief ruimtelijk ordeningsbeleid houdt bouwgrond schaars en de woningmarkt krap. Het ge-
volg is dat daar waar in de nabije omgeving van de grote steden huizen worden gebouwd,
mensen als het ware de huizen volgen. De precieze richting van de uitschuif is sterk be-
paald door het ruimtelijk ordeningsbeleid. Zo was in de Tweede en Derde Nota Ruimtelijke
Ordening het ruimtelijk beleid gericht op het ontzien van de grote steden in de Randstad en
het aanwijzen van groeikernen op enige afstand met daartussen open ruimte. Voorbeelden
zijn onder andere Almere en Purmerend bij Amsterdam, Spijkenisse bij Rotterdam, Zoeter-
meer bij Den Haag en Houten bij Utrecht. In de Vierde Nota was echter weer meer sprake
van ontwikkelingslocaties aan de randen van de grote steden, de zogeheten VINEX-loca-
ties.
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2 Nederland telt 40 COROP-regio’s. Een COROP-
gebied is samengesteld uit een aantal gemeenten bin-
nen een zelfde provincie op een zodanige manier dat
er een wederzijdse overlap van bevolking en werkge-
legenheid van circa 70 procent ontstaat. Het COROP-
gebied wordt dan ook wel beschouwd als het laagste
regionale schaalniveau waarbij sprake is van een 
regionale arbeidsmarkt. Het is tevens de kleinste 
regionale eenheid, waarvan de cijfers voor productie
en werkgelegenheid aansluiten bij de Nationale 
Rekeningen van het CBS.  

3 Bij een ruimtelijke weging tellen alle omliggende
en verder weg gelegen regio’s mee met een gewicht
dat afneemt met de afstand.
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Op den duur blijken de banen de mensen te volgen. Twee belangrijke drijvende krachten
daarachter zijn gelegen in de consumentenmarkt en in de arbeidsmarkt. Vooral veel bedrij-
ven die consumentendiensten verlenen willen graag dichtbij hun afzetmarkt zitten. Denk
bijvoorbeeld aan winkels, gezondheidszorg, overheidsdiensten en dergelijke. Ruwe schat-
tingen suggereren dat ongeveer de helft van de werkgelegenheid direct samenhangt met de
bevolkingsontwikkeling. Verder zullen nieuwe bedrijven zich eerder willen vestigen in re-
gio’s met meer bevolkingsgroei omdat daar gemakkelijker aan nieuw personeel is te komen.
De afgelopen jaren blijken Almere en Zoetermeer, twee gemeenten waar de bevolking naar
verhouding sterk toenam, steevast tot de gemeenten met de hoogste groei in werkgelegen-
heid te behoren. 

8.2.3. Werkgelegenheidsontwikkeling in de vier grote steden

De werkgelegenheidsgroei in de vier grote steden is de afgelopen decennia achter-
gebleven bij de landelijke trend. Het werkgelegenheidsniveau van de vier grote steden, ge-

verkade en ossokina

Suburbanisatie

Stagnerende bevolkingsgroei of zelfs bevolkingsdaling doet zich vrij algemeen

in de grootste steden van West-Europa en Noord-Amerika voor. In de econo-

mische literatuur is dit verschijnsel uitgebreid beschreven onder de term

urban sprawl (Anas et al., 1998), te vertalen met ‘suburbanisatie’ of ‘bevol-

kinguitschuif ’. De verklaring wordt veelal gevonden in de toenemende wel-

vaart in combinatie met afnemende transportkosten. Toegenomen welvaart

heeft er vooral toe geleid dat mensen meer waarde hechten aan een ruimere

woning. Die is of in het stadscentrum niet meer te realiseren of alleen tegen

zeer hoge kosten. Het resultaat is dat bewoners in wijken steeds verder van het

centrum gaan wonen. Dat zou ertoe moeten leiden dat de stadsgrenzen steeds

verder opschuiven. Maar omdat deze grenzen veelal vastliggen, leidt dit pro-

ces ertoe dat de stadsbewoners de sprong naar de randgemeenten moeten

maken op zoek naar ruimere woonkavels of nog verder weg. 

Bij transportkosten speelt vooral het toegenomen autobezit een doorslagge-

vende rol. Dit heeft wonen op grotere afstand van het werk mogelijk gemaakt.

De Verenigde Staten lopen wat dat betreft voorop. Autobezit is daar veel eerder

gepenetreerd dan in Europa (Glaeser en Kahn, 2003). 

Het zijn vooral de op de arbeidsmarkt kansrijke middelbaar en hoog opgeleide

inwoners die (kunnen) vertrekken. Deze categorie is het meest mobiel en heeft

de meeste substitutiemogelijkheden qua wonen (zie hoofdstuk 10). Het directe

resultaat van suburbanisatie is dat bevolking en werkgelegenheid steeds ver-

der uitwaaieren. Studies in het buitenland laten zien dat daar de oude stads-

kern zijn economisch leidende positie weet te behouden door de concentratie

van een grote variëteit aan hoogwaardige producentendiensten (onder andere

Duranton en Puga, 2005).
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4 CBS Regionaal Economische jaarcijfers, bewerkt
door het CPB.

5 Zie ook voetnoot 2.
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meten in aantal arbeidsjaren, lag in 2002 acht procent hoger dan in 1970 tegenover een lan-
delijke stijging van 34 procent4. Door de opkomst van deeltijdwerk is het aantal banen nog
harder gegroeid. Afgaande op de sectorstructuur in 1970 en de sectorale ontwikkelingen
sindsdien lijkt dit achterblijven opmerkelijk. De vier grote steden kennen immers een gun-
stige sectorstructuur (figuur 8.2). Landbouw is er afwezig. Industrie is al vroeg voor een be-
langrijk deel uit de steden vertrokken. Het aandeel van de krimpsectoren qua werkgelegen-
heid was derhalve in 1970 al gering. De steden hebben zich al veel eerder op diensten toe-
gelegd. Het aandeel van de commerciële diensten is relatief hoog. 

fig. 8.2: Sectoraandelen totale werkgelegenheid in arbeidsjaren in de vier grote steden,
 1970 en 2004

Bron: CBS Regionaal Economische jaarcijfers, bewerking door CPB.
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De verklaring voor de achterblijvende werkgelegenheidsontwikkeling van de steden moet
dan ook volledig worden gezocht in het wegtrekken van de actieve beroepsbevolking, of
meer precies: in de ontwikkeling van het regionale arbeidsaanbod rond de steden. De be-
schikbaarheid van arbeidskrachten blijkt de belangrijkste drijvende kracht achter de
groei van de werkgelegenheid in de grote stad. Een belangrijk aspect daarbij is de ruimte-
lijke reikwijdte van de regionale arbeidsmarkt. Door het gestaag oplopen van de gemid-
delde woonwerkafstand neemt die reikwijdte toe. Op het regionale schaalniveau van
COROP-gebied is circa 30 procent van het woonwerkverkeer COROP-grens overschrij-
dend5. Voor de grote steden, die een lager ruimtelijk schaalniveau betreffen, komt daar
nog eens de omvangrijke pendelstroom met de randgemeenten bovenop. De omvang van
de potentiële beroepsbevolking is tussen 1970 en 2002 in de vier grote steden gedaald
met bijna zeven procent. Landelijk steeg deze met 35 procent. Omdat de pendelafstand
gemiddeld toeneemt met het opleidingsniveau en vooral de hoger en middelbaar opgelei-
den de afgelopen decennia de stad hebben verlaten, maar er voor een deel nog wel zijn
blijven werken, overschrijdt de grootstedelijke arbeidsmarkt dus steeds verder de grenzen
van de stad. 
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Vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw nam de bevolking in de vier grote steden
sterk af, maar sinds het midden van de jaren tachtig is er weer sprake van enig herstel, en
vanaf  het midden van de jaren negentig neemt de bevolking in de grote steden extra toe
door gebiedsuitbreiding ten gevolge van annexaties en gemeentelijke herindelingen en door
de ontwikkeling van VINEX-locaties aan de stadsranden. Deze trend zien we terug in de
werkgelegenheidsgroei. Tabel 8.1 beschrijft de regionale groei van het aantal banen op
basis van de CBS-enquête ‘Werkgelegenheid en Lonen’ over een aantal deelperioden. De
werkgelegenheidsgroei in de gezamenlijke steden is in de perioden van bevolkingsdaling
tot midden jaren tachtig in de vier grote steden aanmerkelijk achtergebleven bij de nationa-
le groei. Deze ontwikkeling zette zich ook nog voort tot begin jaren negentig, maar in latere
jaren zijn de verschillen weer kleiner geworden. 

verkade en ossokina

Binnen de stad is sprake van meer ruimtelijke concentratie van de werkgelegenheid. De in-
dustriële bedrijvigheid is vrijwel uit de stad verdwenen en alleen nog aanwezig op een aan-
tal bedrijventerreinen aan de stadsgrenzen, zoals de havengebieden in Rotterdam en Am-
sterdam en de Binckhorst en Zichtenburg in Den Haag. In sommige gevallen ondergaan
ook delen van deze gebieden een geleidelijke functieverandering van werklocatie in woon-
locatie om aan de toegenomen woonbehoefte van de steden te voldoen. Wat betreft de
dienstensector zijn consumentendiensten, zoals winkels, gezondheidszorg en andere voor-
zieningen, nog wel gespreid over de stadswijken, maar vooral bij het grootwinkelbedrijf
vindt enige concentratie plaats in de vorm van grotere winkelcentra, woonboulevards en
dergelijke. In migrantenwijken lijkt de kleine middenstand nog wel te floreren. Het aantal
allochtone ondernemers neemt gestaag toe, voornamelijk in de horeca en de detail- en
groothandel (Dagovos, 2006b). Bij zakelijke diensten is er een tendens naar concentratie in
kantoorcomplexen. Deze ontwikkeling springt het meest in het oog door de vele nieuwe
hoogbouw in het centrum van Den Haag en Rotterdam en aan de Zuidas in Amsterdam en
door de bedrijvenparken rond de universiteiten van Rotterdam, Utrecht en Amsterdam
(CPB, 2005).

tabel 8.1: Ontwikkeling werkgelegenheid in aantal banen, in de vier grote steden en Nederland 1973-2004 in deelperioden

1973-’78 1978-’83 1983-’88 1988-’93 1993-’99 1999-’04

Cumulatieve groei van het aantal banen in %

Nederland 5 -1 16 10 17 7

Totaal G4 -3 -4 4 4 14 7
Amsterdam -4 -6 12 4 20 12
Rotterdam -3 -5 2 2 6 3
Den Haag -4 -2 -2 1 12 6
Utrecht 5 -1 5 13 20 4

Bron: Van der Wouden 2001: pp. 72, www.grotevier.nl en CBS Statline.

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 246



8. demografische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt in de grote steden 247

8.2.4. Mogelijke concurrentievoordelen van de grote stad

De omvang van het regionale arbeidsaanbod is de belangrijkste verklarende varia-
bele voor de omvang van de regionale werkgelegenheid, al wordt die samenhang natuurlijk
wel minder naarmate we naar een lager regionaal schaalniveau afdalen. Zoals al eerder ge-
zegd is vanuit de stad een deel van de beroepbevolking vertrokken naar de omliggende
regio of nog verder. De werkgelegenheid in de stad is echter minder achtergebleven bij de
nationale trend dan op grond van de daling van de beroepsbevolking binnen de stad mocht
worden verwacht. Dat komt onder meer doordat een deel van de mensen die naar de nabije
randgemeenten vertrokken, in de stad bleef werken. Naarmate de inwoners echter verder
wegtrekken, neemt de kans toe dat ze ook elders gaan werken. De omvang van de pendel-
stromen naar de grote steden en CPB-analyse op COROP-niveau (Vermeulen en Van
Ommeren, 2006) ondersteunen dit beeld. De grote stad behoudt een zekere additionele
aantrekkelijkheid voor de vestiging van economische activiteit binnen de regio. De econo-
mische literatuur geeft een aantal mogelijke verklaringen voor stedelijke agglomeratievor-
ming (Anas et al., 1998). Enkele daarvan worden hier toegelicht.

Locatievoordelen
Locatievoordelen kunnen optreden door ruimtelijke heterogeniteit. Door hun geo-

grafische ligging is het mogelijk dat zekere locaties comparatieve voordelen ondervinden.
Te denken valt aan de aanwezigheid van vruchtbare landbouwgrond of van grondstoffen,
gunstige klimatologische omstandigheden, maar ook aan strategische ligging aan zee, aan
een rivier of aan een kruispunt van wegen. Door het uitbuiten van deze comparatieve voor-
delen kunnen de steden zich specialiseren en exporteren, tenzij sprake is van hoge trans-
portkosten. Een klassiek voorbeeld is de handel. Steden gelegen op strategische locaties
fungeren historisch als marktplaats en overslagplaats van goederen. 

Agglomeratievoordelen 
Ruimtelijke concentratie van economische activiteit kan aanleiding geven tot ag-

glomeratievoordelen. Bij sommige productieprocessen is sprake van interne schaalvoorde-
len. Meer productie in een specifieke bedrijfstak kan leiden tot hogere productiviteit, lagere
kosten en concurrentievoordelen. Meer economische massa in het algemeen kan ook aan-
leiding zijn tot externe schaalvoordelen. Te denken valt aan een gunstiger innovatieklimaat,
waaruit meer innovaties zullen voortkomen. Er kan meer uitwisseling van kennis plaatsvin-
den zowel tussen concurrerende bedrijven als tussen bedrijfstakken. Bedrijven profiteren
van een ruimer reservoir aan arbeidskrachten, waaruit gemakkelijker nieuw personeel te
rekruteren is. Ten slotte geeft een grotere arbeidsmarkt mogelijkheden voor een efficiëntere
match tussen vraag en aanbod. 

Voorzieningen
De aanwezigheid van goede voorzieningen, zoals  een hoog voorzieningenniveau

van winkels, horeca en restaurants, culturele voorzieningen als theaters en dergelijke,
groen binnen de stad en allerlei mogelijkheden voor ontspanning, maakt van grote steden
aantrekkelijke vestigingsplaatsen. Ook de aanwezigheid van historische stadscentra blijkt
aantrekkelijk (Brueckner et al., 1999). Daarnaast kunnen zaken van belang zijn als aan-
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wezigheid van goede educatieve voorzieningen, in het bijzonder een universiteit, een goede
infrastructuur in verband met de bereikbaarheid en een goed bestuur.

Knelpunten
Aan de andere kant leidt ruimtelijke concentratie van economische activiteit ook

tot knelpunten en negatieve agglomeratie-effecten. Belangrijke problemen kunnen ont-
staan ten gevolge van toenemende congestie, die de bereikbaarheid negatief beïnvloedt.
Verder leidt intensieve activiteit mogelijk tot allerlei milieuproblemen die verdere uitbrei-
ding of ruimtelijke verdichting in de weg kunnen staan. Daarnaast zorgt toenemende con-
currentie met betrekking tot de schaarse grond voor hogere grondprijzen, waardoor sommi-
ge economische activiteiten elders een goed heenkomen zullen zoeken. Om die reden is bij-
voorbeeld een groot deel van de industrie uit de steden vertrokken. Een ander gevolg is dat
nieuwe woningen steeds verder van het stadscentrum af of op enige afstand van de stad
worden gebouwd waardoor reistijden langer worden.

8.2.5. Vooruitzichten 

Mensen en banen zullen ook in de toekomst blijven uitwaaieren vanuit de grote
stad. Bij verder toenemende welvaart lijkt het niet erg waarschijnlijk dat de bevolkings-
dichtheid in de steden opnieuw zal gaan oplopen. Onderzoek uit de VS laat zien dat banen
in het algemeen iets meer binnen de steden zijn gecentraliseerd dan mensen. Er zijn maar
weinig steden waar het omgekeerde het geval is (Glaeser en Kahn, 2003). In de VS is rond-
om de steden veel vrije ruimte voor woningbouw beschikbaar. Verdichting binnen bestaand
stedelijk gebied is niet nodig. In vergelijking met de VS is in Nederland de ruimte rondom
de steden schaarser en zijn de verdichtingsmogelijkheden voor woningbouw binnen be-
staand stedelijk gebied beperkt. Als de eenvoudigste mogelijkheden zijn benut, wordt het
steeds kostbaarder om verdichting te realiseren. Er kunnen alleen dan voldoende opbreng-
sten worden gegenereerd, als vooral woningen in het dure segment worden gebouwd.
Nieuwbouw aan de rand van de stad is relatief goedkoper. In en rond de stadscentra en
rond stationslocaties verrijzen wel veel hoge kantoorgebouwen. Het gaat hierbij om dure
en gewilde ontwikkellocaties die vooral bedrijven huisvesten die hoogwaardige werkgele-
genheid bieden. De stad blijft zo een belangrijke locatie voor hoogwaardige werkgelegen-
heid. Daarbij kunnen vooral bedrijfstakken als zakelijke dienstverlening floreren, waarmee
ook in de Nederlandse grote steden zich een trend lijkt af te tekenen van verschuiving van
sectorale naar functionele specialisatie (Duranton en Puga, 2005). Bedrijven willen hun
hoofdkantoren steeds meer in de grote stad vestigen en positioneren de bijkantoren aan de
rand van de stad of in provinciesteden. Op die manier ontstaat een policentrische structuur
(Anas et al., 1998) van een centrale stad met daaromheen een aantal satellietsteden op klei-
nere of grotere afstand. Hoogwaardige werkgelegenheid concentreert zich in de grote stad,
terwijl veel middelbare posities naar de ommelanden verschuiven.

Het zullen vooral de kansrijke middelbaar en hoger opgeleide stadsbewoners zijn
die de stad blijven verlaten op zoek naar aantrekkelijke woonlocaties. Het probleem van dit
uitwaaieren van specifieke bevolkingsgroepen zit echter niet zozeer bij de vertrekkers,
maar meer bij de achterblijvers, zeker als grotere concentraties kansarmen achterblijven.

verkade en ossokina
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Het gevaar ligt op de loer van tweedeling binnen de stad in welvarende wijken en achter-
standswijken.

Dat veel hoogwaardige werkgelegenheid voor de stad behouden blijft, schept op zich wel
meer mogelijkheden voor banen in de aanvullende persoonlijke dienstverlening zoals huis-
houdelijke-, schoonmaak- en bezorgdiensten, maar het is de vraag of dat voldoende is om
de sociale problemen in de achterstandwijken op te lossen. Daarnaast zal de stad door zijn
centrale ligging relatief meer werkgelegenheid blijven genereren op het gebied van gezond-
heidsdiensten, winkels, horeca en toerisme dan zijn omgeving. 

8.3. Arbeidsaanbod in de grote steden

8.3.1. Samenstelling potentiële beroepsbevolking

Bij de beschrijving van het grootstedelijke arbeidsaanbod staat centraal hoe het ar-
beidsaanbod zich heeft ontwikkeld in vergelijking tot de omliggende regio en het nationale
totaal, in hoeverre de huidige samenstelling van het arbeidsaanbod in de grote steden af-
wijkt van die in de omgeving en van het nationaal gemiddelde en wat de invloed is van hui-
dige demografische trends als huishoudensverdunning en verkleuring op de ontwikkeling
van het grootstedelijk arbeidsaanbod.

Leeftijd
Nederland is aan het vergrijzen, maar niet overal en in gelijke mate. Nationaal

blijft de gemiddelde leeftijd van de bevolking gestaag oplopen, maar de vier grote steden
maken een opmerkelijke verjonging door. Terwijl daar de gemiddelde leeftijd in de jaren ze-
ventig nog vijf jaar boven het landelijk gemiddelde lag, nam deze sinds 1985 opvallender-
wijs juist af. Sinds 1999 ligt zij eronder (zie figuur 8.3). 

Wat betekent deze verjonging voor het arbeidsaanbod? De omvang van het arbeidsaanbod
wordt immers niet alleen bepaald door de bevolkingsomvang maar ook door de leeftijdssa-
menstelling daarvan. Het potentiële arbeidsaanbod is hier gedefinieerd als het deel van de
bevolking tussen de 15 en de 65 jaar. Kinderen jonger dan 15 jaar vallen volledig onder de
leerplicht en ouderen vanaf 65 jaar hebben recht op pensioen en hoeven niet meer te wer-
ken. Figuur 8.4 beschrijft voor Nederland, de vier grote steden en hun omgeving het aan-
deel van de 15-64-jarigen in de totale regionale bevolking. 

Uit de figuur blijkt dat de verjonging een gunstig effect heeft op de ontwikkeling
van de omvang van de potentiële beroepsbevolking in de vier grote steden. Het aandeel 15-
64-jarigen is daar blijven oplopen, terwijl het elders sinds 1985 juist is omgeslagen in een
daling. Opvallend is dat de ommelanden van de vier grote steden6 een beeld laten zien dat
vergelijkbaar is met Nederland als geheel. De gunstige leeftijdsopbouw van de bevolking is
dus typisch iets van de steden zelf. 

De divergerende trend na 1985 wordt mede ondersteund door een zeer specifieke leeftijds-
opbouw bij de binnenlandse migratie. Per saldo vertrekken elk jaar meer mensen uit de vier
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6 De ommelanden van de vier grote steden zijn de
overige gemeenten in de vier COROP-gebieden
waarin de grote steden liggen, Groot-Amsterdam,
Groot-Rijnmond, Agglomeratie Den Haag en de pro-
vincie Utrecht.
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fig. 8.3: Gemiddelde leeftijd naar regio in de vier grote steden en Nederland, 1972-2004

Bron: CBS Bevolkingsstatistiek.
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fig. 8.4: Potentiële beroepsbevolking (15-64 jaar) als percentage van de bevolking in de 
 vier grote steden, de omgeving en Nederland, 1972-2004

Bron: CBS Enquête Beroepsbevolking.
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grote steden naar elders in het land dan er zich vanuit elders vestigen. Jaarlijks verliezen
deze steden daardoor tussen 0,25 en 0,50 procent van de bevolkingsomvang aan andere ge-
meenten in het land. Alle vijfjaarsleeftijdsgroepen laten een vertrekoverschot zien, met uit-
zondering van de 15-24-jarigen, die vooral om studieredenen naar de steden komen. Het
vestigingsoverschot van deze groep is dermate groot dat de potentiële beroepsbevolking per
saldo toeneemt. Ook het aandeel 0-14-jarigen in de vier grote steden is het afgelopen de-
cennium met twee procentpunten gestegen, mede onder invloed van de netto buitenlandse
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migratie en een relatief hoog kindertal onder migranten, maar blijft nog wel twee procent-
punten achter bij het nationale gemiddelde. Consequentie is dat het aandeel 65-plussers in
de grote steden aan het afnemen is, mede door een hoger sterftecijfer7. De grote steden laten
daarmee qua leeftijdsopbouw een zeer gunstige ontwikkeling zien als het gaat om potentiële
participatie op de arbeidsmarkt met ook gunstige vooruitzichten voor de komende jaren.

Etniciteit naar leeftijd
In hoofdstuk 3 bleek dat de etnische samenstelling van de bevolking in de vier

grote steden sterk afwijkt van het landelijk gemiddelde (tabel 8.2). Op 1 januari 2005
maakten nationaal bezien de niet-westerse allochtonen ruim tien procent uit van de bevol-
king, maar in de stad Utrecht was dat 20 procent en in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
ruim 30 procent. Opgemerkt moet wel worden dat het hier eerste en tweede generatie al-
lochtonen betreft. Er vallen dus ook kinderen onder van wie een van de ouders autochtoon
is en kinderen die in Nederland zijn geboren en opgegroeid. 

De leeftijdsopbouw van de niet-westerse allochtone bevolking wijkt echter aan-
zienlijk af van die van de autochtone bevolking. Was begin 2005 van de autochtone bevol-
king in Nederland ruim een op de zes personen jonger dan 15 jaar en bijna een op de zes 65
jaar of ouder, van de niet-westerse allochtonen is bijna een op de drie jonger dan 15 jaar en
slechts drie procent pensioengerechtigd. Omdat deze niet-westerse allochtonen vooral in
de vier grote steden zijn gaan wonen, is de verjonging aldaar derhalve naast selectieve bin-
nenlandse migratie ook een effect van de samenstelling naar etniciteit 
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7 In 2003 bedroeg in de vier grote steden het sterfte-
cijfer onder 65-plussers bijna 75 per 1.000 inwoners
tegen minder dan 63 elders.

tabel 8.2: Samenstelling regionale bevolking naar leeftijd en etniciteit in de vier grote steden, de omgeving en Nederland, 2005

Alle leeftijden 0-14 jaar 15-64 jaar

Bevolking Autochtoon Allochtoon Autochtoon Allochtoon Autochtoon Allochtoon
x mln westers n-westers westers n-westers westers n-westers 

% % %

Nederland 16,31 81 9 10 78 6 16 80 9 11

Totaal G4 2,09 56 12 32 41 8 51 55 13 32
Amsterdam 0,74 52 14 34 36 10 55 51 15 33
Rotterdam 0,60 55 10 35 38 7 54 53 11 36
Den Haag 0,47 56 13 32 44 9 47 54 13 33
Utrecht 0,28 69 10 21 57 7 36 70 11 19

Omgeving G4 2,43 82 9 9 79 7 14 81 9 9

Bron : CBS Bevolkingsstatistiek.
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Tabel 8.2 beschrijft tevens de etnische samenstelling in Nederland en in de vier
grote steden voor de leeftijdsgroepen 0-14 en 15-64 jaar. De etnische samenstelling van de
potentiële beroepsbevolking is min of meer vergelijkbaar met die van de nationale bevol-
king. Bij de leeftijdsgroep 0-14 jaar is het beeld aanzienlijk schever. In Amsterdam en Rot-
terdam is van meer dan de helft van de kinderen ten minste een van de ouders van niet-wes-
terse afkomst, in Den Haag van bijna de helft en in Utrecht van ruim een derde. Op korte
termijn heeft dat voornamelijk gevolgen voor de verhoudingen in het lager en voortgezet
onderwijs (zie ook hoofdstuk 7), maar de komende jaren zal het ook invloed gaan hebben
op de ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking en het arbeidsaanbod. 

De directe omgeving van de vier grote steden laten een enigszins tegenovergesteld
beeld zien. De etnische samenstelling lijkt er veel meer op het landelijke beeld en er wonen
naar verhouding zelfs minder allochtonen. Dit bevestigt het beeld dat suburbanisatie naar
de randgemeenten vooralsnog vooral betrekking heeft op de autochtone bevolking. Aan de
andere kant neemt het aandeel van vooral Surinamers in de verhuisstroom van Amsterdam
naar Almere de laatste jaren wel toe (De Groot, 2004).

Opleidingsniveau
Naast de omvang van de beroepsbevolking is ook het opleidingsniveau van belang.

Tabel 8.3 beschrijft voor zowel autochtonen als niet-westerse allochtonen de potentiële be-
roepsbevolking naar opleidingsniveau8 in het begin van de jaren negentig en het begin van
deze eeuw. Het gemiddelde opleidingsniveau van de westerse allochtonen is vergelijkbaar
met dat van autochtonen. Uitzondering is Den Haag waar het aandeel hoger opgeleiden
onder de westerse allochtonen aanzienlijk hoger is. 

Een aantal dingen valt direct op. Niet verrassend is dat autochtonen gemiddeld
aanzienlijk beter zijn opgeleid dan niet-westerse allochtonen en dat voor beide groepen het
gemiddelde opleidingsniveau het afgelopen decennium is toegenomen. Daarnaast is te zien

verkade en ossokina

8 Onderscheiden worden laag (alleen lager onder-
wijs en vmbo), middel (havo, vwo, mbo) en hoog (hbo
of universitair) opleidingsniveau.

tabel 8.3: Samenstelling potentiële beroepsbevolking naar opleidingsniveau in twee deelperioden in de vier grote steden, de omgeving
en Nederland

Aandeel bevolking 15-64 naar opleidingsniveau in %

Autochtonen Niet-westerse allochtonen

1992/’94 gemiddeld 2000/’02 gemiddeld 1992/’94 gemiddeld 2000/’02 gemiddeld

laag mid. hoog laag mid. hoog laag mid. hoog laag mid. hoog

Nederland 43 39 18 36 41 23 69 21 10 61 26 13

Totaal G4 36 35 29 29 32 39 72 19 9 61 26 13
Amsterdam 31 34 35 25 31 44 70 21 9 58 28 14
Rotterdam 44 36 20 38 33 29 76 17 7 66 24 10
Den Haag 39 36 25 31 35 34 71 19 10 62 26 12
Utrecht 29 35 36 23 29 48 70 20 10 59 23 18

Omgeving G4 40 41 19 34 42 24 61 25 14 53 30 17

Bron : CBS Statline, Enquête Beroepsbevolking.
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dat de autochtone bevolking van de vier grote steden gemiddeld veel beter is opgeleid dan
landelijk. De verschillen in aandeel hoger opgeleiden blijken zelfs toegenomen. Gemiddeld
over de jaren 2000/2002 was ruim een op de drie autochtonen in de grote steden hoger op-
geleid tegen minder dan een op de vier landelijk. De omliggende gemeenten van de vier
grote steden kennen een hoger dan landelijk percentage middelbaar opgeleiden. Dat wijst
erop dat niet alleen hoger opgeleiden maar ook veel middelbaar opgeleiden de grote steden
hebben verlaten. Opvallend zijn de grote verschillen bij autochtonen tussen enerzijds
Amsterdam en Utrecht en anderzijds Rotterdam en in mindere mate Den Haag. De bevol-
king in de beide steden in de noordvleugel van de Randstad is aanzienlijk beter opgeleid
dan de bevolking in de beide steden in de zuidvleugel. Het gewicht van twee universiteiten
in Amsterdam en een grote universiteit in Utrecht speelt hierbij waarschijnlijk een rol, maar
ook Rotterdam heeft een universiteit. Alle steden hebben diverse hbo-instellingen binnen
hun grenzen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bevolking in de grote stad beter is
opgeleid dan gemiddeld. Door de uitgebreidere onderwijsvoorzieningen zullen slimmere
leerlingen van het platteland naar deze steden trekken. We zagen dat beeld al bij de binnen-
landse migratie van de leeftijdsgroep tussen 15 en 25 jaar.

Het niet-westerse allochtone bevolkingsdeel van de grote steden is aanzienlijk lager opge-
leid. Nog altijd vallen maar liefst vijf van de acht in de categorie laag opgeleid en is slechts
één op de acht hoger opgeleid. Taalachterstand en laag gewaardeerde diploma’s uit het land
van herkomst spelen hierbij waarschijnlijk een rol. Bij de niet-westerse allochtone bevolking
zijn er nauwelijks verschillen tussen de vier  grote steden gezamenlijk en Nederland als ge-
heel (inclusief de vier grote steden). Dat is niet zo verwonderlijk. Een zeer groot deel van de
allochtonen woont immers in de vier grote steden. Ook hier zijn de allochtonen in de grote
steden van de noordvleugel van de Randstad gemiddeld wat beter opgeleid dan die in de
steden van de zuidvleugel. Dat geldt ook voor alle randgemeenten van de de vier steden. 

Hoewel het opleidingsniveau voor elk van de etnische groepen het afgelopen de-
cennium behoorlijk is toegenomen, is het gemiddeld opleidingniveau in de grote steden
achtergebleven bij de landelijke stijging. Dit komt door de invloed die de migranten-
toestroom heeft op de samenstelling van de bevolking in de vier grote steden. In sommige
steden is het aandeel hoger opgeleiden zelfs afgenomen. De voorsprong van de grote steden
wat betreft het opleidingsniveau is daarmee licht aan het dalen. Gegeven de etnische
samenstelling van de bevolking in de vier grote steden zal in de toekomst waarschijnlijk een
verdere convergentie optreden en zullen de grote steden zich wat betreft het gemiddelde
opleidingsniveau in de toekomst ongunstiger ontwikkelen dan Nederland als geheel. 

8.3.2. Participatiegraad

Niet iedereen tussen de 15 en 65 jaar begeeft zich op de arbeidsmarkt. Zo zal een
deel om gezondheidsredenen niet kunnen werken, terwijl een ander deel niet zal willen
werken, bijvoorbeeld vanwege gezinstaken. Het feitelijke arbeidsaanbod is dus maar een
deel van de potentiële beroepsbevolking. Tot het feitelijke arbeidsaanbod worden gerekend
mensen die een betaalde baan hebben van ten minste 12 uur per week en werklozen die
onmiddellijk beschikbaar zijn voor een baan van ten minste 12 uur per week.
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Figuur 8.5 beschrijft de ontwikkeling van de arbeidsparticipatiegraad vanaf 1991. Deze
wordt gedefinieerd als het quotiënt van de beroepsbevolking van 15 tot en met 64 jaar en de
bevolking in deze leeftijdsgroep. De beroepsbevolking is gedefinieerd als de som van de
werkzame personen plus de werkloze beroepsbevolking9. De gemiddelde participatiegraad
voor heel Nederland is tussen 1991 en 2004 aanzienlijk gestegen van 60 naar 69 procent.
Deze stijging is vooral toe te schrijven aan het massale toetreden van zowel autochtone als
allochtone10 vrouwen tot de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van de arbeidsparticipatie-
graad in de vier grote steden heeft deze trend gevolgd en wijkt slechts in bescheiden mate af
van het landelijk gemiddelde. Opmerkelijk is wel dat de arbeidsparticipatiegraad in de om-
liggende gemeenten van de grote steden binnen de vier COROP-gebieden structureel hoger
is dan het nationale gemiddelde. 

De kans dat iemand tussen de 15 en 65 jaar zich aanbiedt op de arbeidsmarkt hangt af van
een groot aantal andere persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, et-
niciteit en huishoudenssituatie. Tabel 8.4 beschrijft de huidige participatiegraad naar een
aantal van deze persoonskenmerken. Het betreft het gemiddelde over de jaren 2001-2003.
De persoonskenmerken worden steeds afzonderlijk bekeken. De participatie van vrouwen
is lager dan die van mannen, al zijn de verschillen de laatste decennia wel kleiner aan het
worden (Van Nimwegen en Esveldt, 2003), als eerste onder de jongere leeftijdsgroepen. De
participatie is het hoogst in de leeftijdscategorieën tussen de 25 en 55 jaar, zowel bij man-
nen als bij vrouwen. Een groot deel van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar studeert nog,
een belangrijk deel van de ouderen tussen de 55 en 65 jaar is al met vervroegd pensioen.
Tweeverdieners met kinderen zullen vaker in deeltijd werken dan alleenstaanden of twee-

verkade en ossokina

9 Werkzame personen zijn personen met een baan
van ten minste 12 uur per week. Werkloze beroeps-
bevolking bestaat uit werkzoekende personen zon-
der werk die direct beschikbaar zijn voor ten minste
12 uur per week. 

10 De participatie van autochtone vrouwen nam toe
van 47 naar 59 procent, bij westerse allochtone vrou-
wen van 45 naar 57 procent en bij niet-westerse al-
lochtone vrouwen van 35 naar 45 procent, Bij man-
nen was de stijging gemiddeld vier procentpunten
(Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking).

fig. 8.5: Ontwikkeling bruto participatiegraad in de vier grote steden, de omgeving en 
 Nederland, 1992-2004

Bron: CBS Statline, Enquête Beroepsbevolking.
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verdieners zonder kinderen. De arbeidsparticipatie neemt toe met het opleidingsniveau en
is dus het hoogst onder hoger opgeleiden. Laag opgeleiden vertonen een participatiegraad
van rond de 50 procent. De laag opgeleiden in de vier grote steden vertonen zelfs nog een
iets lagere arbeidsparticipatie dan landelijk gemiddeld. Waarschijnlijk speelt een samenstel-
lingseffect naar etniciteit hier mede een rol. In de vier grote steden wonen relatief veel meer
niet-westerse allochtonen. Middelbaar- en hoogopgeleiden participeren aanzienlijk meer,
gemiddeld respectievelijk 74 en 86 procent. 

Minder duidelijk is in hoeverre etniciteit een additioneel effect heeft op arbeidsparti-
cipatie. Niet-westerse allochtonen kennen in alle leeftijdscategorieën een lagere arbeidsparti-
cipatie dan autochtonen (CPB, 2004), maar ze zijn gemiddeld ook beduidend lager opgeleid.
De arbeidsparticipatiegraad van niet-westerse allochtonen ligt bijna 15 procentpunten lager
dan die van autochtonen. Westerse allochtonen vertonen een arbeidsparticipatie die verge-
lijkbaar is met die van autochtonen en zij hebben, zeker in de grote steden, veelal een oplei-
dingsniveau dat vergelijkbaar is met dan van autochtonen. Denk bijvoorbeeld aan de vele
diplomaten en VN-medewerkers in Den Haag en de vele buitenlandse stafmedewerkers van
internationale concerns in Amsterdam, die hier vaak tijdelijk verblijven. Niet-westerse alloch-
tonen zijn gemiddeld aanzienlijk lager opgeleid. Wel moet worden opgemerkt dat niet-wester-
se allochtonen op zichzelf ook een zeer heterogene groep vormen afkomstig uit verschillende
landen. Er vallen gezinsmigranten onder, maar ook buitenlandse studenten. Bovendien kun-
nen zich grote verschillen voordoen tussen de eerste en de tweede generatie. 

Opvallend is ook dat de participatiegraad van vrouwen, van autochtonen en van hoger op-
geleiden in de grote steden enkele procentpunten hoger ligt dan elders in het land. Het zijn
vooral de autochtone en hoger opgeleide vrouwen, die het verschil maken. De arbeidsparti-
cipatie van autochtone vrouwen ligt in de steden bijna tien procentpunten boven het natio-
nale gemiddelde, bij hoog opgeleide vrouwen is het verschil vijf procentpunten (niet in
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tabel 8.4: Bruto arbeidsparticipatie naar leeftijd, geslacht, etniciteit en opleidingsniveau in de vier grote steden, de omgeving en
Nederland, (gemiddelde 2001-2003)

Leeftijd Geslacht Etniciteit Opleidingsniveaua

nw
participatie in % bruto 15-24 25-54 55-64 man vrouw autocht. allocht. laag midden hoog

Nederland 68 48 81 38 79 57 70 56 51 74 86

Totaal G4 68 47 79 37 76 60 74 56 48 72 88
Amsterdam 70 48 79 38 77 62 75 59 45 73 88
Rotterdam 64 45 77 34 73 56 71 52 48 72 87
Den Haag 68 48 80 39 78 59 75 55 50 74 87
Utrecht 70 45 82 40 78 63 73 54 50 64 90

Omgeving G4 70 50 82 41 80 59 72 58 53 75 86

a Opleidingsniveau is gebaseerd op het hoogste behaalde diploma. Bij laag opgeleid is dat lager onderwijs, mavo of vmbo , bij middelbaar opgeleid havo, vwo of mbo 
en bij hoger opgeleid hbo of universiteit.

Bron: CBS Statline, Enquête Beroepsbevolking.
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tabel). Het is niet onwaarschijnlijk dat de huishoudenssituatie hierbij een rol speelt. In de
grote steden wonen relatief veel alleenstaanden. Die participeren meer op de arbeidsmarkt
dan tweeverdieners. 

Aan de andere kant participeren laag en middelbaar opgeleide mannen in de ste-
den minder dan nationaal gemiddeld. Het verschil voor beide groepen bedraagt zo’n vijf
procentpunten. Geconcludeerd kan worden dat, in tegenstelling tot wanneer de gehele po-
tentiële beroepsbevolking in ogenschouw wordt genomen, er wel sprake blijkt te zijn van
enige ruimtelijke differentiatie in de arbeidsparticipatie wanneer naar zeer specifieke groe-
pen wordt gekeken.  Het gunstige samenstellingseffect van de potentiële  beroepsbevolking
in de vier grote steden naar leeftijd en opleidingsniveau wordt tenietgedaan door de etni-
sche samenstelling van de stadsbevolking. 

8.3.3. Samenstelling huidige arbeidsaanbod

De verschillen in arbeidsparticipatiegraad leiden er toe dat de samenstelling van de
feitelijke beroepsbevolking aanzienlijk kan afwijken van de potentiële beroepsbevolking.
In paragraaf 8.3.2 kwam naar voren dat hoger opgeleiden, autochtonen en personen in de
leeftijdscategorieën tussen de 25 en 55 relatief meer participeren. In tabel 8.5 is te zien dat
deze groepen een aanzienlijk groter gewicht in de feitelijke beroepsbevolking hebben dan
in de potentiële beroepsbevolking. Dat geldt zowel voor Nederland als geheel als voor de
vier grote steden in het bijzonder. De beroepsbevolking in de vier grote steden is nog altijd
veel autochtoner en gemiddeld beter opgeleid dan de bevolkingscijfers zouden suggereren.
Maar liefst 40 procent is hoog opgeleid, in Amsterdam en Utrecht zelfs rond de 50 procent,
en bijna twee derde is autochtoon. Opnieuw valt Rotterdam op als een stad waar de be-
roepsbevolking gemiddeld nauwelijks beter is opgeleid dan het nationale gemiddelde. Het
percentage laag opgeleiden in de beroepsbevolking is er zelfs hoger dan het nationale ge-
middelde. Den Haag zit ertussenin. 

verkade en ossokina

tabel 8.5: Samenstelling beroepsbevolking (15-64 jaar) naar leeftijd, geslacht, etniciteit en opleidingsniveau in de vier grote steden,
de omgeving en Nederland, (gemiddelde 2001-2003)

Totaal Leeftijd Geslacht Etniciteit Opleidingsniveau

aandeel in % x 1 000 15-24 25-54 55-64 man vrouw autocht. allocht. laag midden hoog

Nederland 7.417 12 79 9 59 41 83 17 28 44 28

Totaal G4 976 13 80 7 56 44 64 36 26 34 40
Amsterdam 372 11 83 6 56 44 66 34 20 33 47
Rotterdam 261 14 78 8 57 43 61 39 33 37 30
Den Haag 211 13 79 8 58 42 62 38 28 37 35
Utrecht 132 13 82 5 54 46 75 25 21 29 51

Omgeving G4 1.115 12 79 9 58 42 83 17 26 45 30

Bron: CBS Statline, Enquête Beroepsbevolking.
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8.3.4. Effect recente demografische veranderingen op het arbeidsaanbod

De bevolking van een grote stad is van oudsher gemiddeld beter opgeleid dan die
in de rest van het land. Drie van de vier grote steden voldoen aan dat beeld, maar Rotter-
dam wijkt hiervan opvallend af. Wel hebben de grote steden hun voorsprong op dit gebied
iets zien afnemen door de suburbanisatie van in eerste instantie hogere, maar geleidelijk
ook middelbaar opgeleiden uit de vier grote steden en de gelijktijdige toestroom van niet-
westerse migranten. De toestroom van jongeren die in de stad komen studeren, heeft dit
onvoldoende gecompenseerd. De grote steden hebben meer nog dan de rest van het land de
afgelopen decennia een aanzienlijke verandering in bevolkingssamenstelling ondergaan.

Al eerder is opgemerkt dat ondanks het nog altijd hoge gemiddelde opleidingsniveau de ge-
middelde arbeidsparticipatie niet afwijkt van het nationaal gemiddelde (figuur 8.5). In het
recente verleden werkten enkele krachten sterk tegen elkaar in. Actuele demografische
trends als vergrijzing, huishoudensverdunning en etnische verkleuring, maar ook individu-
alisering speelden daarbij een belangrijke rol. 

De vergrijzing heeft betrekking op de gehele nationale bevolking maar lijkt voorlo-
pig nog voorbij te gaan aan de grote steden. De gemiddelde leeftijd neemt daar zelfs af waar
die elders gestaag blijft toenemen (figuur 8.3). De bevolking van de vier grote steden maakt
een opmerkelijke vergroening door. In verhouding tot de uittrede van ouderen stromen er
in de vier grote steden meer jongeren in dan elders in het land. Dat is niet alleen gunstig
voor het huidige arbeidsaanbod, maar ook voor de ontwikkeling van het arbeidsaanbod in
de komende jaren. 

Een belangrijk deel van de vergroening van de steden valt samen met de etnische
verkleuring. Deze verkleuring zal de komende jaren doorgaan. Ook als de netto buiten-
landse migratie stilvalt zal de tweede generatie allochtonen nog blijven toenemen. Het kin-
dertal onder niet-westerse allochtonen is hoger dan onder autochtonen (Garssen en Nico-
laas, 2006). Het aandeel kinderen tussen 0 en 15 jaar in de bevolking van de vier grote ste-
den is de afgelopen jaren toegenomen, maar lijkt wel de top te hebben bereikt. Inmiddels is
meer dan de helft van deze kinderen van niet-westerse afkomst. De gemiddelde schoolpres-
taties van deze groep blijven achter bij het landelijke gemiddelde maar ook bij de gemiddel-
de prestaties van de niet-westerse allochtonen buiten de steden (zie hoofdstuk 7). Wanneer
deze generatie de komende jaren geleidelijk de arbeidsmarkt inschuift, zal dat ook zijn
weerslag hebben op het gemiddelde opleidingsniveau 

De derde demografische trend is die van de huishoudensverdunning. De grote ste-
den liepen daarin voorop. Op 1 januari 2005 bestond 51 procent van de huishoudens in de
grote steden uit één persoon, in Nederland als geheel was dat 35 procent. In de grote steden
is dit percentage sinds 1999 echter met 0,75 procentpunt gedaald, waar het elders jaarlijks
met 0,25 procentpunt gestaag blijft oplopen. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt in
de vier grote steden wel toe, maar de groei blijft achter bij die van de totale bevolking. Bui-
ten de steden doet zich een inhaalslag voor. Ook de individualiseringstrend zal naar ver-
wachting de komende jaren voortgaan, als jongeren die uit huis gaan langer alleen blijven
wonen, relaties vaker worden ontbonden en ouderen die gescheiden zijn of hun partner
hebben verloren, meer alleen blijven (Hilderink et al., 2005). De grote steden zullen daar-
bij naar verwachting aantrekkelijke vestigingsplaatsen zijn voor, vooral jongere, alleen-

8. demografische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt in de grote steden 257

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 257



258

staanden. En dat is gunstig voor het arbeidsaanbod in die steden, niet alleen vanwege de
leeftijd maar ook omdat alleenstaanden in het algemeen een hogere arbeidsparticipatie
kennen. 

De conclusie is dat als de huidige demografische trends zich in de nabije toekomst
op dezelfde manier voortzetten, dit gunstig is voor de kwantitatieve ontwikkeling van het
arbeidsaanbod in de vier grote steden maar minder gunstig voor de kwalitatieve ontwikke-
ling.

8.4. Confrontatie van vraag en aanbod

In paragraaf 8.2 bleek dat het werkgelegenheidsniveau binnen de stad vooral
wordt bepaald door het beschikbare arbeidsaanbod in de hele regio, dat wil zeggen: de
stad zelf en haar omgeving. De omgeving speelt daarbij een voorname rol. Immers, een be-
langrijk deel van de banen in de stad wordt ingevuld door mensen van buiten. Aan de an-
dere kant werkt een deel van de stadsbewoners buiten de stad. Vraag en aanbod vallen dus
niet binnen de stadsgrenzen samen. De relevante regionale arbeidsmarkt overschrijdt deze
stadsgrenzen in steeds ruimere mate. De gemiddelde woon-werkafstand is tussen 1989 en
1997 gestaag opgelopen van 14,2 km naar 17,3 km (Ekamper en Van Wissen, 2000). De
stijging wordt vooral waargenomen bij hoger opgeleiden en bij tweeverdieners. Dat is niet
zo verwonderlijk. Hoger opgeleiden kennen van nature een groter zoekgebied omdat pas-
sende banen veel specifiekere functie-eisen zullen hebben. Bij tweeverdieners zal meestal
ten minste één van de partners moeten pendelen. Vanuit de stad bekeken is het aantal
banen binnen de stad dus maar van beperkt belang. Belangrijker is of de stadsbevolking
een baan heeft. De werkloosheid onder stadsbewoners is daarbij een belangrijke graadme-
ter. 

8.4.1. Werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking

Figuur 8.6 a en b beschrijft de werkloosheid als percentage van de beroepsbevol-
king, zowel nationaal als in de vier grote steden. De ontwikkeling van de werkloosheid in
de vier grote steden volgt in het algemeen de Nederlandse trend, zij het op een opmerkelijk
hoger niveau11. Opvallend is dat de werkloosheid in de vier grote steden structureel zo’n
twee procentpunten boven het landelijke gemiddelde ligt. Als we de COROP-regio’s van de
grote steden als relevante regionale arbeidsmarkt nemen12 dan wijkt de werkloosheid daar
nauwelijks af van het nationale percentage en volgt zij nagenoeg de nationale trend. De ho-
gere werkloosheid is dus vooral binnen de stadsgrenzen geconcentreerd. In de randge-
meenten van de grote steden is de werkloosheid juist lager dan nationaal.

In figuur 8.6b wordt de werkloosheidsontwikkeling in de afzonderlijke steden ver-
geleken met de nationale ontwikkeling tussen 1996 en 2004. Opvallend binnen de vier
grote steden is de hoge werkloosheid in Rotterdam. Alle vier de steden doen het momenteel
slechter dan landelijk gemiddeld, maar Utrecht en Den Haag doen het beter dan Amster-
dam en Rotterdam.

verkade en ossokina

11 In 2004 was in de vier grote steden 8 procent van
de feitelijke beroepsbevolking werkloos tegenover
6,25 procent in Nederland.

12 In werkelijkheid is de COROP-indeling zo geko-
zen dat bevolking en werkgelegenheid voor circa 70
procent samenvallen. De relevante regionale arbeids-
markt is in werkelijkheid dus nog wat groter. 
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Bron: CBS Statline, Enquête Beroepsbevolking. Bron: CBS Statline, Enquête Beroepsbevolking.

fig. 8.6b: Werkloosheidsontwikkeling in de vier grote steden 
 als percentage van de beroepsbevolking in de vier
 grote steden, de omgeving en Nederland, 1992-2004

fig. 8.6a: Werkloosheidsontwikkeling naar regio als percentage van de
 beroepsbevolking in de vier grote steden, de omgeving en 
 Nederland, 1992-2004
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8.4.2. Samenstellingseffect of additioneel regionaal effect? 

Waarom is de werkloosheid in de steden hoger dan landelijk gemiddeld? Een ver-
klaring zou kunnen liggen in een ongunstige samenstelling van de beroepsbevolking. De
achterliggende idee is dat de voor de arbeidsmarkt kwetsbare bevolkingsgroepen over-
vertegenwoordigd zijn in de steden. Tabel 8.6 toont de gemiddelde werkloosheidspercenta-
ges naar leeftijd, geslacht, etniciteit en opleidingsniveau en vergelijkt het landelijke beeld
met de afzonderlijke steden. De leeftijdskolom 15-64 jaar geeft de gemiddelde werkloosheid.

Uit de tabel blijkt dat jongeren onder de 25 jaar, allochtonen en laag opgeleiden op de ar-
beidsmarkt relatief kwetsbare groepen zijn. Daarnaast is de werkloosheid onder vrouwen
iets hoger dan onder mannen, maar die verschillen zijn kleiner. 

Wat het aandeel jongeren en het aandeel laag opgeleiden betreft wijkt de samen-
stelling van de stadsbevolking maar enkele procentpunten af van de rest van Nederland.
Wat betreft etnische samenstelling is de afwijking echter beduidend groter. Nationaal is de
gemiddelde werkloosheid onder niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo hoog als
onder autochtonen. Voor alle opleidingsniveaus en leeftijdsgroepen zijn de niet-westerse
allochtonen op de arbeidsmarkt beduidend slechter af. Zelfs onder hoger opgeleide alloch-
tonen is het landelijke werkloosheidspercentage in de periode 2001/2003 zo’n zeven pro-
cent tegen ruim twee procent onder hoog opgeleide autochtonen (CBS Enquête Beroepsbe-
volking, betreffende jaren). 

Opvallend in tabel 8.6 is dat de werkloosheid onder alle groepen in de grote stad
hoger is dan daarbuiten, terwijl die tegelijkertijd in de randgemeenten juist lager is dan lan-
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delijk. Bezien tegen de achtergrond van het suburbanisatieproces bevestigt dit het beeld dat
vooral de relatief kansrijke groepen de steden hebben verlaten en dat de relatief kansarmen
zijn achtergebleven. 

Een negatieve uitschieter is Rotterdam, waar de werkloosheid, zelfs in vergelijking
met de andere grote steden, onder elk van de drie zwakke groepen, jongeren, allochtonen
en laag opgeleiden, zeer hoog is. Bovendien zijn die categorieën in deze havenstad meer
dan gemiddeld vertegenwoordigd. De werkloosheid onder allochtonen wijkt in drie van de
vier steden nauwelijks af van het landelijke gemiddelde. Dat is op zich niet verwonderlijk.
Een zeer groot deel van de allochtonen woont in de vier grote steden en bepaalt daarmee in
belangrijke mate het landelijke beeld. Des te zorgwekkender is de situatie voor allochtonen
in Rotterdam. Naast Rotterdam kennen ook Den Haag en Utrecht een relatief hoge jeugd-
werkloosheid. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat jeugdwerkloosheid in het algemeen
erg conjunctuurgevoelig is en dat de economie in de periode 2001-2003 geleidelijk in een
conjuncturele stagnatie is geraakt.

Wat geslacht betreft valt op dat de werkloosheid onder vrouwen in drie van de vier
grote steden – Rotterdam vormt weer de uitzondering – lager ligt dan landelijk. Waarschijn-
lijk speelt hier een rol dat in de vier grote steden relatief meer kansrijke alleenstaande vrou-
wen wonen en minder kansarme allochtone vrouwen, een groep die in mindere mate parti-
cipeert. De hogere werkloosheid in de grote steden, vooral in Amsterdam en Rotterdam,
treft derhalve vooral mannen. De werkloosheid onder mannen is daar bijna drie procent-
punten hoger dan landelijk.

Tabel 8.7 laat zien dat bij een cumulatie van ongunstige kenmerken de werkloos-
heidspercentages hoog kunnen oplopen. Bij niet-westerse allochtonen lijkt daarbij sprake
te zijn van discriminatie op de arbeidsmarkt. Van de laag opgeleide allochtonen in de grote
steden is 13 procent werkloos, tegenover 6 procent onder autochtonen. Van de jongere al-
lochtonen in de grote steden is 17 procent werkloos, tegenover 10 procent van de autoch-
tone jongeren. In 2004 en 2005 is de werkloosheid op nationaal niveau nog een procent-
punt verder opgelopen, waarbij de positie van de kwetsbare groepen meer dan evenredig is

verkade en ossokina

tabel 8.6: Regionale werkloosheid naar leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau in de vier grote steden, de omgeving en
Nederland, (2001-2003 gemiddeld)

Leeftijd Geslacht Etniciteit Opleidingsniveau

w.v.
in % van de relevante beroepsbevolking 15-64 15-24 man vrouw autocht. allocht. laag midden hoog

Nederland 4,3 8,8 3,5 5,3 3,5 8,2 6,6 3,6 3,0

Totaal G4 6,1 13,1 6,3 5,7 4,3 9,4 9,5 5,6 3,9
Amsterdam 5,9 9,2 6,4 5,1 5,1 7,8 8,2 5,9 4,6
Rotterdam 7,9 17,7 8,0 8,1 4,6 12,8 12,8 6,5 3,0
Den Haag 4,8 12,2 4,9 4,4 2,5 8,0 6,8 4,2 2,7
Utrecht 5,3 14,3 4,7 5,0 4,4 8,1 9,1 5,4 4,5

Omgeving G4 3,3 6,8 2,9 4,0 2,6 6,5 4,8 2,9 2,9

Bron: CBS Statline, Enquête Beroepsbevolking.
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verslechterd. In een recente studie over jeugdwerkloosheid onder etnische minderheden
komt het SCP op basis van eigen onderzoek voor begin 2005 tot nog hogere werkloosheids-
cijfers (Dagovos, 2006a)13. Hoe het ook zij, de werkloosheid onder laag opgeleide allochto-
nen vormt momenteel een belangrijk arbeidsmarktprobleem in de grote stad. 
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13 Op basis van eigen enquête-onderzoek onder al-
lochtonen komt het SCP tot een schatting van het
werkloosheidspercentage onder jeugdige Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen in de 50
grootste gemeenten in de eerste helft van 2005 van
rond de 40 procent tegenover 20 procent onder au-
tochtonen. (Dagovos, 2006a)

tabel 8.7: Regionale werkloosheid onder laag opgeleiden en onder jongeren naar etniciteit in de vier grote steden en
Nederland, (2001-2003 gemiddeld)

Laag opgeleid Leeftijd 15-24

in % van de relevante beroepsbevolking autochtoon nw allochtoon autochtoon nw allochtoon

Nederland 4,4 12,9 7,7 16,8

Totaal G4 6,1 13,0 10,3 17,3
Amsterdam 5,5 10,4 9,9 7,7
Rotterdam 7,4 18,6 11,0 25,5
Den Haag 4,1 9,1 7,5 18,3
Utrecht 8,0 10,5 14,8 20,2

Bron: CBS, Enquête beroepsbevolking.

Naast samenstellingseffecten zijn ook regionale verschillen in gedrag vaak genoemd als ver-
klaringen voor het hogere werkloosheidsniveau in de grote steden. Achterliggend idee is
hier dat de kans om werkloos te zijn verschilt voor twee precies dezelfde mensen van wie
de één in de grote stad woont en de andere daarbuiten. Deze kans is voor de stedeling naar
verwachting hoger vanwege onder andere de lagere sociale controle in de steden en meer
mogelijkheden om buiten het legale circuit geld te verdienen (zie ook O’Sullivan, 2003).
Het eerder geconstateerde feit dat de werkloosheid voor alle categorieën in de grote steden
een paar procentpunten hoger ligt dan nationaal, lijkt inderdaad op een klein aanvullend
ruimtelijk effect te wijzen.

In een recent onderzoek van het CPB naar regionale verschillen in werkloosheid in
de periode 1975-2003 bleek dat de verschillen in gemiddelde werkloosheidspercentages
tussen de vier landsdelen Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland relatief klein zijn (Ver-
meulen, 2006). Regionale ontwikkelingen worden vooral bepaald door de nationale con-
junctuur. Alleen in het Noorden lijkt sprake van een structureel hogere werkloosheid. Ook
zijn er beperkte regionale verschillen in arbeidsparticipatie. Deze lijken echter niet aan-
toonbaar samen te hangen met de situatie op de arbeidsmarkt, maar meer te worden gedre-
ven door factoren die buiten de arbeidsmarkt liggen. De voorzichtige conclusie is dan ook
dat er in Nederland gemiddeld genomen nauwelijks sprake is van een afgeschermde regio-
nale arbeidsmarkt. Het lijkt daarom weinig zinvol om op regionaal niveau een actief alge-
meen arbeidsmarktbeleid te voeren. Wel bleek eveneens uit bovenstaande studie dat regio-
nale werkloosheidsverschillen voor kwetsbare groepen relatief groter zijn en bovendien
ook gevoeliger voor de nationale conjunctuur. Het is daarom zinniger om indien beleids-
makers toch een regionaal arbeidsmarktbeleid willen voeren dit te richten op die kwetsbare
groepen.
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In een andere recente CPB-studie over de welvaartsstaat wordt voor de overheid een drietal
argumenten gegeven om te interveniëren op de arbeidsmarkt (De Mooij, 2006: pp. 106-
109). Vanuit de economische literatuur worden daarbij genoemd: nalatig gedrag (moral ha-
zard) bij werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten om aan het werk te komen, onvol-
ledige informatie bij werknemers en werkgevers, waardoor een minder efficiënte match op
de arbeidsmarkt ontstaat, en herverdeling van werk en inkomen richting laagproductieve
werknemers waardoor deze aan het werk kunnen worden gehouden. Actieve beleidsmaat-
regelen kunnen bestaan uit trainingsprogramma’s, werkverschaffingsprogramma’s in de pu-
blieke sector, selectieve loonkostensubsidies voor laaggeschoolden of begeleiding bij het
zoeken naar een baan. 

Empirische microstudies geven een somber beeld van de langetermijneffectiviteit
van dergelijk arbeidsmarktbeleid. Met het algemeen evenwichtsmodel MIMIC van het CPB
zijn de macro-economische effecten van een tweetal maatregelen doorgerekend, te weten
werkverschaffing door het creëren van laagproductieve overheidsbanen en subsidiëring
door de overheid van laaggeschoolde langdurig werklozen in de marktsector. Omdat in
beide gevallen de maatregelen moeten worden gefinancierd uit algemene middelen en dus
tot een lichte belastingverhoging leiden, zijn de totale macroeconomische effecten beperkt.
Wel is er sprake van herverdeling van hooggeschoolde naar laaggeschoolde arbeid. De be-
rekeningen met het MIMIC-model suggereren dat in het geval van loonkostensubsidies er
wel een structurele verlaging van de werkloosheid onder laaggeschoolden kan optreden,
maar dat de structurele effecten van publieke werkverschaffing nagenoeg nihil zijn.

8.5. Samenvatting en conclusies

Recente historische ontwikkeling
• De omvang en samenstelling van de grootstedelijke bevolking heeft de laatste de-

cennia grote veranderingen ondergaan. Tussen midden jaren zestig en midden
jaren tachtig nam de bevolkingsomvang in absolute zin zelfs af, maar sindsdien is
er weer sprake van groei. Dit is bepalend geweest voor de ontwikkeling van de
omvang van het grootstedelijk arbeidsaanbod. 

• Wat de samenstelling van de beroepsbevolking betreft is er momenteel in de grote
steden sprake van een verjonging en een etnische verkleuring. Ook dit heeft belang-
rijke gevolgen voor de grootstedelijke arbeidsmarkt. De verjonging geeft een extra
impuls aan de groei van het arbeidsaanbod, welke zich nog een aantal jaren zal
voortzetten. Een voortgaande etnische verkleuring heeft er mede toe geleid dat het
verschil in gemiddeld opleidingsniveau met de rest van het land verder afneemt (het
opleidingsniveau in de vier grote steden daalt). 

• De ontwikkeling van het regionale arbeidsaanbod in en rond de stad, zowel kwan-
titatief als kwalitatief, bepaalt in belangrijke mate de werkgelegenheidsgroei in de
stad. De reikwijdte van de grootstedelijke arbeidsmarkt overstijgt in toenemende
mate de gemeentegrenzen. 

verkade en ossokina
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Knelpunten
• Arbeidsmarktproblemen in de grote steden zitten niet zozeer aan de vraagkant.

Door de toegenomen pendelbereidheid is de arbeidsvraag binnen de stad maar van
beperkt belang voor de stadsbevolking. Banen voor hoog opgeleiden worden voor
een belangrijk deel door mensen van buiten de stad bezet. Tegen die achtergrond is
het aantrekken van nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid voor de grote stad kost-
baar, terwijl veel van de baten zullen weglekken naar de omgeving. De werkloos-
heid onder hoog opgeleiden, ook in de steden, is relatief laag. Om het wegtrekken
van middelbaar en hoger opgeleiden af te remmen is beleid op de woningmarkt
daarom meer effectief (zie hoofdstuk 10).

• Arbeidsmarktproblemen voor de grote stad zijn er wel aan de aanbodkant, vooral
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Terwijl het gemiddelde opleidingspeil na-
tionaal stijgt, neemt het aandeel laag opgeleiden in de stad niet af. Omdat laag op-
geleiden in het algemeen pendelen over kortere afstanden, zijn zij meer aangewe-
zen op de beschikbaarheid van banen in de buurt. De werkloosheid onder laag op-
geleiden in de grote steden ligt beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde.
Werkloosheid onder laag opgeleiden heeft vooral te maken met instituties op de ar-
beidsmarkt, zoals minimum loon, ontslagbescherming en dergelijke. Veel laag op-
geleiden in de vier grote steden hebben een productiviteitsniveau dat onder het mi-
nimumloon ligt. Beleid in de vorm van loonkostensubsidies, van aanvullende
scholing en stageplaatsen voor het opdoen van werkervaring en van antidiscrimi-
natiewetgeving voor allochtonen ligt dan voor de hand. 

• De werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking is in de stad hoger voor
bijna alle categorieën. Het effect doet zich voor bij alle opleidingsniveaus, maar bij
lager opgeleiden meer dan bij hoger opgeleiden. Het effect speelt vooral bij jonge-
ren, is bij allochtonen sterker dan bij autochtonen en is bij mannen groter dan bij
vrouwen. Randgemeenten daarentegen kennen voor alle categorieën juist een lage-
re werkloosheid.

Kortetermijnvooruitzichten
• Het kwantitatieve arbeidsaanbod van de grote steden zal zich de komende jaren re-

latief gunstig ontwikkelen. Zij maken een periode van vergroening door, terwijl de
nationale bevolking juist per saldo vergrijst. Het aandeel van de potentiële be-
roepsbevolking in de bevolking stijgt, waar het buiten de steden juist daalt.

• Het kwalitatieve arbeidsaanbod van de grote steden ontwikkelt zich ongunstiger.
Steden hebben van oudsher een voorsprong doordat er meer hoger opgeleiden
wonen. Die voorsprong is aan het afnemen en wordt bij verdere etnische verkleu-
ring nog kleiner. 

8. demografische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt in de grote steden 263
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9. Minder gezond in de stad

9.1. Inleiding

In de westerse landen hebben mensen met een lage positie op de maatschappelij-
ke ladder doorgaans meer gezondheidsproblemen dan mensen die een hogere positie be-
kleden (Mackenbach, 2006). In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wonen rela-
tief veel mensen met een lage sociaal-economische status. Er zijn naar verhouding veel
mensen met een lage opleiding en een laag inkomen, een uitkering, en schulden. Onder de
grote aantallen niet-westerse allochtonen in de vier grote steden is de sociaal-economi-
sche onderlaag bovendien sterk oververtegenwoordigd. Sociaal-economische verschillen
zijn in belangrijke mate debet aan ongelijkheid in gezondheid tussen mensen in de vier
grote steden en de rest van het land. Het volksgezondheidsbeleid in Nederland, zowel na-
tionaal als regionaal, is erop gericht om de gezondheid van de bevolking en in het bijzon-
der van mensen met een ferme gezondheidsachterstand te verbeteren. Om dit beleid cijfer-
matig te kunnen evalueren is het van belang dat het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en andere instanties zichtbaar blijven maken op welke onderdelen van de gezond-
heid er in welke mate verschillen bestaan en welke factoren daarbij een rol spelen. In deze
studie wordt aan de hand van CBS-steekproefgegevens allereerst een statistische beschrij-
ving gegeven van de verschillen in gezondheidsstatus, leefstijlen en zorggebruik tussen
grootstedelingen en de mensen elders in het land. Deze gegevens zijn vervolgens aange-
vuld met een regionale detaillering naar sociale compositie. Tot slot wordt de mate waarin
de sociale compositie bijdraagt aan gezondheidsverschillen tussen grootstedelingen en
mensen woonachtig elders in het land geïllustreerd aan de hand van de resultaten uit twee
meer uitvoerige analyses.

9.2. Verschillen in gezondheidsstatus, leefstijlen en zorggebruik

9.2.1. Grootstedeling minder positief over eigen gezondheid

De meeste Nederlanders oordelen positief over de eigen gezondheid. In 2004 vond
een kwart de eigen gezondheid ‘zeer goed’ en iets meer dan de helft kwalificeerde deze als
‘goed’. Toch is nog één op de vijf Nederlanders minder positief over de eigen gezondheid.
Het aandeel mensen met een minder positief oordeel is vanaf 1981 vrijwel constant, zo
blijkt uit continu steekproefonderzoek dat al vanaf het begin van de jaren tachtig door het
CBS wordt uitgevoerd1.

Het zelfgerapporteerde oordeel over de eigen gezondheid is een van de kernindicatoren
van de volksgezondheid, zowel nationaal als internationaal (Eurostat, OECD, WHO). Vol-
gens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschaft de indicator een algeheel beeld
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Ferdy Otten
Frans Frenken

1 Tot 1997 hield het CBS  steeds een afzonderlijke
Gezondheidsenquête. Vanaf 1997 maakt deze en-
quête deel uit van een geïntegreerd systeem van leef-
situatie-onderzoeken, het zogeheten Permanent On-
derzoek Leefsituatie ofwel POLS (Otten en Winkels,
1998). De uitkomsten in dit onderzoek zijn geba-
seerd op de samengevoegde jaarbestanden van 2001
tot en met 2004 van POLS. Dit samengevoegde be-
stand bevat gegevens van ruim 40 duizend steek-
proefpersonen van nul jaar en ouder. Personen in in-
stellingen en tehuizen zitten niet in de steekproef.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar worden de vragen
beantwoord door de ouder of de verzorger.
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van de fysieke, psychische en sociale gesteldheid en is deze daarmee meer dan alleen een
uitdrukking voor de afwezigheid van ziekte (WHO, 1979). 

In figuur 9.1 staan de gegevens voor de ervaren gezondheid onderscheiden in de kwalifica-
ties ‘zeer goed’, ‘goed’ en ‘minder dan goed’, apart voor de inwoners van de vier grote ste-
den (G4) en voor de bewoners elders in het land. De cijfers zijn gestandaardiseerd voor de
landelijke leeftijdsopbouw naar geslacht. De figuur laat een duidelijk verschil zien in ge-
zondheidsbeleving tussen mensen in de grote steden en de rest van het land. In de grote ste-
den maakt slechts 22 procent gewag van een zeer goede gezondheid tegen 26 procent lan-
delijk. Aan de andere kant van de verdeling is het omgekeerde het geval: in de grote steden
beoordeelt ruim 23 procent van de mensen de eigen gezondheid als minder dan goed tegen
19 procent landelijk. 

otten en frenken

9.2.2. Meer nicotinegebruik en minder lichamelijke activiteit in de grote steden

Overmatig alcoholgebruik, roken, overgewicht en weinig lichamelijke activiteit zijn
schadelijk voor de gezondheid. Naast gegevens over (ongezonde) voeding en drugsgebruik
staan deze kenmerken in het volksgezondheidsonderzoek en -beleid te boek als kernindi-
catoren van ongezonde leefstijlen. Deze bijdrage is beperkt tot een beschrijving van POLS-
gegevens en ontbeert daarom statistische informatie over voeding en drugsgebruik. 

Alcoholgebruik
Overmatig alcoholgebruik is in Nederland niet eenduidig gedefinieerd. Een de-

finitie die soms wordt gebruikt is het nuttigen van dagelijks gemiddeld drie of meer glazen

fig. 9.1: Oordeel over eigen gezondheid in de vier grote steden en in de rest van het land
 (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht), 2001/2004

Bron: CBS POLS Gezondheidsenquête.
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alcoholhoudende drank. Ook worden soms geslachtsspecifieke grenzen gehanteerd, zoals
twee of meer glazen voor vrouwen en drie of meer voor mannen. Het CBS definieert over-
matig alcoholgebruik doorgaans als het nuttigen van minimaal zes glazen alcoholhouden-
de drank op ten minste een dag in de week. Deze definitie is hier ook gebruikt. 

Roken
Bij roken is onderscheid gemaakt in personen die al dan niet roken. Zware rokers

zijn personen die dagelijks gemiddeld 20 of meer sigaretten roken. 

Overgewicht
Overgewicht wordt berekend aan de hand van de waarde van de Body Mass Index

(BMI). Daarvoor wordt het gewicht in kilo’s gedeeld door het kwadraat van de lichaams-
lengte in meters (kg/m2). Volgens de WHO heeft een volwassene met een BMI-waarde die
groter of gelijk is aan 25 overgewicht. In figuur 9.2 wordt als aanvullend detail ook het aan-
deel mensen met ernstig overgewicht (dat betreft dus een deel van alle volwassenen met
overgewicht) gepresenteerd. Ernstig overgewicht wordt door de WHO gedefinieerd als een
BMI-waarde groter of gelijk aan 30. Ook staan cijfers van volwassenen met ondergewicht
weergegeven (BMI < 18,5). 

9. minder gezond in de stad 269

fig. 9.2: Leefstijlen in de vier grote steden en in de rest van het land (gecorrigeerd voor 
leeftijd en geslacht), 2001/2004

Bron: CBS POLS Gezondheidsenquête. 
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Lichamelijke activiteit
Door een forum van bewegingsexperts is in 1998 een Nederlandse Norm voor Ge-

zond Bewegen geformuleerd (Kemper et al., 2000). Deze norm heeft primair tot doel om
het risico op chronische ziekten te verlagen en de levensduur te verlengen. Volgens de
norm zouden jongeren tot 18 jaar dagelijks minimaal een uur en personen van 18 tot 55
jaar op ten minste vijf, bij voorkeur alle dagen van de week minimaal een half uur matig in-
tensieve activiteiten moeten ontplooien. Voor 55-plussers geldt hetzelfde als voor de 18-55
jarigen met dien verstande dat matig intensief bij ouderen een lagere intensiteit van de acti-
viteit inhoudt. Het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) bevat een door het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelde vraagmodule naar lichamelij-
ke activiteit. Met deze SQUASH-vragenlijst (Short QUestionnaire to Assess Health enhan-
cing physical activity) kunnen volgens een internationaal voorgeschreven standaardproce-
dure voor alle (wekelijks) uitgevoerde activiteiten zogeheten intensiteitsfactorwaarden
worden berekend (Wendel-Vos et al., 2003). Aan de hand van deze waarden is berekend of
mensen al dan niet voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen.

Figuur 9.2 laat zien dat grootstedelingen in vergelijking met de rest van Nederland vaker en
meer roken en in mindere mate voldoen aan de richtlijn voor gezond bewegen. Het aandeel
zware drinkers is onder de grootstedelingen even groot als in de rest van het land. Het aan-
deel geheelonthouders daarentegen ligt in de vier grote steden ruim boven het landelijk ge-
middelde. Wel moet ervoor worden gewaakt om geheelonthouding te vereenzelvigen met
een gezonde leefstijl. Uit longitudinale studies naar determinanten van coronaire hartziek-
ten komt bijvoorbeeld naar voren dat een glaasje op zijn tijd doorgaans veel beter is voor
hart en bloedvaten dan helemaal geen alcohol (Otten et al., 1988). Vanuit de cardiovascu-
laire optiek is geheelonthouding dan ook een risicofactor voor de gezondheid. 

Ondanks de beperktere lichamelijke activiteit wijken de percentages personen met
overgewicht (BMI > 25) en ernstig overgewicht (BMI > 30) in de vier grote steden niet af
van de percentages in de rest van het land. Ook de percentages personen met een normaal
gewicht en met ondergewicht (BMI < 18,5) verschillen niet. 

9.2.3. Meer zorggebruik in de vier grote steden

In figuur 9.3 worden de voor leeftijd naar geslacht gestandaardiseerde cijfers van
zorggebruik in de vier grote steden en in Nederland weergegeven. Zorggebruik is hier on-
derscheiden in contacten met achtereenvolgens de huisarts, de specialist, de tandarts, de fy-
siotherapeut, een alternatieve genezer (homeopaat, acupuncturist, natuurgeneeskundige,
magnetiseur of anders) en een instelling voor de geestelijke gezondheid. De figuur toont de
percentages van mensen die ten minste één keer per jaar contact met deze zorgverleners
hebben gehad. Ook worden cijfers gepresenteerd van mensen die in een periode van twee
weken medicijnen op recept en medicijnen niet op recept hebben gebruikt. 

De figuur laat verder zien dat in de grote steden de indicatoren van zorggebruik afwijken
van de cijfers elders in het land. In de grote steden consulteren meer mensen een huisarts,
specialist, fysiotherapeut en een instelling van geestelijke gezondheid dan in de rest van

otten en frenken
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fig. 9.3: Zorggebruik in de vier grote steden en in de rest van het land (gecorrigeerd voor 
leeftijd en geslacht), 2001/2004

Bron: CBS POLS Gezondheidsenquête. 
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Nederland. Ook het percentage mensen dat in de afgelopen twee weken al dan niet op re-
cept medicijnen heeft gebruikt, is in de grote steden hoger dan in de rest van het land. De
alternatieve genezer staat bij de grootstedeling daarentegen op een iets lager plan. Ook
wordt in de grote steden de tandarts minder vaak geraadpleegd dan elders in het land. 

9.3. Gezondheid naar landsdeel en sociale compositie

De afzonderlijke indicatoren van gezondheidsstatus, ongezonde leefstijlen en
zorggebruik zijn verder uitgesplitst naar landsdeel (Noord, Oost, West, Zuid) en naar de-
mografische en sociaal-economische kenmerken. De vier grote steden maken alle deel uit
van landsdeel West. Voor landsdeel West zijn dan ook cijfers berekend zowel inclusief als
exclusief de bewoners van de vier grote steden. De gemaakte verbijzonderingen geven in-
zicht in de mate waarin deze achtergrondkenmerken vanuit het regionale perspectief bij-
dragen aan het landelijke cijfer van de desbetreffende indicator. In het algemeen geldt dat
de onderscheiden demografische en sociaal-economische regionale verdelingspatronen van
gezondheidsstatus, leefstijlen en zorggebruik in hoge mate corresponderen met de overeen-
komstige landelijke patronen. Wel is op onderdelen sprake van een niveauverschil tussen
de vier grote steden en Nederland als geheel. Omdat de verdelingspatronen van vele indica-
toren vergelijkbaar zijn, wordt van elk domein van de gezondheid telkens slechts één indi-
cator in tabelvorm gepresenteerd2. 
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2 Indien gewenst kunnen alle tabellen bij het CBS
worden opgevraagd.
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tabel 9.1. Percentage personen die de eigen gezondheid als minder dan goed beoordelen, naar demografische en sociaal-economische
kenmerken voor de vier grote steden en per landsdeel

Vier grote Landsdeel Landsdeel Landsdeel Landsdeel Landsdeel Nederland Neder- t-waarde a
steden Noord Oost West West Zuid (excl. G4) land

(incl. G4) (excl. G4) (totaal)

Totaal 22,9 18,9 18,6 19,2 17,8 20,9 18,9 19,4 9,7
Geslacht

man 19,5 16,5 16,0 16,3 15,1 18,7 16,4 16,8 5,8
vrouw 26,2 21,2 21,3 22,0 20,4 23,2 21,4 22,0 7,9

Leeftijd
0-14 jr 8,3 5,7 5,3 6,7 6,1 5,5 5,7 6,0 4,2
15-24 jr 11,5 10,1 10,2 11,1 11,0 11,8 10,9 11,0 0,6
25-44jr 16,8 13,4 13,9 13,9 12,7 14,7 13,6 14,0 5,1
45-64 jr 35,2 26,5 27,6 27,2 24,6 30,7 27,1 28,0 8,2
65 + 47,7 41,8 41,9 42,2 40,0 44,1 41,8 42,6 4,5

Leeftijd x geslacht
man 0-14 jr 8,4 6,0 5,0 7,1 6,6 6,3 6,1 6,4 2,7
man 15-24 jr 8,0 7,0 8,0 8,5 8,6 8,6 8,3 8,2 -0,2
man 25-44 jr 14,3 11,7 10,8 11,5 10,3 12,0 11,0 11,5 4,0
man 45-64 jr 29,8 24,3 25,6 23,7 21,6 29,9 25,0 25,6 3,7
man 65+ 45,6 38,4 37,5 38,4 35,6 40,7 37,7 38,7 3,8
vrouw 0-14 jr 8,2 5,4 5,6 6,3 5,7 4,6 5,4 5,7 3,2
vrouw 15-24 jr 14,8 13,1 12,5 13,9 13,6 15,3 13,7 13,8 0,8
vrouw 25-44 jr 19,3 15,2 17,1 16,4 15,1 17,5 16,2 16,6 3,3
vrouw 45-64 jr 41,1 28,6 29,5 30,8 27,7 31,5 29,2 30,5 8,1
vrouw 65+ 49,0 44,3 45,5 45,0 43,3 46,7 44,8 45,4 2,4

Inkomenskwartiel
1 29,6 23,3 23,8 26,0 23,9 26,7 24,5 25,3 6,4
2 24,7 19,2 18,6 20,2 18,6 21,7 19,5 20,1 6,8
3 17,3 15,5 16,4 16,5 16,2 17,7 16,6 16,6 0,8
4 14,8 13,3 13,7 13,7 13,4 16,1 14,1 14,2 1,0

Alleenstaand
ja 30,1 29,4 31,5 30,3 30,5 34,5 31,6 31,2 -1,6
nee 20,4 17,0 16,7 17,0 15,8 18,9 17,0 17,3 7,7

Werkzaam/uitkering
wel werk + geen uitkering 12,8 10,3 10,8 11,4 10,8 12,4 11,2 11,4 3,4
wel werk + wao uitkering 64,7 52,2 62,4 63,2 62,6 65,9 62,2 62,5 0,6
wel werk + uitkering overig 20,9 20,0 23,3 20,7 20,6 21,3 21,4 21,3 -0,2
geen werk + geen uitkering 25,0 21,1 23,6 22,3 21,5 25,1 22,8 23,0 1,4
geen werk + wao uitkering 80,9 74,2 78,0 79,9 79,4 79,2 78,3 78,7 1,3
geen werk + uitkering overig 46,5 32,4 35,9 39,4 34,1 40,8 36,1 38,1 4,9

Onderwijs
basisonderwijs 41,0 34,7 32,9 34,9 31,9 37,5 34,0 35,1 6,3
vbo 34,5 24,9 27,6 26,8 24,7 29,6 26,7 27,4 5,0
mavo 26,5 19,0 20,6 20,9 19,2 20,8 19,9 20,6 4,4
havo-mbo-vwo 22,9 16,7 16,6 18,0 16,6 18,5 17,1 17,7 6,8
hbo-universiteit 13,1 13,7 13,5 13,5 13,8 14,5 13,9 13,7 -1,1

Herkomst
autochtoon 22,0 18,9 18,1 18,3 17,2 20,0 18,3 18,7 7,4
niet-westerse allochtoon 26,3 17,1 24,4 24,8 22,7 24,8 23,2 24,4 3,0
overig 20,5 20,0 21,4 20,2 20,1 28,6 22,9 22,5 -1,9

a De t-waarde is bepaald voor het verschil tussen de vier grote steden en Nederland exclusief de vier grote steden.
Een waarde hoger dan +2 of lager dan -2 duidt op een statistisch significant verschil (p<0,05).

Bron: CBS POLS Gezondheidsenquête 2001/2004.
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Gezondheidsoordeel 
Zoals uit tabel 9.1 blijkt, beoordelen meer mannen dan vrouwen hun eigen gezond-

heid als goed of zeer goed. Ook leeftijd speelt een rol. Hoe ouder, hoe minder mensen vinden
dat ze een (zeer) goede gezondheid hebben. Verder beoordelen meer mensen hun gezondheid
positief naarmate zij hoger zijn opgeleid of het besteedbaar inkomen stijgt. Er zijn beduidend
minder economisch inactieven, alleenstaanden en niet-westerse allochtonen positief over
hun eigen gezondheid dan hun ‘counterparts’. Hoewel de mate van een positieve inschatting
enigszins fluctueert tussen de onderscheiden regio’s, zijn de patronen in samenhang eender. 

Roken, alcoholgebruik en overgewicht 
Wordt gekeken naar leefstijlen dan zijn eveneens duidelijke samenhangen zicht-

baar. Zo gedragen mannen zich risicovoller dan vrouwen. Roken, zwaar roken, zwaar drin-
ken en overgewicht komen bij hen vaker voor. Ernstig overgewicht is daarentegen in ster-
kere mate een vrouwenzaak. Tot de leeftijd van 65 jaar neemt het percentage (zware) ro-
kers, zware drinkers en personen met (zwaar) overgewicht toe met het klimmen der jaren.
Naarmate mensen een hogere opleiding en een hoger besteedbaar huishoudensinkomen
hebben, worden deze percentages kleiner. Bij economisch actieven, niet-alleenstaanden en
niet-westerse allochtonen zijn de percentages verder doorgaans lager dan bij hun tegenhan-
gers. De geschetste samenhang gaat in grote lijnen op voor Nederland als geheel, voor de
grote steden en voor de andere regio-indelingen. Opmerkelijke uitzondering hierop is het
aandeel personen met (zwaar) overgewicht onder niet-westerse allochtonen in de vier grote
steden, dat daar fors hoger is dan onder autochtonen. Dit in tegenstelling tot in de landsde-
len Oost, West en Zuid waar juist sprake is van een overmaat van mensen met overgewicht
onder autochtonen.

Geheelonthouding  
Voor Nederland als geheel, in de grote steden en in de onderscheiden landsdelen

verloopt bij geheelonthouding en gezond bewegen de richting van de samenhangen anders
dan bij de zojuist beschreven leefstijlen. Zo zijn meer vrouwen dan mannen geheelonthou-
ders. Bij leeftijd is sprake van een U-vormig verband: relatief de meeste geheelonthouders
zijn heel jonge mensen, daarna daalt het percentage met toenemende leeftijd. In de leeftijds-
groep van 25-44 jaar worden de minste geheelonthouders aangetroffen, waarna het percen-
tage weer stijgt met het toenemen van de leeftijd. Hoe hoger de opleiding en hoe hoger het
inkomen hoe minder geheelonthouders. Alleenstaanden zijn minder vaak geheelonthouder
dan mensen met een partner. Onder economisch actieven en niet-westerse allochtonen heb-
ben geheelonthouders de overhand. Niet-westerse allochtonen kunnen worden betiteld als
de absolute kampioenen van de geheelonthouding. In de grote steden gebruikt meer dan de
helft van de niet-westerse allochtonen geen alcohol. Het aandeel geheelonthouders onder
grootstedelijke, niet-westerse allochtonen is daarmee ruim drie keer zo groot als onder
grootstedelijke autochtonen. Een vergelijkbaar patroon wordt aangetroffen in landsdeel
Oost en in iets geringere mate in de landsdelen Zuid en Noord.

Lichamelijke inactiviteit
Wat betreft gezond bewegen is er deels weer sprake van de geijkte patronen. Zo

wordt zowel op landelijk niveau, als in de grote steden en in de andere regio’s met toene-
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tabel 9.2. Percentage personen (12+) die voldoen aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen, naar demografische en sociaal-
economische kenmerken voor de vier grote steden en per landsdeel

Vier grote Landsdeel Landsdeel Landsdeel Landsdeel Landsdeel Nederland Neder- t-waarde a
steden Noord Oost West West Zuid (excl. G4) land

(incl. G4) (excl. G4) (totaal)

Totaal 46,8 55,7 54,1 51,2 52,7 52,0 53,2 52,5 -6,4
Geslacht

man 49,4 53,1 53,4 50,7 51,1 52,6 52,3 51,9 -2,0
vrouw 44,5 58,2 54,8 51,7 54,3 51,5 54,2 53,0 -7,0

Leeftijd
12-14 jr 23,2 30,9 26,6 23,2 23,2 23,2 25,0 24,7 -0,5
15-24 jr 33,8 52,7 44,2 39,5 41,6 43,1 44,0 42,8 -3,8
25-44jr 46,8 54,7 53,5 49,5 50,5 49,9 51,6 51,0 -2,9
45-64 jr 54,4 59,0 60,5 58,5 59,7 57,9 59,3 58,9 -2,6
65 + 51,2 59,8 58,7 57,4 59,9 59,4 59,5 58,4 -3,5

Leeftijd x geslacht
man 12-14 jr 33,8 33,4 33,0 28,1 26,3 26,8 28,8 29,4 0,8
man 15-24 jr 43,7 54,0 46,6 42,3 41,9 45,1 45,5 45,3 -0,4
man 25-44 jr 43,1 48,1 49,8 45,7 46,6 49,8 48,3 47,7 -2,2
man 45-64 jr 56,3 54,7 56,2 56,3 56,3 55,5 55,9 55,9 0,1
man 65+ 60,2 66,0 70,0 65,1 67,0 67,4 67,6 66,6 -2,1
vrouw 12-14 jr 14,3 28,4 20,1 18,1 19,7 19,4 20,8 19,9 -1,4
vrouw 15-24 jr 25,6 51,4 41,9 36,8 41,3 41,3 42,7 40,5 -5,0
vrouw 25-44 jr 50,2 61,3 57,7 53,4 54,7 50,0 55,0 54,4 -2,1
vrouw 45-64 jr 52,3 63,2 65,3 60,7 62,8 60,4 62,8 61,9 -3,7
vrouw 65+ 44,6 55,0 49,5 51,5 54,3 52,9 53,0 51,8 -2,7

Inkomenskwartiel
1 39,2 56,4 52,4 46,5 50,4 51,7 52,2 50,2 -6,6
2 47,5 54,8 55,6 52,8 54,6 51,3 54,0 53,3 -3,6
3 49,4 53,5 54,1 49,6 49,6 53,0 52,0 51,7 -0,9
4 52,2 57,3 53,6 53,6 54,0 52,6 53,9 53,7 -0,9

Alleenstaand
ja 51,4 56,9 52,5 53,7 55,2 53,3 54,4 53,8 -1,5
nee 45,1 55,4 54,3 50,7 52,3 51,8 53,0 52,2 -6,9

Werkzaam/uitkering
wel werk + geen uitkering 48,9 55,7 53,5 51,1 51,8 51,1 52,5 52,1 -2,6
wel werk + wao uitkering - - 58,5 53,8 58,0 43,9 51,8 50,8 -
wel werk + uitkering overig 43,1 - 67,3 55,3 62,8 54,6 62,7 59,4 -2,7
geen werk + geen uitkering 48,8 68,5 67,4 61,2 64,4 68,1 66,5 64,9 -5,0
geen werk + wao uitkering 46,4 48,6 47,7 53,6 57,2 50,3 51,6 50,9 -1,0
geen werk + uitkering overig 48,1 59,2 69,5 57,0 62,5 64,9 64,2 61,4 -3,8

Onderwijs
basisonderwijs 30,7 44,5 42,7 39,0 42,5 44,3 43,3 41,5 -5,7
vbo 44,6 57,2 57,8 54,3 56,8 55,5 56,7 55,7 -3,8
mavo 46,1 56,5 52,8 49,0 49,9 48,9 51,0 50,5 -1,5
havo-mbo-vwo 50,2 58,8 56,6 55,1 56,4 56,6 56,8 56,2 -3,5
hbo-universiteit 54,4 57,7 56,5 54,7 54,8 51,4 54,7 54,7 -0,2

Herkomst
autochtoon 52,3 55,6 54,6 53,5 53,8 52,5 53,9 53,7 -1,4
niet-westerse allochtoon 20,4 51,6 42,3 26,0 33,8 35,3 37,6 30,8 -6,4
overig 47,9 59,8 52,3 48,6 48,9 52,0 51,5 50,9 -1,1

a De t-waarde is bepaald voor het verschil tussen de vier grote steden en Nederland exclusief de vier grote steden.
Een waarde hoger dan +2 of lager dan -2 duidt op een statistisch significant verschil (p<0,05).

Bron: CBS POLS Gezondheidsenquête 2001/2004.
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mende opleiding en inkomen ook het aandeel mensen dat voldoet aan de Nederlandse norm
van gezond bewegen groter (tabel 9.2). Het aandeel mensen dat gezond beweegt neemt met
de leeftijd toe tot ongeveer 65 jaar. Voor een deel komt dit doordat de norm voor jonge men-
sen (onder de 18) scherper is gesteld dan voor de personen van 18 jaar en ouder. Maar ook
als met dit verschil rekening wordt gehouden blijft het positieve verband tussen gezond be-
wegen en leeftijd voor personen onder de 65 jaar overeind. Verder bewegen alleenstaanden
meer dan personen met een partner. Opmerkelijk is dat er tussen werkenden en niet-wer-
kenden in de grote steden geen verschil ten aanzien van deze norm bestaat, terwijl op lande-
lijk niveau de niet-werkenden in hogere mate aan deze norm voldoen. Niet-westerse alloch-
tonen blijven ver achter bij autochtonen als het gaat om voldoende lichamelijke activiteit.
Een vergelijkbaar patroon wordt aangetroffen in alle in dit onderzoek onderscheiden regio’s.

Zowel regionaal als landelijk maken meer vrouwen dan mannen gebruik van zorg (tabel
9.3). Het zorggebruik neemt toe met het klimmen der jaren. Verder blijkt dat het zorgge-
bruik minder wordt naarmate de opleiding en het (gestandaardiseerd) besteedbaar huis-
houdensinkomen hoger zijn. Economisch inactieven, alleenstaanden en (vooral niet-wes-
terse) allochtonen doen juist meer een beroep op de zorg. De tandheelkundige zorg laat een
‘omgekeerde’ samenhang zien. Het tandheelkundige zorggebruik is bij mensen met een ho-
gere status juist hoger dan bij mensen met een lage status. Ook onder jongeren, economisch
actieven, mensen met een partner en autochtonen is dat het geval. De stedelijke en landelij-
ke patronen corresponderen in hoge mate met elkaar.

9.4. Een nadere analyse van de rol van sociale compositie 

Zoals in paragraaf 9.3 werd besproken, levert uitsplitsing van gezondheidsoor-
deel, leefstijlen en zorggebruik naar demografische en sociaal-economische kenmerken
een beeld op van in hoge mate corresponderende verdelingspatronen tussen de grote ste-
den en de rest van het land. In het algemeen wijzen de patronen op meer gezondheidspro-
blemen voor vrouwen, niet-westerse allochtonen, alleenstaanden, economisch inactieven,
mensen met een lage opleiding en mensen met een laag besteedbaar huishoudensinko-
men. Bij de meeste gezondheidskenmerken is een duidelijk ‘stadseffect’ zichtbaar, waar-
mee wordt bedoeld dat gezondheidsproblemen, ook wanneer ze zijn uitgesplitst naar de
afzonderlijke achtergrondkenmerken, steeds bij grootstedelingen vaker voorkomen dan
bij personen elders in het land. Een nadeel van deze gegevens is dat het alleen cijfers be-
treft die zijn uitgesplitst naar één achtergrondkenmerk. In deze zogeheten univariate cij-
fers is geen rekening gehouden met de onderlinge samenhang tussen de achtergrondken-
merken in hun relatie tot de gehanteerde gezondheidskenmerken. Om ook de vraag te
kunnen beantwoorden of de geconstateerde univariate verbanden blijven gehandhaafd na
correctie voor onderlinge samenhang van achtergrondkenmerken zijn enige aanvullende
multivariate logistische regressie-analyses uitgevoerd. Afzonderlijke analyses voor alle ge-
hanteerde gezondheidsindicatoren vallen evenwel buiten de ‘scope’ van deze bijdrage. Ge-
kozen is voor illustratieve analyses op de gezondheidsindicatoren ‘minder positief ge-
zondheidsoordeel’ en ‘contact met de huisarts’. Deze gezondheidsindicatoren vormen tot
op zekere hoogte een afspiegeling van alle hier gehanteerde indicatoren van gezondheids-
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tabel 9.3. Percentage personen met contact met de huisarts in 1 jaar, naar demografische en sociaal-economische kenmerken voor de
vier grote steden en per landsdeel

Vier grote Landsdeel Landsdeel Landsdeel Landsdeel Landsdeel Nederland Neder- t-waarde a
steden Noord Oost West West Zuid (excl. G4) land

(incl. G4) (excl. G4) (totaal)

Totaal 77,9 72,3 72,7 75,1 74,1 76,4 74,1 74,6 6,1
Geslacht

man 72,5 68,3 67,6 69,6 68,6 71,4 69,0 69,5 3,6
vrouw 83,2 76,1 78,0 80,4 79,3 81,4 79,1 79,7 5,2

Leeftijd
0-14 jr 74,2 62,9 64,4 69,0 67,1 69,3 66,4 67,5 5,2
15-24 jr 73,3 71,3 71,1 72,3 72,0 76,8 72,9 73,0 0,2
25-44jr 75,8 72,3 72,4 74,1 73,4 75,1 73,5 73,8 2,1
45-64 jr 78,2 72,4 74,7 75,7 74,8 77,6 75,2 75,5 2,3
65 + 91,6 84,6 84,8 88,0 86,5 86,3 85,8 86,6 5,0

Leeftijd x geslacht
man 0-14 jr 74,5 65,6 63,0 68,9 66,8 68,2 66,1 67,1 4,0
man 15-24 jr 60,1 61,0 62,7 62,7 63,6 69,2 64,5 64,0 -1,4
man 25-44 jr 68,9 66,9 66,1 66,6 65,6 67,7 66,4 66,8 1,5
man 45-64 jr 73,3 69,7 69,1 70,0 68,9 73,1 70,1 70,5 1,6
man 65+ 89,6 80,9 83,1 85,8 84,3 85,1 83,8 84,6 2,9
vrouw 0-14 jr 73,8 60,1 65,9 69,2 67,4 70,5 66,9 67,8 3,3
vrouw 15-24 jr 85,9 82,3 79,4 82,3 80,8 84,5 81,6 82,2 2,0
vrouw 25-44 jr 82,7 77,8 79,3 81,6 81,2 82,5 80,7 81,0 1,5
vrouw 45-64 jr 84,0 75,2 80,7 81,3 80,5 82,1 80,3 80,7 2,2
vrouw 65+ 92,9 87,2 86,1 89,6 88,2 87,3 87,3 88,1 4,0

Inkomenskwartiel
1 81,5 73,7 73,4 77,9 75,9 77,4 75,2 76,3 5,8
2 80,1 73,6 73,6 75,7 74,2 77,4 74,8 75,4 4,9
3 74,2 70,4 73,5 74,6 74,7 76,4 74,4 74,4 -0,1
4 73,8 68,3 70,2 72,7 72,3 74,2 72,0 72,2 1,4

Alleenstaand
ja 78,9 80,2 77,6 78,6 78,3 80,7 79,0 79,0 -0,1
nee 77,6 70,8 72,1 74,5 73,5 75,8 73,4 73,9 5,9

Werkzaam/uitkering
wel werk + geen uitkering 73,6 69,7 70,6 72,2 71,7 73,9 71,8 72,0 1,8
wel werk + wao uitkering 83,9 83,4 85,3 85,7 86,4 90,9 87,0 86,6 -0,6
wel werk + uitkering overig 73,3 76,7 82,1 75,1 76,1 83,6 79,8 78,8 -1,2
geen werk + geen uitkering 77,0 74,6 76,8 77,1 77,1 78,8 77,1 77,1 0,0
geen werk + wao uitkering 90,7 86,1 88,8 86,0 83,5 88,6 86,7 87,3 1,7
geen werk + uitkering overig 84,0 77,9 77,1 81,5 79,8 82,2 79,5 80,4 1,8

Onderwijs
basisonderwijs 84,4 76,6 75,5 79,8 77,5 80,6 77,7 78,8 5,2
vbo 81,0 79,6 76,8 77,8 76,9 78,9 77,8 78,0 1,6
mavo 81,8 72,7 74,3 77,9 76,6 76,4 75,6 76,3 3,0
havo-mbo-vwo 78,0 72,2 73,1 75,6 74,8 77,6 74,8 75,1 2,5
hbo-universiteit 72,3 69,7 72,0 72,1 72,0 73,1 72,0 72,0 0,2

Herkomst
autochtoon 76,2 71,9 72,4 74,3 73,8 75,9 73,7 74,0 3,2
niet-westerse allochtoon 81,8 81,0 76,6 79,4 75,9 78,7 77,0 78,9 3,3
overig 79,3 72,9 73,9 77,1 75,9 80,4 76,6 77,1 1,4

a De t-waarde is bepaald voor verschil tussen de vier grote steden en Nederland exclusief de vier grote steden.
Een waarde hoger dan +2 of lager dan -2 duidt op een statistisch significant verschil (p<0,05).

Bron: CBS POLS Gezondheidsenquête 2001/2004.
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status, leefstijlen en zorggebruik. Bij de analyses zijn de achtergrondkenmerken leeftijd,
geslacht, herkomst, leefvorm en besteedbaar huishoudensinkomen meegenomen3. De
analyses zijn telkens apart uitgevoerd voor grootstedelingen en voor personen elders in
het land woonachtig.

9.4.1. Minder goede gezondheid 

Tabel 9.4 laat zien dat als rekening wordt gehouden met onderlinge samenhang tus-
sen achtergrondkenmerken de niet-westerse allochtonen zowel in de vier grote steden als el-
ders in Nederland ruim twee keer zoveel kans hebben op een minder goede gezondheid als
autochtonen. Opvallend is dat dit verhoogde risico gelijk is in zowel de grote steden als in de
rest van het land. De niet voor onderlinge samenhang gecorrigeerde, univariate cijfers wijzen
juist op meer gezondheidsklachten voor niet-westerse allochtonen in de grote stad. 

Met betrekking tot geslacht laat de multivariate analyse zien dat vrouwen in vergelij-
king tot mannen zowel in de grote steden als in de rest van het land ongeveer 30 procent meer
kans hebben op een minder goede gezondheid. In de univariate situatie is dat ook het geval. 
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3 Vanwege optredende problemen van multicol-
lineariteit ofwel een al te sterke overlap tussen ach-
tergrondkenmerken resulterend in onbetrouwbare
regressiecoëfficiënten, is in de analyses alleen ge-
bruik gemaakt van de kenmerken leeftijd, geslacht,
herkomst, leefvorm en besteedbaar huishoudensin-
komen. 

tabel 9.4: Gecorrigeerde odds ratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (BI’s) voor demografische en sociaal-economische
kenmerken op ‘minder goede gezondheid’ apart voor grootstedelingen en mensen elders in het land, 2001/2004a

Inwoners van de vier grote steden Inwoners elders in Nederland

Minder goede gezondheid Minder goede gezondheid
ORb 95% BI OR 95% BI

Herkomst
Autochtoon 1,00 1,00
Westerse allochtoon 1,04 0,89 1,22 1,29 1,20 1,38
Niet-westerse allochtoon 2,11 1,87 2,39 2,16 1,99 2,34

Geslacht
Mannen 1,00 1,00
Vrouwen 1,31 1,19 1,44 1,28 1,24 1,33

Leefvorm
Alleenstaand 0,97 0,87 1,09 1,13 1,07 1,20
Niet alleenstaand 1,00 1,00

Leeftijd
Stijging met tien jaar 1,57 1,52 1,60 1,47 1,45 1,48

Huishoudensinkomen
Laagste (25%) inkomensgroep 2,92 2,53 3,36 2,22 2,10 2,35
2e inkomensgroep 1,88 1,63 2,15 1,60 1,52 1,69
3e inkomensgroep 1,26 1,06 1,51 1,36 1,27 1,45
Hoogste (25%) inkomensgroep 1,00 1,00

a
In de analyse is gecorrigeerd voor de onderlinge samenhang tussen de kenmerken.

b
Een odds ratio (OR) van 2,11 voor niet-westerse allochtonen (t.o.v. de referentiegroep autochtonen) betekent dat de niet-westerse allochtonen ruim twee keer zoveel kans hebben 
op een minder goede gezondheid als de autochtonen.

Bron: CBS POLS Gezondheidsenquête.
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Ook naar (samen)leefvorm zijn er verschillen. In tegenstelling tot de univariate cijfers heb-
ben alleenstaanden in de vier grote steden na correctie voor onderlinge samenhang van
achtergrondkenmerken geen verhoogde kans meer op een minder goede gezondheid. Voor
alleenstaanden elders in het land is er zowel op basis van ongecorrigeerde als van gecorri-
geerde bevindingen sprake van een verhoogde kans. 

Tabel 9.4 laat verder zien dat het nadelige leeftijdseffect voor grootstedelingen duidelijk
groter is dan voor de mensen elders in het land. Bij grootstedelingen staat een stijging van
de leeftijd met tien jaar garant voor gemiddeld 57 procent meer kans op een minder goede
gezondheid, bij de mensen elders in het land levert dit leeftijdsverschil 47 procent meer risi-
co. Dit patroon is  in lijn met de ongecorrigeerde cijfers.

De gegevens in tabel 9.4 ten aanzien van het huishoudensinkomen tonen de meest interes-
sante verschillen tussen mensen in de vier grote steden en mensen elders in het land. Voor
beide deelpopulaties geldt: hoe hoger het besteedbaar huishoudensinkomen, hoe minder
kans op een minder goede gezondheid. Wel lopen grootstedelingen in de laagste inkomens-
groep duidelijk een fors groter risico op een minder goede gezondheid dan mensen die 
elders in Nederland wonen. Er is hier met betrekking tot gezondheid sprake van een inter-
actie tussen inkomen en het wonen in de grote stad. Het wonen in de grote stad pakt voor
de laagste inkomensgroep een fors stuk nadeliger uit voor de gezondheid dan het wonen
buiten de vier grote steden. Deze interactie is, weliswaar in mindere mate, ook al in de on-
gecorrigeerde cijfers terug te vinden.

9.4.2. Contact met de huisarts in de multivariate context

Tabel 9.5 laat zien dat geslacht, leefvorm en leeftijd voor grootstedelingen en men-
sen elders in het land vrijwel op dezelfde manier aan ‘contact met de huisarts’ zijn gerela-
teerd. Dit in tegenstelling tot de corresponderende ongecorrigeerde cijfers, die wel verschil
lieten zien.

Ten aanzien van herkomst en huishoudensinkomen onderscheiden de gecorrigeerde cijfers
betreffende grootstedelingen en de mensen elders in Nederland zich wel. In beide gevallen
geldt dat in vergelijking tot autochtonen de niet-westerse allochtonen meer contact met de
huisarts hebben en dat relatief meer mensen in de laagste inkomensgroep de huisarts con-
sulteren dan mensen in de hoogste inkomensgroep. Alleen zijn beide kansverhoudingen in
huisartsbezoek in de vier grote steden iets groter dan elders in Nederland. Dit wijst weer op
een interactie tussen herkomst en inkomenssituatie aan de ene kant en de factor stad aan
de andere kant. De vanuit gezondheidsperspectief kwetsbare groepen niet-westerse alloch-
tonen en mensen met een laag inkomen doen in de vier grote steden een sterker beroep op
de huisarts dan elders in het land. Deze voor onderlinge samenhang gecorrigeerde cijfers
corresponderen met de ongecorrigeerde cijfers.

otten en frenken
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9.5. Conclusie

• De bevolking in de vier grote steden wordt gekenmerkt door een slechtere gezond-
heidsstatus, deels ongezondere leefstijlen en een hoger zorggebruik dan de bevol-
king elders in het land. 

• Voor een deel is dit toe te schrijven aan het feit dat in de vier grote steden kwetsba-
re groepen met een verhoogde gezondheidsproblematiek zoals economisch inac-
tieven, niet-westerse allochtonen en mensen met een lage opleiding en een laag in-
komen, zijn geconcentreerd. 

• Deels is er ook een ‘stadseffect’ te ontwaren. Eenvoudige uitsplitsing laat zien dat
onder vrouwen, ouderen, niet-westerse allochtonen, economisch inactieven, men-
sen met een lage opleiding en mensen met een laag besteedbaar huishoudensinko-
men in de vier grote steden de gezondheidsproblematiek groter is dan bij de over-
eenkomstige groepen elders in het land. Multivariate analyse waarbij wordt gecor-
rigeerd voor de onderlinge samenhang tussen de demografische en sociaal-econo-
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tabel 9.5: Gecorrigeerde odds ratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (BI’s) voor herkomst en inkomen op ‘contact
met de huisarts’ apart voor grootstedelingen en mensen elders in het land, 2001/2004a

Inwoners van de vier grote steden Inwoners elders in Nederland

Contact met huisarts Contact met huisarts
ORb 95% BI OR 95% BI

Herkomst
Autochtoon 1,00 1,00
Westerse allochtoon 1,18 0,94 1,49 1,15 1,04 1,27
Niet-westerse allochtoon 1,56 1,30 1,88 1,39 1,24 1,55

Geslacht
Mannen 1,00 1,00
Vrouwen 1,80 1,57 2,07 1,67 1,59 1,75

Leefvorm
Alleenstaand 0,84 0,71 1,01 1,07 0,98 1,16
Niet alleenstaand 1,00 1,00

Leeftijd
Stijging met tien jaar 1,19 1,15 1,23 1,13 1,12 1,14

Huishoudensinkomen
Laagste (25%) inkomensgroep 1,52 1,25 1,85 1,20 1,12 1,29
2e inkomensgroep 1,36 1,13 1,64 1,19 1,11 1,26
3e inkomensgroep 1,05 0,84 1,32 1,18 1,09 1,28
Hoogste (25%) inkomensgroep 1,00 1,00

a
In de analyse is gecorrigeerd voor de onderlinge samenhang tussen de kenmerken.

b
Een odds ratio (OR) van 2,11 voor niet-westerse allochtonen (t.o.v. de referentiegroep autochtonen) betekent dat de niet-westerse allochtonen ruim twee keer zoveel kans hebben 
op een minder goede gezondheid als de autochtonen.

Bron: CBS POLS Gezondheidsenquête.
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mische kenmerken nuanceert dit beeld in belangrijke mate. Wat duidelijk overeind
blijft is dat de mensen in de laagste inkomensgroep er in de vier grote steden qua
gezondheidsproblematiek extra negatief uitspringen. 

• Wordt alleen het zorggebruik in ogenschouw genomen dan is er ook een extra ne-
gatief ‘stadseffect’ op niet-westerse allochtonen te constateren. 
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10. Demografische ontwikkelingen en de woningmarkt 
in de grote steden1

10.1. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een verkennende analyse van enige maatschappelijke vraag-
stukken die kunnen spelen op het raakvlak van demografische ontwikkelingen en ontwik-
kelingen op de woningmarkt in de vier grootste Nederlandse steden. De structuur van het
hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 10.2 wordt het verband tussen demografie en de wo-
ningmarkt in de steden besproken en de centrale vraagstelling van het hoofdstuk geformu-
leerd. In paragraaf 10.3 wordt de huidige stand van zaken betreffende het stedelijke woning-
aanbod geschetst en wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen in dit aanbod. De wo-
ningvraag van mensen die in de grote steden willen wonen, komt in paragraaf 10.4 aan bod.
In paragraaf 10.5 worden de woningvraag en het woningaanbod tegen elkaar afgezet; aan
mogelijke beleidsimplicaties van de mismatch tussen de vraag en het aanbod wordt in para-
graaf 10.6 aandacht besteed. Ten slotte worden de belangrijkste bevindingen van het hoofd-
stuk in paragraaf 10.7 samengevat.

10.2. Demografie en woningmarkt

Demografische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn
nauw met elkaar verbonden. Aan de ene kant oefenen demografische ontwikkelingen die
de bevolkingssamenstelling veranderen (zoals bijvoorbeeld het groeiende aantal eenper-
soonshuishoudens), invloed uit op de relatieve hoogte van de vraag naar verschillende
types woningen. De oorzaak is dat woonvoorkeuren aanzienlijk per bevolkingsgroep kun-
nen verschillen. Aan de andere kant heeft de samenstelling van de woningvoorraad op een
locatie invloed op de bevolkingssamenstelling op deze locatie. Dit gebeurt onder andere
doordat het woningaanbod slechts voor een relatief klein deel uit nieuwbouwwoningen be-
staat (het zogenaamde voorraadkarakter van het woningaanbod), en als gevolg hiervan
maar langzaam kan veranderen in reactie op vraagveranderingen. 

De woningvoorraad van de vier grote steden wordt gekenmerkt door een sterke oververte-
genwoordiging van relatief kleine en oude woningen en in Amsterdam en Rotterdam ook
van (sociale) huurwoningen (tabel 10.1). Het aandeel sociale huurwoningen bedraagt in
bepaalde buurten van de steden meer dan 75 procent. 

Tegen de achtergrond van de constante uitstroom van hogere inkomens2 en hoger opgelei-
den waarmee de grote steden de afgelopen decennia werden geconfronteerd, suggereert de
besproken samenstelling van de stedelijke woningvoorraad een mogelijke mismatch tussen
de vraag van hogere inkomens en het stedelijke woningaanbod. In dit hoofdstuk wordt ge-
probeerd om meer inzicht te verkrijgen in de aard van deze mismatch. Daartoe worden op
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Ioulia Ossokina
Eugène Verkade 

1 De auteurs danken Peter Arts voor assistentie en
Kees Dignum, Carel Eijgenraam, Taco van Hoek,
Martin Koning, Ruud Okker en de deelnemers aan
het CPB-seminar van 4 april 2006 voor hun com-
mentaar bij de totstandkoming van dit hoofdstuk.

2 Wanneer in dit hoofdstuk de term ‘hogere inko-
mens’ wordt gebruikt, worden hiermee de huishou-
dens met een bovenmodaal inkomen bedoeld. Zie
paragraaf 10.4 voor de exacte definitie.
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basis van het Woningbehoefteonderzoek (WBO) 2002 de woonvoorkeuren in beeld ge-
bracht van draagkrachtige huishoudens die aangeven in één van de grote steden te willen
wonen. Door vervolgens deze woonvoorkeuren af te zetten tegen de huidige woningvoor-
raad in de steden wordt bekeken in hoeverre het huidige woningaanbod beperkingen op-
legt aan de mogelijkheden voor mensen om in de stad te blijven wonen. Ten slotte wordt
onderzocht welke praktisch haalbare mogelijkheden er binnen de stad zijn om aan de
woonwensen van huishoudens met hogere inkomens te voldoen en worden de implicaties
hiervan voor het beleid geanalyseerd.

De woonvoorkeuren van de huishoudens met hogere inkomens worden onderzocht tegen
de achtergrond van de woonvoorkeuren van de gehele populatie huishoudens met verhuis-
wensen die in de grote steden willen wonen. Er zijn diverse redenen om apart aandacht te
schenken aan de woningvraag van hogere inkomens. 

Ten eerste kan een mismatch tussen de vraag van huishoudens met een hoger inko-
men en de stedelijke woningvoorraad een versterkende werking uitoefenen op de uitstroom
van hogere inkomens uit de steden3. Mensen die als starter in de stad beginnen en daarna
op de sociale ladder stijgen, hebben in hun volgende levensfase relatief veel keuzemogelijk-
heden op de woningmarkt, zowel binnen de stad als erbuiten4. Een deel van deze mensen
zal de stad hoe dan ook verlaten mede vanwege de voorkeur voor een niet-stedelijk woon-
milieu. Voor een ander deel van deze groep blijft de stedelijke woonomgeving echter in po-
tentie aantrekkelijk, bijvoorbeeld door de vele voorzieningen of de aantrekkelijke locatie in
en rond het centrum. Voor deze mensen zou passende huisvesting de doorslag kunnen
geven om in de stad te (blijven) wonen. 

Ten tweede zijn het vaak de verhuizingen aan de bovenkant van de woningmarkt
die de langste verhuisketens5 en dus de meeste doorstroming op de woningmarkt op gang
brengen. Hoe langer de verhuisketen, hoe meer mensen per saldo hun woonwensen verwe-
zenlijkt zien. Nieuwbouw zet verhuizingen in beweging (zie figuur 10.1 voor een illustratie
van de relatie tussen het totale aantal verhuizingen en de omvang van nieuwbouw). Inzicht
in de woonvoorkeuren van hogere inkomens kan een bijdrage leveren aan het begrijpen
van welke ontwikkelingen van de woningvoorraad de langste verhuisketens in gang kun-
nen zetten, hetgeen relevante informatie kan opleveren voor beleidsmakers. 

ossokina en verkade

3 Hogere inkomens nemen traditioneel een belang-
rijke plaats in in de suburbanisatiestroom. De uit-
stroom van hogere inkomens kan ongewenste impli-
caties voor de steden hebben, zoals bijvoorbeeld de
daling van de draagkracht voor stedelijke voorzie-
ningen, de externe effecten van de ruimtelijke con-
centratie van lagere inkomensgroepen (waaronder
bijvoorbeeld de daling van het gemiddelde niveau
van leerlingen op scholen, zie ook hoofdstuk 7 van
dit rapport).

4 Starters die niet veel op de sociale ladder stijgen,
hebben in hun volgende levensfase maar beperkte
keuzemogelijkheden op de woningmarkt en blijven
dan ook, veelal gedwongen, zitten. 

5 Een verhuisketen ontstaat als iemand uit een be-
staande woning verhuist. De vrijgekomen woning
wordt – als deze niet wordt gesloopt – weer betrok-
ken door een ander. Dit proces kan zich een aantal
malen herhalen. Het aantal keren dat dit gebeurt, is
de lengte van de verhuisketen. De verhuisketen ein-
digt als de vrijgekomen woning op een gegeven mo-
ment door een starter wordt betrokken. 

tabel 10.1: Woningvoorraad en -samenstelling naar eigendomsvorm en type woning in de vier grote steden en
Nederland, 2004

Aantal 3 kamers Vooroorlogse Sociale
woningen of minder bouw Huur huur

x 1 000 % van de woningvoorraad

Nederland 6.810 28 22 44 34
Amsterdam 379 67 49 80 53
Rotterdam 286 49 35 71 55
Den Haag 228 50 44 56 36
Utrecht 117 38 38 48 39

Bron: ABF-research – SysWov.
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Ten slotte voeren de vier grote steden de laatste jaren beleid om het aanbod van middeldure
en dure (koop)woningen in de steden uit te breiden en zo de hogere inkomens voor de ste-
den te behouden6. Het onderzoek van dit hoofdstuk tracht informatie te verschaffen voor
de beleidsvorming in kwestie.

De relatie tussen de woonvoorkeuren van hogere inkomens in de stad en het stedelijke wo-
ningaanbod is al eerder onderwerp van onderzoek geweest. Van der Wouden en De Bruijne
(2001) suggereerden op basis van het WBO-1998 dat de woonwensen van de – vaak welva-
rende – stedelingen die de stad (willen) verlaten belangrijke verschillen vertonen met het
stedelijke woningaanbod. Het is echter niet waarschijnlijk dat de woonwensen van deze
stadverlaters representatief zijn voor de woonvoorkeuren van hogere inkomens die de 
stedelijke omgeving aantrekkelijk vinden. Het is niet ondenkbaar dat het gros van de stad-
verlaters juist tot de specifieke groep behoort die (bijvoorbeeld vanwege jonge kinderen)
hoe dan ook de stedelijke woonomgeving (onder meer vanwege ruimtegebrek, onveilig-
heid, drukte) wil ontvluchten7.

Enige informatie over de mogelijke woonvoorkeuren van de hogere inkomens die
in de stedelijke woonomgeving willen (blijven) wonen, leveren studies die de relatie hebben
onderzocht tussen de demografische ontwikkelingen op wijk- en buurtniveau en de eigen-
schappen van de woningvoorraad in de wijk/buurt. Knol (1998) vond dat de wijken die in
de jaren 1970-1995 relatief veel welvarende bevolking aantrokken, zich onder andere ken-
merkten door een sterke groei van het aandeel koopwoningen en door grotere woningen.
De Vries (2005) liet voor de periode 1995-2000 een sterke positieve correlatie zien tussen
het aandeel koop- en nieuwbouwwoningen in een buurt en het aandeel hoge inkomens in
deze buurt8. Deze onderzoeken suggereren dat de hogere inkomens op een specifieke ma-
nier zijn verspreid over beschikbare woningtypen. Hieruit kan echter geen eenduidige con-
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6 Zo is bijvoorbeeld het aandeel (sociale) huurwo-
ningen in de totale nieuwbouwproductie in de vier
grote steden in de afgelopen tien jaar ongeveer gehal-
veerd en het aandeel eengezinswoningen bijna ver-
dubbeld (CBS-Statline). Een belangrijke rol in deze
ontwikkelingen hebben overigens de VINEX-loca-
ties gespeeld alsook de verminderde bouwproductie
door de corporaties (zie voor de discussie van de
laatstgenoemde ontwikkeling Van Leuvensteijn en
Shestalova, 2006). Ook in de Nota Ruimte wordt het
binden van hogere inkomens aan de steden als doel-
stelling genoemd (VROM et al., 2006). 

7 Meulenbelt (1997) geeft een overzicht van (En-
gelstalige) studies die het profiel van draagkrachtige
stedelijk georiënteerde huishoudens in beeld probe-
ren te brengen. Uit deze studies komt bijvoorbeeld
naar voren dat een- en tweepersoonshuishoudens de
stad veel meer als vestigingsplaats zien dan gezinnen
met kinderen.

8 Ook voor de vier grote steden afzonderlijk be-
staan studies die het type woonmilieu proberen te
koppelen aan kenmerken van de bewoners. Doordat
deze onderzoeken stadsspecifiek zijn, kunnen ze op
een zeer laag schaalniveau opereren en relatief veel
types woonmilieu onderscheiden. Zie bijvoorbeeld
Dignum (2004) voor Amsterdam of Gemeente Den
Haag (2004, bijlagen) voor Den Haag. 

fig. 10.1: Verhuizingen en ontwikkeling van de woningvoorraad in Amsterdam, 1970-2004

Bron: gemeente Amsterdam.
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clusie worden getrokken over de woonvoorkeuren van deze groep. De uitkomsten van de
onderzoeken in kwestie kunnen deels institutioneel zijn bepaald. Hogere inkomens komen
bijvoorbeeld niet in aanmerking voor sociale huurwoningen en in vergelijking met het
huren in de vrije sector is kopen meestal voordeliger. In dit hoofdstuk wordt geprobeerd om
op basis van microdata de woonwensen van de hogere inkomens die in één van de vier
grote steden willen wonen, in beeld te brengen.

10.3. Woningaanbod

Het woningaanbod in de vier grote steden en de verschillen die het vertoont met
het Nederlandse woningaanbod zijn inmiddels menigmaal in de literatuur besproken. Deze
paragraaf bevestigt eerdere bevindingen op basis van recente data9 en geeft enig inzicht in
de veranderingen in het woningaanbod die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. 

Tabel 10.2 laat zien dat de grote steden in vergelijking met Nederland als geheel hebben te
maken met de relatieve ondervertegenwoordiging van koopwoningen en eengezinswonin-
gen. De situatie in Amsterdam is extreem, ook in vergelijking met Utrecht, Den Haag en
Rotterdam. Zo vormen eengezinswoningen in Amsterdam slechts 15 procent en koopwo-
ningen slechts circa 20 procent van de totale woningvoorraad; dit tegen circa 70 procent
eengezinswoningen en 55 procent koopwoningen in Nederland. Utrecht valt daarentegen
juist positief op: met 50 procent eengezinswoningen en iets meer dan 50 procent koopwo-
ningen ligt het niet ver onder het landelijk gemiddelde. 

De afgelopen tien jaar zijn de verschillen tussen de vier grote steden en Nederland overi-
gens iets afgenomen, onder andere als gevolg van de bouw van de VINEX-wijken. Het aan-
deel koopwoningen in de steden is tussen 1995 en 2004 bijvoorbeeld met circa tien pro-
centpunten toegenomen, dit tegen de zeven procentpunten groei in Nederland. Het aan-
deel eengezinswoningen in de vier grote steden is in dezelfde periode met enkele procent-
punten toegenomen terwijl dit aandeel in Nederland gelijk bleef (zie tabel 10.3).

ossokina en verkade

9 De auteurs bedanken het NIDI voor de assistentie
bij het verzamelen van de data die in deze paragraaf
worden gebruikt.

tabel 10.2: Woningvoorraad en -samenstelling naar eigendomsvorm en type woning in de vier grote steden en
Nederland, 2004

Aantal Eengezins Eengezins Meergezins Meergezins
woningen huur koop huur koop

x 1 000 % van de woningvoorraad

Nederland 6.810 22 49 22 7
Amsterdam 379 8 7 72 14
Rotterdam 286 13 14 58 15
Den Haag 228 7 18 49 27
Utrecht 117 15 35 34 17

Bron: ABF-research – SysWov.
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Ook de leeftijd en de grootte van de woningen in de vier grote steden vertonen aanzienlijke
verschillen met Nederland. De tabellen 10.4 en 10.5 laten zien dat de woningen in de ste-
den over het algemeen kleiner en ouder zijn dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel wo-
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tabel 10.3: Samenstelling van de woningvoorraad naar eigendomsvorm en type woning in de vier grote steden en
Nederland, 1995 en 2004

Eengezinswoning Koopwoning

1995 2004 1995 2004

% van de woningvoorraad

Nederland 71 71 49 56
Amsterdam 14 15 12 20
Rotterdam 26 27 18 29
Den Haag 20 25 37 44
Utrecht 48 50 42 52

Bron: ABF-research – SysWov.

tabel 10.4: Samenstelling van de woningvoorraad naar bouwjaar in de vier grote steden en Nederland, 2004

vooroorlogs 1945-59 1960-80 1981-2000 vanaf 2001

% van de woningvoorraad

Nederland 22 11 35 29 3
Amsterdam 49 10 17 23 2
Rotterdam 35 13 22 28 2
Den Haag 44 16 15 21 5
Utrecht 38 11 25 20 5

Bron: ABF-research – SysWov.

tabel 10.5: Samenstelling van de woningvoorraad naar grootte in de vier grote steden en Nederland, 1995 en 2004

3 kamers of minder 5 kamers of meer

1995 2004 1995 2004

% van de populatie

Nederland 28 28 35 38
Amsterdam 66 67 9 9
Rotterdam 51 49 14 15
Den Haag 51 50 18 20
Utrecht 37 38 27 29

Bron: ABF-research – SysWov.
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ningen met drie kamers of minder is in de vier grote steden bijvoorbeeld anderhalf tot
tweeëneenhalf keer zo hoog als gemiddeld in het land. Ook telt de woningvoorraad er een
anderhalf tot twee keer zo’n hoog aandeel vooroorlogse woningen als Nederland gemid-
deld. In de periode 1960-2000 is in de grote steden relatief weinig gebouwd, terwijl lande-
lijk bijna twee derde van de woningen uit deze periode stamt. 

De laatste jaren neemt het percentage grote woningen in de grote steden wel iets
toe, maar minder hard dan landelijk het geval is. Ook is het aandeel van recente bouw in de
totale woningvoorraad in de grote steden vergelijkbaar met dat in Nederland.

10.4. Woningvraag

In deze paragraaf worden op basis van het WBO-2002 de woonwensen besproken
van de huishoudens die aangeven in één van de vier grote steden te willen wonen. Hierbij
wordt specifiek aandacht geschonken aan de woonwensen van de groep die ruime keuze-
mogelijkheden op de woningmarkt heeft, namelijk de hogere inkomens. Onder ‘hogere in-
komens’ wordt in deze studie de bovenste 40 procent van de inkomensverdeling in Neder-
land verstaan, waarbij als inkomen het gestandaardiseerd inkomen van een huishouden
wordt genomen conform de definitie van het CBS10. De definitie van de groep hogere inko-
mens is zodanig gekozen dat de inkomensondergrens van deze groep bij benadering gelijk
is aan het besteedbaar inkomen van een eenpersoonshuishouden met een modaal bruto in-
komen. De ondergrens van de hogere inkomens lag volgens deze definitie in 2002 bij het
gestandaardiseerd inkomen van € 19.190 per huishouden. Verder beperkt de analyse zich
tot de groep mensen ouder dan 24 jaar om degenen die vanwege een te volgen opleiding
naar de steden willen komen zoveel mogelijk uit te sluiten11. 

Eerst wordt hier ingegaan op de samenstelling van de verhuisgeneigde huishou-
dens die in de grote steden willen wonen, daarna worden hun woonwensen besproken.

10.4.1. Wie willen in een van de vier steden wonen?

In totaal telde de populatie huishoudens die in 2002 naar of binnen één van de vier
grote steden wilden verhuizen en waarvan het hoofd ouder was dan 24 jaar circa 215 dui-
zend huishoudens12. Huishoudens met hogere inkomens waren met 33 procent relatief on-
dervertegenwoordigd in deze populatie: hogere inkomens maken volgens de hier gehanteer-
de definitie 40 procent uit van het totale aantal Nederlandse huishoudens13. Tegelijkertijd
suggereren de cijfers dat het stedelijke woonmilieu voldoende aantrekkingskracht op hogere
inkomens uitoefent: circa 70 procent van de verhuisgeneigde welvarende huishoudens in de
vier grote steden gaf aan de volgende woning ook in de grote stad te zullen zoeken. 

Tabel 10.6 vergelijkt de samenstelling van de groep huishoudens met hogere inko-
mens die naar en binnen één van de vier grote steden wilden verhuizen, met de samenstel-
ling van de totale groep huishoudens die wilden verhuizen met bestemming een van de vier
grote steden. De groepen laten duidelijke verschillen zien, vooral naar opleidingsniveau en
huishoudentype. Zo had de groep met een hoger inkomen, zoals kon worden verwacht, ge-
middeld een hoger opleidingsniveau en een hoger aandeel tweeverdieners. Van de hogere

ossokina en verkade

10 Om inkomens van huishoudens van verschillen-
de grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken,
wordt het inkomen gestandaardiseerd. Hiertoe wordt
het besteedbare huishoudensinkomen gedeeld door
een equivalentiefactor. In deze equivalentiefactor
komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het ge-
volg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke
huishouding. De equivalentiefactor is gelijk aan één
voor een eenpersoonshuishouden; 1,38 voor een
tweepersoonshuishouden zonder kinderen, enzo-
voort (www.cbs.nl). In de literatuur die de relatie tus-
sen het inkomensniveau van de bevolking en de wo-
ningmarktontwikkelingen bestudeert, is het gebruike-
lijk om het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen
van een huishouden (en bijvoorbeeld niet het totale
besteedbare inkomen) als meeteenheid te gebruiken.
Eén van de redenen hiervoor is dat het gestandaardi-
seerde inkomen de werkelijke koopkracht van het
huishouden benadert. 

11 Studenten maken een te verwaarlozen deel uit
van de groep hogere inkomens, maar een niet te ver-
waarlozen deel van alle verhuisgeneigde huishoudens
met de bestemming vier grote steden. Als we studen-
ten niet uitsluiten, kunnen de woonvoorkeuren van
de twee groepen niet goed worden vergeleken. 

12 De omvang van de totale groep huishoudens die
in 2002 naar of binnen de vier grote steden wilden
verhuizen, was 250 duizend.

13 De Vries (2005: p. 27) laat op basis van de RIO-
statistieken zien dat ook in de totale stedelijke bevol-
king de huishoudens met hogere inkomens zijn on-
dervertegenwoordigd. Hij suggereert verder dat het
aandeel hoge inkomens (volgens zijn definitie de bo-
venste 20 procent van de inkomensverdeling in Ne-
derland) in de groep stedelijke hogere inkomens de
laatste jaren aan het groeien is.
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inkomens had circa 70 procent een hbo-opleiding of hoger en 90 procent een havo-oplei-
ding of hoger afgerond; in de gehele populatie was dit respectievelijk bijna 40 en ruim 60
procent. Verder waren gezinnen met kinderen in de groep met hogere inkomens relatief on-
dervertegenwoordigd (één op de vijf tegenover één op de drie in de totale populatie huis-
houdens die willen verhuizen). Dit valt te verklaren door de relatief sterke voorkeur van ge-
zinnen met kinderen voor een niet-stedelijk woonmilieu, waarbij de hogere inkomens meer
mogelijkheden hebben om deze voorkeur te realiseren14.

Wat betreft de leeftijdssamenstelling en het aandeel eenpersoonshuishoudens vertonen de twee
groepen juist opvallende overeenkomsten. De overwegende meerderheid van de huishoudens
die in 2002 naar of binnen de vier grote steden wilden verhuizen, bestond uit starters en mensen
in de middenfase van het leven: in zo’n 40 procent van de gevallen lag de leeftijd van het hoofd
van het huishouden tussen 25 en 34 jaar en in een andere 40 procent tussen 35 en 54 jaar. Ver-
der bestond de helft van beide groepen uit eenpersoonshuishoudens, dit vermoedelijk als gevolg
van de duidelijke voorkeur van alleenstaanden voor een stedelijk woonmilieu15.

Tabel 10.7 geeft de woonsituatie in 2002 weer van de huishoudens in de onderzochte po-
pulatie. De grote meerderheid (circa 90 procent) van zowel de gehele groep als de hogere
inkomens was afkomstig uit de vier grote steden zelf. Dit verklaart vermoedelijk in belang-
rijke mate het relatief kleine aandeel eigenaar-bewoners (respectievelijk bijna 20 en 40 pro-
cent) en bewoners van een eengezinswoning (respectievelijk één op de vijf en één op de
vier) in de groepen. Relatief veel huishoudens waren klein behuisd. Ongeveer 60 procent
van de huishoudens woonde in een woning met drie of minder kamers, en rond de helft
had minder dan 70 m2 woonoppervlakte. Dit valt (gedeeltelijk) te verklaren door het hoge
aandeel eenpersoonshuishoudens in de groepen. Het hoge aandeel scheefwoners (huishou-
dens die – volgens de definitie van het WBO – met een relatief hoog inkomen een relatief
goedkope woning huren) valt tevens op: één op de drie huishoudens in de gehele populatie
en iets meer dan de helft van de hogere inkomens vielen onder deze definitie16. Hieruit
blijkt dat voorzien in de woonwensen van de hogere inkomens tevens ruimte maakt in de
goedkopere huursector en daarin dus de doorstroming bevordert.
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14 Gezinnen met (jonge) kinderen zijn ook zeer
sterk vertegenwoordigd in de groep huishoudens die
de grote steden verlaten (zie hoofdstuk 6 voor een
uitgebreidere discussie over de verhuisstromen naar
en uit de stad). 

15 Eén van de bestaande verklaringen voor deze
voorkeur is dat alleenstaanden in de steden – onder
meer vanwege de relatief hoge bevolkingsdichtheid
daar – een hogere kans hebben om een partner te vin-
den (Gautier et al., 2005). 

16 De overwegende meerderheid (meer dan 95 pro-
cent) van de huurwoningen in Nederland zijn geregu-
leerde huurwoningen: de huur van deze woningen
ligt onder de markthuur en de huurders hebben huur-
prijsbescherming. Wie eenmaal in een gereguleerde
woning zit, heeft het recht om er tot in  lengte van
jaren te blijven zitten, ook als men er in inkomen op
vooruit gaat. 

tabel 10.6: Samenstelling van verhuisgeneigde huishoudens met de bestemming vier grote steden naar persoonlijke
kenmerken, 2002

Leeftijd Hoogst genoten opleiding
hoofd huishouden hoofd huishouden of partner Huishoudenstype

Een- Hogere Twee-
25-35 jr 35-54 jr havo+ hbo+ vmbo persoons Gezin inkomens verdieners

% van de populatie

Totaal huishoudens 38 42 63 38 23 48 30 33 28
Huishoudens met 

hogere inkomens 44 40 90 69 4 46 21 100 45

Bron: WBO-2002, CPB-bewerking.
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Tabel 10.7 illustreert verder dat de hogere inkomens – zoals ook kon worden verwacht – in
verhouding meer dan de hele populatie de beschikking hadden over een koop- of eenge-
zinswoning, een grotere woning of een nieuwbouwwoning. In vergelijking tot de hele po-
pulatie betaalden echter meer huurders onder de hogere inkomens een – in vergelijking met
hun inkomen – relatief lage huur. 

Naar aanleiding van het voorafgaande kunnen enkele voorzichtige verwachtingen wor-
den geformuleerd ten aanzien van de woningvraag van de huishoudens met hogere inko-
mens die in de vier grote steden willen wonen. Het hoge aandeel een- en tweepersoons-
huishoudens in de groep heeft vermoedelijk invloed op de gewenste locatie (vlakbij het
centrum) en grootte van de woning (middelgroot). Het feit dat er in de groep veel scheef-
woners zitten, heeft bovendien consequenties voor de prijs-kwaliteit verhouding van de
gewenste woning: die moet immers kunnen concurreren met de huidige situatie, waarin
de woning misschien kwalitatief niet uitstekend is, maar de huur en de locatie uitermate
gunstig zijn. 

10.4.2. Woonwensen van huishoudens met hogere inkomens die in de vier grote steden
willen wonen

De analyse van de woonvoorkeuren van de hogere inkomens die in de steden wil-
len wonen (de uitkomsten staan in tabel 10.8 samengevat), laat een beeld zien dat overeen-
komt met de hierboven beschreven verwachtingen. In eerste instantie valt op dat men
hecht aan stedelijke agglomeratievoordelen: 50 procent van de huishoudens wil op niet
meer dan 15 minuten loopafstand van het centrum wonen en circa 90 procent geeft aan in
een wijk te willen wonen die niet puur als woongebied fungeert. 

Als wordt gekeken naar de soorten woningen die favoriet zijn onder de hogere inkomens
die in de steden willen wonen, dan blijken meergezinswoningen (oftewel appartementen)
bij ruim de helft van de huishoudens populair. Een meerderheid van de hogere inkomens

ossokina en verkade

tabel 10.7: Samenstelling van verhuisgeneigde huishoudens met bestemming de vier grote steden naar huidige woonsituatie, 2002

Locatie 
Type woning Grootte woning woning Bouwjaar woning

Woont in
vier grote Koop- Eengezins- 1-3 Oppervlak Vlakbij Scheef-

steden woning woning kamers <70 m2 het centrum Vooroorlogs Nieuwbouw woners

% van de populatie

Totaal huishoudens 89 18 18 60 54 42 38 10 31
Huishoudens met 

hogere inkomens 85 38 26 58 43 49 41 15 54

Bron: WBO-2002, CPB-bewerking.
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(ruim 60 procent) geeft de voorkeur aan koopwoningen. Aangezien het gros van de huis-
houdens grotere woningen ambieert (drie tot vijf kamers, oppervlakte meer dan 100 m2),
gaat hun voorkeur zowel bij huur als bij koop vooral uit naar dure of middeldure wonin-
gen. Circa 40 procent van de potentiële kopers was in 2002 bereid om tussen € 150.000 en 
€ 250.000 voor een woning uit te geven en ruim 15 procent had er meer dan € 350.000 voor
over. Ook onder de potentiële huurders zocht ruim de helft een woning met een huur van
meer dan € 500 per maand. Verder wilde één op de vier huishoudens bij voorkeur naar een
nieuwbouwwoning verhuizen. Dit kan betekenen dat relatief veel mensen de woning van
hun voorkeur niet binnen de bestaande woningvoorraad konden vinden, hetgeen het be-
staan impliceert van een mismatch tussen de woonwensen van de groep in kwestie en de
huidige woningvoorraad in de steden.

Het valt verder op dat in de groep hogere inkomens aanzienlijke verschillen bestaan tussen
de woonvoorkeuren van de verschillende huishoudenstypes. De woonwensen van eenper-
soonshuishoudens en gezinnen met kinderen vormen de tegenpolen. Daartussen liggen de
woonvoorkeuren van meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. 

Onder de eenpersoonshuishoudens (circa 50 procent van de populatie met een
hoger inkomen) is de populariteit van appartementen bijzonder hoog: bijna 80 procent van
de alleenstaanden geeft er de voorkeur aan. Verder hoeft de gewenste woning niet noodza-
kelijk groot te zijn en wordt de centrale ligging zeer belangrijk gevonden. Gezinnen met
kinderen (circa 20 procent van de populatie met een hoger inkomen) geven daarentegen 
in overwegende meerderheid de voorkeur aan eengezinswoningen (circa 80 procent). Ze
vinden een grote woning belangrijk en zijn veel minder gehecht aan de nabijheid van het
centrum. Ze zijn verder meer dan andere groepen gecharmeerd van nieuwbouw en zijn be-
reid om geld voor een woning in een dure klasse uit te geven.
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tabel 10.8: Woonwensen van verhuisgeneigde huishoudens met hogere inkomens die in de vier grote steden willen wonen, 2002

Koop
Koop- Eengezins- 3-5 Oppervlak Vlakbij Bij voorkeur Huur € 150.000  Koop

woning woning kamers >100 m2 het centrum nieuwbouw > € 500 tot € 250.000 > € 350.000

% van de populatie

Huishoudens met 
hogere inkomens 64 45 87 56 50 25 51 42 17

waaronder:
eenpersoons-

huishoudens 56 22 88 34 59 22 45 43 9
gezinnen met 

kinderen 73 78 82 80 33 32 58 33 27
meerpersoons-

huishoudens 
zonder kinderen 70 56 88 72 48 26 57 47 19

Bron: WBO-2002, CPB-bewerking.
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De genoemde resultaten staan op één lijn met eerdere bevindingen. Zo komt uit onderzoek
van Knol (1998) en dat van De Vries (2005) naar voren dat buurten met relatief veel nieuw-
bouw en koopwoningen een gunstige ontwikkeling van het inkomensniveau in de buurt
laten zien. Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars (1991) suggereerden dat alleenstaanden
een veel sterkere stedelijke oriëntatie hebben dan gezinnen met kinderen. Ook het Ministe-
rie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) gaat er in diverse publi-
caties vanuit dat verschillende huishoudentypes uiteenlopende woonmilieus prefereren (zie
bijvoorbeeld Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 1997b).
Van der Wouden en De Bruijne (2001) vonden op basis van het WBO-1998 dat gezinnen
met kinderen een sterke voorkeur hebben voor eengezinswoningen. 

In dit hoofdstuk is een bijdrage aan de bestaande literatuur geleverd door met behulp van
microdata uit het WBO-2002 twee meest voorkomende types woonvoorkeuren van stedelij-
ke hogere inkomens te onderscheiden, waarbij onder de woonvoorkeur wordt verstaan een
combinatie van de eigenschappen van de woning en de locatie ervan. Uit de analyse komt
naar voren dat een belangrijk deel van verhuisgeneigde hogere inkomens die in de steden
wonen, de stad als aantrekkelijke vestigingslocatie ziet17. Verder suggereert het onderzoek
dat middelgrote koop- of huurappartementen in de steden niet minder gewild zijn dan een-
gezinswoningen, mits deze zich op de juiste locatie bevinden. De keuze voor een apparte-
ment kenmerkt namelijk de woonvoorkeur van huishoudens die graag centraal willen
wonen. De voorkeur voor een eengezinswoning gaat daarentegen vaak gepaard met een
voorkeur voor een niet-centrale ligging van de woning18. Omdat de voorkeur voor centraal
gelegen appartementen vaak voorkomt bij een- en tweepersoonshuishoudens die de meer-
derheid van de groep stedelijke hogere inkomens vormen, is het waarschijnlijk dat deze
voorkeur in belangrijke mate de totale woningvraag van hogere inkomens in de steden be-
paalt. Ook maakt de voortgaande individualiseringstrend het aannemelijk dat de vraag van
hogere inkomens naar (centraal-)stedelijke woonmilieus in de nabije toekomst van kracht
blijft. Individualisering leidt aan de ene kant tot de groei van het aantal alleenstaanden en
aan de andere kant vermoedelijk tot minder draagkracht bij de individuele huishoudens.
Tegen de achtergrond van de steeds toenemende welvaart kan echter worden verwacht dat
de individualiseringstrend een positieve invloed zal uitoefenen op de vraag van hogere in-
komens naar het stedelijke woonmilieu.

10.4.3. Woonwensen van de hogere inkomens in perspectief

Als we de woonwensen van de hogere inkomens vergelijken met de woonwensen
van de gehele groep verhuisgeneigde huishoudens (tabel 10.9), dan betreffen de belangrijk-
ste verschillen het eigendomstype en de prijs van de woning. Van de huishoudens met ho-
gere inkomens hebben er twee keer zo veel een voorkeur voor een koopwoning. Zij zijn
ook bereid om meer te betalen voor de gewenste woonkwaliteit. 

Wat de gewenste grootte van de woning betreft, komen de woonwensen van de twee groe-
pen in belangrijke mate overeen. Als echter wordt gecorrigeerd voor de verschillen in de ge-
middelde huishoudengrootte tussen de twee groepen (de groep hogere inkomens telt aan-

ossokina en verkade

17 In de Engelstalige literatuur bestaat onenigheid
over in hoeverre van een noemenswaardige vraag van
hogere inkomens naar het stedelijke woonmilieu kan
worden gesproken (zie Meulenbelt, 1997, hoofdstuk
1 voor de discussie hierover).

18 Een van de redenen waarom mensen aangeven
een eengezinswoning op een niet-centrale locatie te
ambiëren, is vermoedelijk de mogelijkheid om (in
vergelijking met een centrale locatie) meer ruimte
voor hetzelfde geld te krijgen; ruimte wordt door de
groep in kwestie als een hele belangrijke woning-
eigenschap gezien. 
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zienlijk minder gezinnen met kinderen dan de gehele populatie verhuisgeneigde huishou-
dens met bestemming grote stad), suggereren de cijfers dat de hogere inkomens een relatief
hoge vraag naar ruimte kennen.

De ontevredenheid met de bestaande woningvoorraad in de steden is bij de gehele
populatie verhuisgeneigde huishoudens die naar of binnen de grote steden willen verhui-
zen, vermoedelijk nog hoger dan bij de hogere inkomens (bij circa 30 procent van de gehe-
le populatie tegen 25 procent van de hogere inkomens gaat de voorkeur uit naar een nieuw-
bouwwoning). Dit zou te maken kunnen hebben met de relatief slechte staat van onder-
houd van de huurwoningen.

10.5. Match tussen vraag en aanbod

Onze analyse van de woonwensen van de hogere inkomens die in de grote steden
willen wonen, suggereert dat vooral twee types stedelijke huisvesting aantrekkelijk zijn
voor de groep in kwestie. Ten eerste zijn dat middelgrote koop- en huurappartementen
vlakbij het centrum en alle voorzieningen, ten tweede ruime eengezinswoningen op een
grotere afstand van het centrum. Gegeven deze voorkeuren suggereert de oververtegen-
woordiging in de grote steden van kleine, oude woningen alsook van sociale huurwoningen
dat er sprake kan zijn van een mismatch tussen de vraag en het aanbod aan de bovenkant
van de stedelijke woningmarkt. Het schatten van de omvang van deze mismatch valt buiten
het bereik van deze verkennende studie. Op basis van het WBO-2002 kan echter wel het
bestaan ervan worden geïllustreerd. In tabel 10.10 wordt voor de woningen met specifieke,
voor hogere inkomens aantrekkelijke, kenmerken (zoals koopwoningen, eengezinswonin-
gen, ruime woningen) de potentiële woningvraag van verhuisgeneigde huishoudens met
hogere inkomens afgezet tegen het potentiële woningaanbod dat aan deze vraag voldoet.
De potentiële vraag wordt uitgedrukt in het aantal huishoudens dat op zoek is naar een wo-
ning met het aangegeven kenmerk. Het potentiële aanbod wordt gelijk gesteld aan het aan-
tal woningen dat vrij zou komen in de koop- en particuliere huursector19 als iedereen (hier
gaat het om alle inkomensgroepen) die in het WBO aangaf te willen verhuizen, dit ook
daadwerkelijk zou doen20.
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19 Woningen in de sociale huursector worden bui-
ten beschouwing gelaten omdat het gros daarvan niet
beschikbaar is voor hogere inkomens.

20 Hier worden de begrippen potentiële vraag en
potentieel aanbod gebruikt omdat de gebruikte bena-
dering van zowel de vraag als het aanbod is gebaseerd
op de door mensen zelf aangegeven voorkeuren (de
zogenaamde stated preferences). Er wordt dus geen
rekening mee gehouden dat niet iedereen die aangeeft
te willen verhuizen, dit ook daadwerkelijk zal doen. 

tabel 10.9: Woonwensen van verhuisgeneigde huishoudens die in de vier grote steden willen wonen, 2002

Koop
Koop- Eengezins- 3-5 Oppervlak Vlakbij Bij voorkeur Huur € 150.000  Koop

woning woning kamers >100 m2 het centrum nieuwbouw > € 500 tot € 250.000 > € 350.000

% van de populatie

Totaal huishoudens 32 41 86 48 42 29 21 42 11
Huishoudens met 

hogere inkomens 64 45 87 56 50 25 51 42 17

Bron: WBO-2002, CPB-bewerking.
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De vergelijking van vraag en aanbod in de tabel suggereert dat voor zowel koop- als eenge-
zins- en ruime woningen er sprake is van een vraagoverschot aan woningen. Zo komt uit de
tabel naar voren dat anno 2002 ongeveer een kwart van de verhuisgeneigde huishoudens
met hogere inkomens die een woning in de één van de vier grote steden wilden kopen, hun
woonwens niet kon realiseren uit de voorraad van de op dat moment (potentieel) aangebo-
den woningen. Van de hogere inkomens op zoek naar een eengezinswoning respectievelijk
een ruime woning was dit bijna de helft van de huishoudens.

De hiervoor gepresenteerde verkenning leidt tot twee conclusies. In de eerste plaats ver-
sterkt deze analyse het beeld dat de bestaande woningvoorraad in de grote steden onvol-
doende aan de woonwensen van de huishoudens met hogere inkomens voldoet. In het bij-
zonder valt het tekort aan eengezins- en ruime woningen op. In de tweede plaats komt uit
de analyse naar voren dat er ook binnen de bestaande stedelijke woningvoorraad een zeke-
re ongebruikte potentie is om de spanning aan de bovenkant van de woningmarkt te ver-
minderen. Zo suggereert tabel 10.10 dat een aantal verhuisgeneigde huishoudens met hoge-
re inkomens woningen bezet die door andere als aantrekkelijk worden gezien; zelf kunnen
deze huishoudens echter binnen de bestaande stedelijke woningvoorraad maar moeilijk
aan hun trekken komen. Als voor deze huishoudens – als gevolg van nieuwbouw of her-
structurering – de mogelijkheid wordt geschapen om de woning van hun keuze te betrek-
ken, zal dit een verhuisketen doen ontstaan. Hoe langer de verhuisketen is, des te groter is
het deel van de spanning op de woningmarkt dat hierdoor wordt opgelost. 

De tabel geeft een illustratie van de spanning tussen vraag en aanbod aan de bovenkant van
de woningmarkt en een indicatie van de factoren waarop het eventuele verdere onderzoek
naar deze spanning zich zou kunnen richten. In een studie naar de omvang van de mis-
match tussen vraag en aanbod op de stedelijke woningmarkt zou idealiter de relatieve ont-
wikkeling van de prijzen van verschillende types woningen in de stad en erbuiten moeten
worden onderzocht. 

ossokina en verkade

tabel 10.10: Illustratie van de mismatch tussen de woningvraag van huishoudens met hogere inkomens en het
stedelijke woningaanbod, 2002 

Koopwoning Eengezinswoning Oppervlak >100m2

x 1 000

Vraag van huishoudens met hogere inkomens 46 33 40
Aanbod van koopwoningen en particuliere huurwoningen 34 19 22

Bron: WBO-2002, CPB-bewerking.
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10.6. Implicaties voor beleid

De Nederlandse woningmarkt is een sterk gereguleerde markt. Dit betekent dat de
overheid (meestal de gemeente) een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de omvang en
de samenstelling van elke uitbreiding van de stedelijke woningvoorraad. Sinds een aantal
jaren voeren het Rijk en de vier grote steden beleid om de stedelijke woningvoorraad meer
te laten aansluiten op de wensen van hogere inkomens21. De optimale vormgeving van dit
beleid hangt af van het totaal aan welvaartseffecten dat het creëren van woningen voor ho-
gere inkomens in de steden teweegbrengt. Zo is het bijvoorbeeld van belang of de wonin-
gen voor hogere inkomens financieel rendabel kunnen worden gebouwd. Zo ja, dan lijkt
vooral een faciliterende rol voor de overheid te zijn weggelegd. Daarnaast speelt de vraag of
er behalve het wegwerken van de mismatch tussen vraag en aanbod ook andere positieve of
negatieve externe effecten van het bouwen in het duurdere segment kunnen optreden, een
belangrijke rol. Een mogelijk positief effect betreft bijvoorbeeld verbeterde doorstroming
op de markt voor gereguleerde huurwoningen. Het WBO-2002 suggereert immers dat er in
de groep hogere inkomens in de steden veel scheefwoners zijn vertegenwoordigd. Indien
nieuwbouw ertoe leidt dat deze mensen sneller dan anders het geval zou zijn hun huurwo-
ning vrijmaken voor de doelgroep, draagt dit bij aan het verminderen van de wachttijden in
de sociale huursector en een betere match tussen de woningzoekenden en de woningen.
Dit heeft een positief effect op de welvaart in Nederland. Onderzoek suggereert dat dit ef-
fect belangrijk kan zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld één op de vier bewoners van de nieuwbouw-
wijk Leidsche Rijn in Utrecht bij verhuizing een sociale huurwoning in de stad te hebben
achtergelaten22. Verder wordt vaak een verbetering van de arbeidsmarktpositie van de be-
woners van armere wijken genoemd als een mogelijk positief extern effect van het bouwen
in het duurdere segment in deze wijken. De arbeidsmarktpositie van lagere inkomens zou
kunnen verbeteren door onder andere een beter niveau van peergroepen op scholen, een
stijging van het aantal positieve rolmodellen in de omgeving, netwerkeffecten (het kennen
van meer mensen met een betaalde baan) en een hogere vraag naar locale bedrijvigheid. Er-
varing leert echter dat deze effecten kunnen uitblijven als hogere en lagere inkomens langs
elkaar heen leven23. Onderzoek wijst verder uit dat met het scheppen van doorstroommo-
gelijkheden voor succesvolle bewoners binnen de wijk meer succes valt te behalen in het
bestrijden van de effecten van segregatie van lagere inkomensgroepen dan met het aantrek-
ken van hogere inkomens van buiten (Kleinhans et al., 2000). Als een negatief extern effect
van bouwen voor hogere inkomens kan bijvoorbeeld worden genoemd: het negatieve nut
voor mensen die gedwongen moeten verhuizen omdat hun woningen worden gesloopt. 

Hiervoor is een aantal voorbeelden genoemd van mogelijke welvaartseffecten van het bou-
wen in het duurdere segment in de steden. Op basis van deze voorbeelden kan worden ver-
wacht dat de welvaartseffecten per wijk en woonmilieu aanzienlijk kunnen verschillen. Zo
lijkt bijvoorbeeld het bouwen voor hogere inkomens financieel rendabel te kunnen zijn in
de wijken vlakbij de stedelijke centra en in weinig bebouwde wijken aan de rand van de
stad (uitleglocaties) en niet rendabel in niet-centraal gelegen maar dicht bebouwde stedelij-
ke wijken. De reden is dat in de (zowel centraal als niet-centraal gelegen) dicht bebouwde
wijken nieuwbouw voornamelijk als vervangende bouw mogelijk is24. De hoge kosten die
gepaard gaan met de sloop van bestaande woningen leiden ertoe dat om een nieuwbouw-
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21 Dit beleid omvat zowel de nieuwbouw van
VINEX-wijken als de herstructurering en vervangen-
de bouw in de bestaande stedelijke wijken. Voor de
herstructureringsprojecten zijn in bepaalde gevallen
rijksbijdragen beschikbaar in de vorm van bijvoor-
beeld de subsidie Investeringsbudget Stedelijke Ver-
nieuwing (ISV) van het Ministerie van VROM of de
subsidies in het kader van het Actieprogramma Her-
structurering (de 56-wijken aanpak) ook van het Mi-
nisterie van VROM.

22 Zie: http://www.utrechtwonen.nl/nieuws/woning-
tekort/doorstroming-leidscherijn.htm.

23 Het relatief lage aandeel gezinnen met kinderen
in de groep hogere inkomens die in de steden willen
wonen, suggereert tevens dat het effect op scholen in
ieder geval bescheiden zou zijn.

24 Ook de herstructurering van de bestaande wo-
ningvoorraad behoort vanwege de toegenomen vraag
naar ruimte natuurlijk tot de mogelijkheden. Zo
komen de 2-3 kamer woningen die vroeger door ge-
zinnen werden bewoond, nu in aanmerking voor een-
of tweepersoonshuishoudens. Herstructurering van
oude woningen is echter meestal ook een dure aange-
legenheid.
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project rendabel te maken meestal in de hoogte moet worden gebouwd. Ook mogen de wo-
ningen niet te groot worden wil men deze enigszins betaalbaar houden. Deze beperkingen
lijken goed te combineren met de woonwensen van de grote en groeiende groep eenper-
soonshuishoudens met hogere inkomens. Deze groep heeft echter wel een sterke voorkeur
voor een centrale locatie van de woning. De niet-centraal gelegen wijken lijken vooral inte-
ressant te kunnen zijn voor de huishoudens met hogere inkomens die grotere eengezinswo-
ningen zoeken. Deze woningen kunnen in de steden economisch rendabel worden ge-
bouwd, vooral in de wijken met weinig tot geen bestaande bebouwing zoals de uitlegloca-
ties aan de rand van de steden25. In de niet-centraal gelegen wijken met dichte bebouwing
heeft het neerzetten van ruime eengezinswoningen vermoedelijk een lage of zelfs negatieve
rentabiliteit vanwege de extra kosten die met sloop en met het inpassen van de nieuwe
grote woningen in de huidige bebouwing op een beperkte ruimte hebben te maken. 

De negatieve effecten van nieuwbouw voor de zittende bevolking die gedwongen
moet verhuizen, kunnen per woonmilieu verschillen. Wanneer na de sloop in de hoogte
wordt gebouwd, kan de voormalige bewoners de mogelijkheid worden geboden om naar
dezelfde wijk terug te keren. Wanneer op de plaats van gesloopte huizen ruime eengezins-
woningen worden gebouwd, is het regelen van een terugkeermogelijkheid gecompliceerder.
In het laatstgenoemde geval zal het negatieve effect door gedwongen verhuizing vermoede-
lijk een stuk groter zijn dan in het eerstgenoemde geval.

Institutionele factoren kunnen ook een belangrijke rol spelen in het proces van het aanpas-
sen van de stedelijke woningvoorraad aan de wensen van hogere inkomens. Zo bezitten de
woningcorporaties een belangrijk deel van de woningvoorraad in de steden terwijl die ook
de grond in eigendom of erfpacht hebben. Nieuwbouw en herstructurering kunnen in veel
gevallen dus alleen worden gerealiseerd op initiatief en met medewerking van de corpora-
ties. Dit kan zowel positieve als negatieve implicaties hebben. Aan de ene kant werkt het
concurrentieverstorend; aan de andere kant kan een groter bouwproject vaak efficiënter
worden opgezet wanneer de benodigde grond vanaf het begin bij één eigenaar is geconcen-
treerd. Verder maken de milieunormen inzake fijn stof het tegenwoordig extra ingewikkeld
om een bouwproject in de bebouwde omgeving van de grond te krijgen. Ten slotte kunnen
procedures die voorafgaand aan het slopen moeten worden doorlopen (vooral bij de sloop
van huurwoningen) een behoorlijke vertraging van het ontwikkelingsproces met zich mee
brengen. 

ossokina en verkade

25 De afgelopen jaren is in de vier grote steden
aanzienlijke vooruitgang geboekt op weg naar het
creëren van de woningen in kwestie (denk bijvoor-
beeld aan de VINEX-locaties Ypenburg, Leidschen-
veen en Wateringse Veld in Den Haag, Leidsche Rijn
in Utrecht, Nesselande in Rotterdam en IJburg en
Middelveldse Akkerpolder in Amsterdam). 
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10.7. Conclusies

In dit hoofdstuk werd een verkennende analyse uitgevoerd van enige maatschap-
pelijke vraagstukken die kunnen spelen op het raakvlak van demografische ontwikkelingen
en ontwikkelingen op de woningmarkt in de vier grote steden. De woningvoorraad van de
grote steden wordt gekenmerkt door een sterke oververtegenwoordiging van relatief kleine
en oude woningen en een hoog aandeel sociale huurwoningen. Sinds enkele jaren werken
de steden aan het uitbreiden van hun woningvoorraad aan de bovenkant van de woning-
markt met als doelen onder andere: het behouden van hogere inkomens voor de stad, het
bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt en het creëren van een gemengde be-
volkingssamenstelling naar inkomen in de armere buurten. Tegen deze achtergrond is ge-
probeerd om, gebruikmakend van de microdata uit het WBO-2002, meer inzicht te krijgen
in de vermoedelijke mismatch tussen de woningvraag van hogere inkomens en het stedelij-
ke woningaanbod alsook de beleidsimplicaties hiervan. Hieronder worden de belangrijkste
conclusies van dit onderzoek samengevat.

• Ondanks alle nadelen van de grote stad, zoals ruimtegebrek, onveiligheid en druk-
te, heeft een relatief grote groep hogere inkomens voorkeur voor de stedelijke
woonomgeving. De huidige demografische ontwikkelingen maken het verder aan-
nemelijk dat de vraag van hogere inkomens naar stedelijke woonmilieus ook in de
nabije toekomst van kracht blijft.

• Twee types stedelijke huisvesting zijn vooral aantrekkelijk voor de groep in kwes-
tie. Aan de ene kant zijn dat middelgrote huur- of koopappartementen vlakbij het
centrum. Aan de andere kant zijn het grotere eengezinswoningen op een afstand
van het centrum en met de mogelijkheid voor ruim wonen. Het eerste type huisves-
ting is voornamelijk in trek bij eenpersoonshuishoudens, het tweede type huisves-
ting is gewild bij gezinnen met kinderen. Voor beide types huisvesting kan worden
gesproken van een mismatch tussen vraag en aanbod, dat wil zeggen een vraag-
overschot aan woningen.

• Sinds een aantal jaren voeren het Rijk en de vier grote steden beleid om de stedelij-
ke woningvoorraad meer te laten aansluiten op de wensen van de hogere inko-
mens. De welvaartseffecten van dit beleid kunnen echter aanzienlijk verschillen af-
hankelijk van de locatie van de wijk en de dichtheid van de bouw daar. Deze ver-
schillen worden in belangrijke mate veroorzaakt door de voorkeur van de hogere
inkomens voor specifieke combinaties van het type woning en de locatie ervan.
Het verdient derhalve aanbeveling om bij het vormgeven aan het stedelijke woon-
beleid dat is gericht op de differentiatie van de woningvoorraad en het behouden
van hogere inkomens voor de steden, expliciet rekening te houden met mogelijke
implicaties van de locatie en de dichtheid van bebouwing in de wijken voor de ef-
fecten van het beleid. 
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11. Leefbaarheid: veiligheid en woonomgevingskwaliteit

11.1. Inleiding

Leefbaarheid is containerbegrip en kent vele definities (De Hart et al., 2002). In het
SCP-rapport Zekere Banden wordt leefbaarheid omschreven als een samenspel tussen de
sociale kenmerken, de fysieke kenmerken en de veiligheid van de woonomgeving. Bij socia-
le kenmerken gaat het om de sociale samenhang of cohesie in een wijk of omgeving. Indica-
toren die daarbij kunnen worden onderscheiden zijn bijvoorbeeld de mate waarin sprake is
van vrijwilligerswerk, informele zorg of verenigingsleven in een buurt, of de mate waarin
sprake is van sociale integratie, betrokkenheid van de inwoners bij hun buurt of samenleving
of onderlinge betrokkenheid van de buurtbewoners. De fysieke kwaliteit van de woonomge-
ving heeft bijvoorbeeld betrekking op het aantal en het niveau van de voorzieningen in een
buurt, de woningvoorraad of de kwaliteit van de woonomgeving. Indicatoren van veiligheid,
tot slot, zijn bijvoorbeeld verkeersoverlast, onveiligheidsbeleving of het risico dat men loopt
om verdachte of slachtoffer te worden van criminaliteit (De Hart et al., 2002: p. 27).

Leefbaarheid in dit hoofdstuk wordt nauw opgevat en heeft alleen betrekking op
de veiligheid en de woonomgevingskwaliteit van inwoners in de vier grootstedelijke regio’s.
Bij veiligheid gaat het in dit hoofdstuk om slachtoffers en verdachten van criminaliteit. Na-
gegaan wordt welke ontwikkelingen in deze vorm van veiligheid zich in het afgelopen de-
cennium in de vier grote steden hebben voorgedaan en waarin deze verschillen van overige
steden en het landelijk beeld. Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteit van de woonom-
geving, zowel op de objectieve kwaliteit als op de waardering van de omgeving door de in-
woners. Daarbij ligt de nadruk op de situatie anno 2002. 

In de beschrijving van de leefbaarheid in de vier grote steden spitsen we ons toe op
een steeds kleiner wordend gebied. De beschrijving van slachtofferschap heeft betrekking op
de politieregio’s van de vier steden welke groter zijn dan de gemeentelijke grenzen. De gege-
vens over verdachten van criminaliteit gaan over de vier grote steden zelf. Bij de woonomge-
vingskwaliteit wordt nog nauwkeuriger naar de gemeenten gekeken, op wijkniveau. 

11.2. Veiligheid: slachtoffers en verdachten van criminaliteit

In deze paragraaf wordt de meest extreme negatieve vorm beschreven waarin de
leefbaarheid in steden tot uiting komt, namelijk slachtofferschap en het verdacht zijn van
criminaliteit. Slachtoffers en verdachten van criminaliteit komen overal in Nederland voor
en zijn in dat opzicht niet voorbehouden aan steden. Wel blijkt zowel nationaal als interna-
tionaal dat de kans om slachtoffer van een misdrijf te worden in steden groter is dan in rura-
le gebieden. Ook wanneer rekening wordt gehouden met individuele en buurtkenmerken
blijken inwoners uit grote steden een grotere kans te lopen om slachtoffer te worden van een
delict (Van Wilsem, 2003: p. 92). Binnen steden zijn er ook weer duidelijke verschillen tus-
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sen buurten (Wittebrood, 2006). Zo laat Wittebrood in haar studie naar slachtoffers duidelijk
zien dat de kans op slachtofferschap zich concentreert in de drie grootste gemeenten (Am-
sterdam, Rotterdam en Den Haag). In sommige buurten is de kans op slachtofferschap veel
groter dan in andere, ongeachte individuele kenmerken. Verder blijkt uit haar studie dat
waar veel slachtoffers van persoonsdelicten wonen, ook relatief veel slachtoffers wonen van
autodelicten en fietsdelicten (Wittebrood, 2006).

Bruinsma en Bernasco et al. (2004) stellen in hun studie naar onveiligheid in ste-
den dat er vele oorzaken zijn voor de verschillende vormen van onveiligheid die worden
gesignaleerd. Verklaringen voor verschillen tussen steden wat betreft slachtofferschap en
verdachte zijn van criminaliteit hebben onder meer betrekking op de mate van verstedelij-
king, het verschil tussen arm en rijk, de fysieke opbouw van de stad of de bevolkingssamen-
stelling, of op spanningen binnen steden tussen sociale groepen. Een belangrijke verklaring
voor stedelijke criminaliteit heeft betrekking op de gelegenheid voor het plegen van delic-
ten. In steden zijn meer doelwitten voorhanden: meer mensen, meer uitgaansgelegenheden
en/of meer illegale markten met een grote vraag (Bruinsma en Bernasco et al., 2004: p. 10).
Als binnen steden naar de ruimtelijke spreiding wordt gekeken dan blijkt dat slachtoffers
en daders vaker in achterstandswijken wonen met een verouderd en goedkoop woningaan-
bod, veel etnische verscheidenheid en een grote bevolkingsmobiliteit (Bruinsma en Bernas-
co et al., 2004; zie ook Wittebrood, 2006).

Hoewel al veel bekend is over slachtofferschap en criminaliteit in Nederlandse ste-
den zijn er ook vele vragen. Een van de aspecten die aandacht behoeft is een vergelijking
tussen steden (Bruinsma en Bernasco et al., 2004). De vraag die in deze paragraaf centraal
staat is welke verschillen in slachtofferschap en verdachten van criminaliteit zijn te signale-
ren tussen de vier grote steden onderling en tussen de vier steden en het landelijk niveau.
Daarbij zal worden nagegaan welke trends in de afgelopen jaren zijn te signaleren. De cen-
trale vraag wordt in twee subvragen verdeeld. De eerste subvraag richt zich op slachtoffer-
schap in de vier grote steden. Hoewel de vier grote steden elk over een eigen Veiligheids-
monitor of Veiligheidsindex beschikken (Gemeente Amsterdam, 2005b; Gemeente Den
Haag, 2004; Gemeente Rotterdam, 2005), zullen hier cijfers worden gebruikt uit de Politie-
monitor Bevolking 2005 (in het vervolg wordt deze aangeduid met de afkorting PMB). Dit
is een jaarlijks (willekeurige) steekproef van huishoudens in Nederland. Het voordeel van
deze monitor ten opzichte van de monitoren van de verschillende steden is dat gegevens
vergelijkbaar zijn omdat in alle vier de grote gemeenten dezelfde methodiek is gehanteerd.
De PMB-monitor bestaat sinds 1993 en de meest recente meting heeft begin 2005 plaatsge-
vonden. De trends kunnen dus worden gegeven over de periode 1993-2005. De gegevens
zijn afkomstig uit de landelijke rapportage PMB (Intomart, 2005a). 

De tweede subvraag heeft betrekking op door de politie gehoorde verdachten van
criminaliteit in de vier grote steden, namelijk: ‘Welke verschillen zijn er met de overige ste-
den in het grote stedenbeleid (G26)1 en met de rest van Nederland?’. Naast verschillen in
achtergrondkenmerken van de verdachten zal worden ingegaan op verschillen in type gere-
gistreerde delicten. De gegevens zijn afkomstig uit de verdachtenregistratie van de politie:
het HerKenningsdienstSysteem (HKS). De trends werden onderzocht voor de periode
1996-2004. 

Slachtofferschap heeft in dit hoofdstuk betrekking op de woonplaats van degene
die slachtoffer is geworden. Hetzelfde geldt voor verdachte zijn van criminaliteit.

van der laan en knol

1 Het betreft de gemeenten Alkmaar, Almelo,
Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem,
Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Leiden,
Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, ’s-Herto-
genbosch, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle. Sit-
tard-Geleen valt pas sinds januari 2006 onder het gro-
testedenbeleid en is derhalve niet in dit onderzoek
betrokken. Zie verder ook www.grotestedenbeleid.nl.
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In 2002 is door het kabinet het Veiligheidsprogramma gestart. De ervaren onveiligheid door
burgers is in de woorden van de nota ‘Naar een veiliger samenleving’ (Tweede Kamer, 2002)
‘ontoelaatbaar’. Er zijn diverse maatregelen genomen waarmee men de criminaliteit en over-
last zoals die door burgers wordt ervaren wil laten dalen. Het doel is een verbetering met 20-
25 procent en dat doel beoogt men in de periode 2008-2010 te behalen (Veiligheidsprogram-
ma 2006). Ook de grote steden in Nederland hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit van
de stedelijke samenleving op het gebied van de veiligheid te verbeteren. In 1994 is op initia-
tief van de vier grote steden een zogenoemd grotestedenbeleid ingevoerd en dat beleid richt
zich nu op de 30 grote steden in Nederland. In convenanten hebben het Rijk en de grote ste-
den afspraken vastgelegd onder meer omtrent de veiligheid, de aanpak van de criminaliteit
en de kwaliteit van de leefomgeving (zie onder andere TK 2004-2005)2. Om de voortgang 
te volgen van de mate waarin deze reductie wordt gerealiseerd is het onder andere wense-
lijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling in slachtofferschap en verdachten in Neder-
land. 

11.2.1. Slachtoffers 

De PMB betreft een periodiek enquêteonderzoek naar veiligheid in Nederland.
Daartoe wordt een willekeurige steekproef van huishoudens getrokken die staan geregi-
streerd in de KPN-telefoonregistratie. Het onderzoek heeft betrekking op personen ouder
dan 15 jaar. De PMB is het grootste slachtofferenquêteonderzoek in Nederland. De omvang
van het aantal respondenten in de PMB varieert per jaar. Standaard worden 1.000 mensen
per politieregio ondervraagd. De afzonderlijke politieregio’s kunnen er zelf voor kiezen om
in hun eigen regio meer respondenten te laten enquêteren. In de meest recente meting van
2005 omvatte de steekproef 52.560 personen (zie voor een uitgebreide beschrijving over de
methodiek de landelijke rapportage PMB van Bureau Intomart, 2005).

Doordat de wijze van selecteren van huishoudens en de vragenlijst over de jaren
heen hetzelfde zijn gebleven, biedt de PMB een mogelijkheid om trends te onderzoeken.
Ook is de steekproef groot genoeg om een vergelijking te kunnen maken tussen de grootste-
delijke regio’s. Een belangrijke beperking is wel dat, doordat maar een deel van de perso-
nen uit de populatie is ondervraagd, de cijfers in zekere mate onnauwkeurig zijn. Daarnaast
nopen ook de genoemde jaarlijkse fluctuaties in de omvang van de steekproef tot enige
voorzichtigheid bij de vergelijking van trends over de verschillende jaren en de vergelijking
van de resultaten tussen de regio’s. Een derde beperking is dat bij steekproefonderzoek al-
tijd een bepaald deel van de mensen die zijn benaderd uiteindelijk niet wil meewerken aan
het onderzoek: de non-respons. De non-respons kan selectief zijn en daardoor de resulta-
ten van het onderzoek beïnvloeden. Zo kunnen slachtoffers van delicten bijvoorbeeld
vaker dan niet-slachtoffers weigeren mee te werken aan het onderzoek of kunnen specifie-
ke groepen door de daling in beschikbare vaste telefoonnummers, als gevolg van een stij-
ging van het aantal geheime en mobiele nummers, niet worden bereikt. In hoeverre sprake
is van selectieve non-respons is niet bekend.

Een vierde probleem heeft betrekking op de respons van allochtone inwoners. In
de PMB zijn de diverse allochtone groepen in Nederland duidelijk ondervertegenwoordigd.
Dit heeft voor een groot deel te maken met het gekozen steekproefkader: de KPN-telefoon-
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gidsregistratie (zie Schoen et al., 2000). Gezien de oververtegenwoordiging van allochtone
inwoners in de vier grote steden betekent dit dat de PMB maar een beperkt beeld kan geven
van het slachtofferschap van de inwoners van deze gemeenten. 

Een laatste kanttekening heeft te maken met de wijze waarop de gegevens uit de
PMB in deze paragraaf worden gebruikt. De gegevens zijn afkomstig uit de landelijke rap-
portage over de Politiemonitor Bevolking 2005 (Intomart, 2005a, 2005b). Er zijn geen se-
cundaire analyses gedaan. In deze rapportage zijn 25 politieregio’s onderscheiden, waaron-
der de vier grootstedelijke politieregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond,
Haaglanden en Utrecht. De politieregio’s bestrijken een groter gebied dan de gemeentelijke
grenzen aangeven, met als gevolg dus ook meer inwoners. Gemiddeld wonen in de vier
grootstedelijke politieregio’s twee keer zoveel inwoners als in de steden zelf. Wel zijn er ver-
schillen per grotestadsregio. In Utrecht is de verhouding 4:1, in Amsterdam-Amstelland
1,2:1 en in Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond 2,1:1 (CBS, 2005).

In de PMB is voor 13 feiten nagegaan of de respondenten daarvan in de voorafgaande 12
maanden slachtoffer zijn geworden. Gevraagd is of mensen slachtoffer zijn geworden van
objectgebonden delicten zoals fietsendiefstal, diefstal van of uit auto’s, vernieling aan auto’s
en (poging tot) inbraak in de woning. Ook is gevraagd of mensen slachtoffer zijn geworden
van persoonsgebonden delicten te weten bedreiging, mishandeling of portemonneediefstal
met of zonder geweld, overige diefstal en vernielingsfeiten of aanrijden met of zonder door-
rijden.

Van alle respondenten die in 2005 werden ondervraagd blijkt 44 procent in de
daaraan voorafgaande 12 maanden slachtoffer te zijn geworden van minstens één van de
genoemde delicten. In de vier grootstedelijke regio’s was het percentage slachtoffers hoger
dan het landelijk gemiddelde. De verschillen tussen de regio’s onderling zijn echter klein.
In de regio Amsterdam-Amstelland woonden de meeste slachtoffers. In 2005 zei 54,8 pro-
cent van de Amsterdamse respondenten slachtoffer te zijn geworden van een delict. In ver-
houding was het aantal slachtoffers in de regio Rotterdam-Rijnmond met 52,3 procent het
laagst van de vier grotestadsregio’s.

Het totaal percentage slachtoffers was in de vier grootstedelijke regio’s in de gehele
periode 1993-2005 hoger dan het landelijk gemiddelde. Op landelijk niveau daalde het per-
centage slachtoffers van een strafbaar feit in deze periode licht, maar continu. In 1993 gaf
iets meer dan de helft van de respondenten (50,5 procent) aan slachtoffer te zijn geweest
van een delict, in 2005 ging het zoals hiervoor vermeld om 44 procent van de geïnterview-
den. Ook in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Utrecht daalde het percentage respon-
denten dat zei slachtoffer te zijn geworden van een delict: in de regio Amsterdam-Amstel-
land van 61 procent in 1993 naar de reeds genoemde 54,8 procent in 2005, in de regio
Utrecht van 58,1 procent naar 53,6 procent. In de twee andere grootstedelijke regio’s is
geen duidelijke daling of stijging zichtbaar, maar schommelt het percentage slachtoffers in
de jaren tussen de 52 en de 59 procent.

Waarvan zijn de mensen in het voorafgaande jaar nu slachtoffer geworden? In de PMB
wordt een onderscheid gemaakt naar objectgebonden slachtofferschap en persoonsgebon-
den slachtofferschap. De drie meest voorkomende vormen van objectgebonden slachtoffer-
schap zijn vernieling van auto’s, diefstal uit auto’s en fietsendiefstal. In de periode 1993-
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2005 is deze rangorde niet veranderd. Ook in de vier grootstedelijke regio’s zijn dit de meest
voorkomende vormen van objectgebonden slachtofferschap. Het hoogste percentage object-
gebonden slachtofferschappen komt voor in de regio Amsterdam-Amstelland, in de meeste
jaren direct gevolgd door de regio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Van de vier grote
regio’s is het percentage objectgebonden slachtofferschappen in Utrecht het laagst.

Twee typen objectgebonden delicten zullen hier iets uitvoeriger worden beschre-
ven omdat deze in de onderzochte periode een duidelijke daling laten zien: autocriminali-
teit en (poging tot) woninginbraak. Uit de monitoren van de verschillende gemeenten komt
naar voren dat het aantal slachtoffers van het delict ‘autocriminaliteit’ in de periode
2001/2002 - 2004 een overwegend licht dalende trend vertoonde, met uitzondering van de
gemeente Den Haag waar de laatste jaren een stijging wordt gesignaleerd. Het aantal slacht-
offers van het delict ‘(poging tot) inbraak’ was in die periode stabiel of daalde licht (Ge-
meente Amsterdam, 2005a; Gemeente Den Haag, 2004; Gemeente Rotterdam, 2005; Ge-
meente Utrecht, 2005). De methoden van onderzoek in de verschillende monitoren ver-
schillen echter, zoals gezegd, van elkaar en de vergelijkingsperiode is kort waardoor de ge-
gevens onderling lastig vergelijkbaar zijn. 

In figuur 11.1 wordt op basis van gegevens uit de PMB het verloop van ‘autocrimi-
naliteit’ en ‘(poging tot) woninginbraak’over de periode 1993-2005 weergegeven. Uit de fi-
guur blijkt dat het aantal slachtoffers van beide typen delicten in de periode 1993-2005
zowel landelijk als in de vier grootstedelijke regio’s afnam. In 2005 daalde het aantal slacht-
offers van autocriminaliteit in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en in de regio
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fig. 11.1: Slachtofferschap in de periode 1993-2005 van autocriminaliteit en (poging tot) inbraak in woning, in de  vier grootstedelijke
 regio’s en het landelijk gemiddeldea

a Voor corresponderende cijfers zie de tabellen B11.1 en B11.2 aan het einde van dit hoofdstuk.

Bron: Politiemonitor Bevolking 2005 Tabellenboek, Tabel 3.5 en Tabel 3.8.
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Utrecht overwegend, maar steeg deze in de regio Haaglanden. Bij (poging tot) woningin-
braak is landelijk ook een duidelijke daling zichtbaar. Het verloop in de vier grootstedelijke
regio’s is weliswaar grillig, maar duidelijk dalend. Gesteld kan worden dat het beeld op
basis van de PMB nauwelijks afwijkt van dat wat in de regionale veiligheidsmonitoren
wordt geconcludeerd.

Uit de figuur kan verder worden opgemaakt dat het aantal objectgebonden slacht-
offerschappen in de regio Amsterdam-Amstelland in vergelijking met de drie andere regio’s
het hoogst is. Het aantal voorvallen van autocriminaliteit is in Amsterdam-Amstelland in de
hele periode 1993-2005 hoger dan in de andere gemeentelijke regio’s. In de meting van 2005
gaat het in Amsterdam-Amstelland om 50 voorvallen van autocriminaliteit per 100 auto’s. In
Haaglanden is dat 47, in Rotterdam-Rijnmond 41 en in de regio Utrecht 32 per 100. Het aan-
tal keren dat een (poging tot) inbraak voorkwam is in Amsterdam-Amstelland in bijna alle
jaren (uitzondering zijn de metingen in 1993, 1995 en 2001) hoger dan in de andere drie
grootstedelijke regio’s.

In 2005 zijn voor heel Nederland de drie meest voorkomende vormen van persoonsgebon-
den slachtofferschap: aanrijden zonder doorrijden (7,9 procent), overige vernielingen (7,3
procent) en overige diefstal (6,5 procent). In 2005 zegt 5,5 procent van de respondenten in
de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geworden van een geweldsdelict. Het gaat hier
dan om bedreiging, mishandeling of portemonneediefstal met geweld. Gezien de maat-
schappelijke belangstelling voor dit thema zal hier nader op worden ingegaan. Het grootste
deel van de geweldsdelicten betreft bedreiging. In 2005 geeft vijf procent van de responden-
ten in de PMB aan minstens één keer slachtoffer te zijn geworden van bedreiging, één pro-
cent van een mishandeling en 0,3 procent van portemonneediefstal met geweld. In figuur
11.2 wordt het aantal personen dat in de periode 1993-2005 minstens één keer slachtoffer
is geworden van één van deze geweldsdelicten weergegeven. Uit de figuur valt af te lezen
dat de landelijke trend in de totale periode relatief stabiel is en schommelt tussen de 5,1 en
5,5 procent. 

In de vier grootstedelijke regio’s is het percentage slachtoffers van geweldsdelicten
in bijna alle jaren hoger dan landelijk. En evenals bij autocriminaliteit en woninginbraak
vallen in de regio Amsterdam-Amstelland de meeste slachtoffers. Wel is de trend in deze
regio relatief stabiel, met een daling in het laatste jaar. In 2005 zei 8,9 procent van de respon-
denten uit de regio Amsterdam-Amstelland in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geworden
van een geweldsdelict, in 1993 was dat 11 procent. De trends in de overige drie regio’s ken-
nen een grilliger verloop. In de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Utrecht is het
percentage slachtoffers van een geweldsdelict in 1993-2003 gestegen van 4,8 tot 6,4 procent
naar 8,3 tot 9,4 procent. In Utrecht daalde het percentage slachtoffers daarna duidelijk tot
5,6 procent in 2005,  bijna gelijk aan het landelijk niveau. Ten opzichte van 1993 betekent
dit een lichte daling. Het aantal slachtoffers in Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden was in
2005 lager dan in 2003, maar met respectievelijk 8,6 en 7,6 procent nog altijd hoger dan in
1993.

Het grootste deel van de slachtoffers van geweldsdelicten werd slachtoffer van be-
dreiging. Zowel landelijk als in de vier grote regio’s steeg het aantal slachtoffers van bedrei-
ging tot 2002-2003, waarna het aantal licht ging dalen.

van der laan en knol
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fig. 11.2: Slachtofferschap in de periode 1993-2005 van geweldsdelicten, in de vier 
 grootstedelijke regio’s en het landelijk gemiddeldea

a Voor corresponderende cijfers zie de tabel B11.3 aan het einde van dit hoofdstuk.

Bron: Politiemonitor Bevolking 2005 Tabellenboek, Tabel 3.12.
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11.2.2. Verdachten

In deze paragraaf worden de trends in de verdachtenpopulatie bij de politie in de
periode 1996-2004 beschreven. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het HerKennings-
dienstSysteem (HKS) van de politie. Dit is een landelijk bestand van misdrijven en ver-
dachten dat jaarlijks door de Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke Po-
litiediensten (Klpd) compleet wordt gemaakt door gegevens van de 25 politieregio’s op te
vragen. Gegevens uit verdachtenregistraties, of breder geregistreerde criminaliteitsgegevens,
kennen een aantal algemene beperkingen die in andere databronnen van geregistreerde ge-
gevens minder of niet voorkomen. De belangrijkste consequentie van deze beperkingen is
dat niet alle verdachten en de delicten die ze mogelijk hebben gepleegd bij de politie be-
kend zijn. Met andere worden de daadwerkelijke criminaliteit is onbekend. 

De registratie van criminaliteitsgegevens is mede afhankelijk van de meldingsbe-
reidheid van slachtoffers. Landelijk was de meldingsbereidheid voor delicten in de periode
1996-2004 tussen de 25 en 29 procent. Ongeveer 79 procent daarvan wordt uiteindelijk
omgezet in een aangifte (Eggen en Van der Heide, 2005). Welke percentages gelden voor de
vier grote steden is niet bekend.

De geregistreerde criminaliteitscijfers reflecteren de opsporingsactiviteiten van de
politie en de wijze waarop zij de hun ter kennis gekomen delicten en verdachten verwerken
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in hun registratie. Met betrekking tot het opsporingspercentage, dat wil zeggen dat deel van
de geregistreerde misdrijven waarbij een verdachte wordt gevonden, blijken duidelijke ver-
schillen per regio (Smit et al., 2002). Ook de verwerking in het systeem van processen-ver-
baal van aangiften en van verdachten is afhankelijk van de inspanningen van de politie.
Het HKS heeft met betrekking tot de registratie van aangiften bijvoorbeeld geen landelijke
dekking doordat de invoer van deze gegevens niet in alle korpsen even betrouwbaar is.
Daarnaast zijn gegevens over het meest recente jaar nog niet compleet als gevolg van regi-
stratieachterstanden bij politiekorpsen. Dit probleem doet zich ook voor bij korpsen uit
de grootstedelijke regio’s (Lammers et al., 2005; Tilburg et al., 2004). In deze subparagraaf
worden gegevens over 2004 gebruikt, het meest recente jaar waarover cijfers op landelijk
niveau beschikbaar zijn. Daarbij moet er dus wel rekening mee worden gehouden dat het
vanwege registratieachterstanden om zogenoemde voorlopige cijfers gaat, hetgeen voor de
grootstedelijke regio’s mogelijk een iets te lage schatting van het aantal verdachten bete-
kent (Blom et al., 2005; Lammers et al., 2005). In het HKS worden alle processen-verbaal
die tegen een verdachte van een misdrijf zijn opgemaakt geregistreerd. Deze registratie
heeft in het HKS wel een landelijke dekking (voor een nadere uitwerking van het HKS zie
Lammers et al., 2005). In deze paragraaf wordt dan ook gebruik gemaakt van deze regi-
stratie in het HKS.

Hoeveel mensen van 12 jaar of ouder worden nu door de politie verdacht van het plegen van
een misdrijf? In 2004 zijn in heel Nederland in totaal 289.784 processen-verbaal tegen
227.477 verdachten van een misdrijf uitgeschreven. Dit komt neer op 1,3 processen-verbaal
per verdachte en 1,6 verdachten per 100 inwoners. Het aantal verdachten per 100 inwoners
is in de vier grote steden met 2,7 per 100 inwoners duidelijk hoger dan landelijk en ook
hoger dan in de G26 (1,8 per 100). De gemeente Rotterdam registreert de meeste verdachten,
zowel absoluut als per 100 inwoners. In 2004 ging het om 15.592 verdachten, dat betekent 3
verdachten per 100 inwoners. Van de vier grote steden zijn in de gemeente Utrecht het min-
ste aantal verdachten geregistreerd (4.748 in 2004; 2 per 100 inwoners).

Jongeren beneden de 12 jaar kunnen strafrechtelijk niet worden vervolgd. Gege-
vens over 12-minners worden in het HKS dan ook niet voldoende consistent geregistreerd.
Verdachten worden vanaf 12-jarige leeftijd geregistreerd, er is geen maximumleeftijd. In
2004 loopt de leeftijd van verdachten van een misdrijf uiteen van 12 tot en met 98 jaar. De
gemiddelde leeftijd van de totale populatie verdachten in het HKS was in 2004 31 jaar en
11 maanden. Vanaf 12-jarige leeftijd neemt het aantal verdachten van een misdrijf snel toe.
Tussen de 16 en 20 jaar wordt een piek bereikt, dat wil zeggen dat in deze leeftijdsrange de
meeste verdachten voorkomen. Boven de 20 jaar neemt het aantal verdachten af. In de cri-
minologie wordt de spreiding van het aantal delicten naar leeftijd de age-crime curve ge-
noemd (vergelijk Farrington, 1986; Junger-Tas, 1992). De betekenis hiervan is dat (op grond
van geregistreerde gegevens) het plegen van delicten door de meeste jongeren is beperkt tot
een smalle leeftijdsmarge en dat het merendeel van de jongeren er snel weer mee ophoudt.
Wel moet hierbij worden opgemerkt dat dit alleen geldt wanneer naar de verdachtenpopu-
latie van alle misdrijven tezamen wordt gekeken (Steffensmeier en Allan, 2000). 

Voor dit onderzoek zijn verdachten ingedeeld in vier leeftijdscategorieën: de 12-17-jarigen;
de 18-24-jarigen; de 25-64-jarigen en de 65-plussers. In tabel 11.1 is per 100 leeftijdgenoten
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het aantal verdachten weergegeven. Uit de kolom die het landelijk beeld weergeeft, blijkt
dat de meeste verdachten per 100 leeftijdgenoten voorkomen in de leeftijdsgroep 18-24 jaar
oud: in 2004 ging het om 4,1 verdachten per 100. De op een na grootste groep verdachten
per 100 leeftijdgenoten betreft de 12-17-jarigen: 2,5 per 100 leeftijdgenoten in 2004. In de
categorie 25-64-jarigen ging het om 1,5 per 100 en in de categorie 65-plus om 0,2 per 100
leeftijdgenoten.

In de grote steden wonen per 100 leeftijdgenoten meer verdachten dan in de G26-
gemeenten of de overige gemeenten. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. Zo blijkt uit de
tabel dat in 2004 landelijk 2,5 verdachten per 100 12-17-jarigen werden geregistreerd, in de
vier grote steden ging het om 4,7 per 100, in de G26 om 2,9 en in de overige gemeenten om
2 van de 100. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vormen de 18-24-jarigen de grootste
groep verdachten per 100 leeftijdgenoten. Den Haag telt relatief de meeste verdachten in
die leeftijdsgroep (6,0 per 100), gevolgd door Rotterdam (5,9 per 100) en Amsterdam (4,7
per 100). Van de vier grote steden telt Utrecht het minste aantal verdachten in de leeftijd
van 18-24 jaar (3,5 per 100). In Utrecht is het aantal 12-17-jarige verdachten per 100 leef-
tijdgenoten hoger dan het aantal 18-24-jarige verdachten per 100 leeftijdgenoten (respectie-
velijk 4,4 en 3,5 per 100). 

Welke veranderingen hebben zich sinds 1996 voorgedaan in het aantal verdachten? Zowel
absoluut als relatief is het aantal verdachten in de periode 1996-2004 toegenomen. Het ab-
solute aantal verdachten van 12 jaar of ouder in heel Nederland is gestegen van 175.296 in
1996 naar 227.477 in 2004. Per 100 inwoners is het aantal verdachten met 23,5 procent toe-
genomen. Werden in 1996 1,3 per 100 personen van 12 jaar of ouder verdacht, in 2004
waren dat er 1,6 per 100. De stijging is niet continu, in 1999 en 2000 was er een dip: toen
ging het om respectievelijk 1,3 en 1,2 verdachten per 100 inwoners. 

In tabel 11.2 is voor de vier leeftijdscategorieën de procentuele verandering in 2004 ten op-
zichte van 1996 per 100 verdachten in dezelfde leeftijdscategorie gegeven. Het landelijk
beeld is dat de procentuele verandering het grootst is in de leeftijdscategorie 18-24-jaar, ge-
volgd door de 12-17-jarigen. Het aantal 18-24-jarige verdachten is toegenomen van 2,9 per
100 in 1996 tot 4,1 per 100 in 2004, een stijging met 43,2 procent. Bij de 12-17-jarigen is
sprake van een stijging van 1,8 naar 2,5 per 100 (+ 34,9 procent). 
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tabel 11.1: Aantal verdachten naar leeftijdscategorie (per 100 leeftijdgenoten), in 2004a

Landelijk Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht G4 totaal G26 Overig

12-17-jarigen 2,5 4 5,5 4,2 4,4 4,7 2,9 2
18-24-jarigen 4,1 4,7 5,9 6 3,5 5,1 3,6 3,5
25-64-jarigen 1,5 2 2,9 2,7 1,8 2,4 1,7 1,2
65 jaar en ouder 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Totaal 1,6 2,2 3 2,8 2 2,5 1,8 1,3

a Voor 2004 zijn de voorlopige HKS-cijfers gebruikt.

Bron: HKS en CBS-Statline, bewerking WODC.
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Op een aantal punten wijkt de groei in de vier grote steden af van het landelijk beeld. Een
eerste punt van verschil is dat Amsterdam een minimale daling kent in het aantal verdach-
ten per 100 inwoners. Vooral het aantal verdachten in de leeftijdsgroep 25-64 jaar daalde.
Werden in 1996 nog 2,3 Amsterdammers van 25-64 jaar per 100 25-64-jarigen verdacht, in
2004 ging het om 2,0 per 100. Omdat het in 2004 nog om voorlopige cijfers ging, kan de da-
ling een gevolg zijn van registratieachterstanden in deze gemeente (Lammers et al., 2005).

Een tweede aandachtspunt is de verandering bij de verdachten van 65 jaar of
ouder. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging in deze leeftijdscategorie groter
dan elders in Nederland. Hierbij moeten twee kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste
gaat het absoluut om kleine aantallen verdachten. In 2004 werden in Amsterdam 164 65-
plussers verdacht, in Den Haag waren dat er 174 en in Utrecht ging het om 71. Een paar
verdachten meer of minder heeft in een relatief kleine groep verdachten als die van 65 jaar
en ouder natuurlijk grotere gevolgen dan in de veel grotere groep verdachten van 12-17 jaar.
De procentuele verandering in Utrecht bijvoorbeeld heeft betrekking op een absolute stij-
ging van 40 naar 71 verdachten van 65 jaar of ouder. Ten tweede moet worden opgemerkt
dat de stijging in 2004 incidenteel kan zijn omdat de trends in de hele periode nogal een
grillig verloop laten zien. In de periode 1996-2004 nam het aantal verdachten van 65 jaar of
ouder het ene jaar toe en het daarop volgende jaar weer af, zonder dat daaruit een duidelijk
stijgende trend blijkt.

Binnen de vier grote steden is in de periode 1996-2004 in Rotterdam het aantal verdachten
van 12 jaar en ouder per 100 mensen in die leeftijdsgroep het meest veranderd. In 1996 wer-
den per 100 Rotterdammers van 12 jaar of ouder 2,2 als verdachte wegens het plegen van een
misdrijf door de politie geregistreerd, in 2004 waren dat er 3: een stijging met 40 procent. Het
aantal verdachten van 12 jaar en ouder per 100 mensen in die leeftijdsgroep nam in Den Haag
met 28,2 procent toe (van 2,2 naar 2,8) en in Utrecht met 19,3 procent (van 1,7 naar 2,0). Uit
vergelijking tussen 1996 en 2004 blijkt dat in alle gemeenten het aantal geregistreerde ver-
dachten in de meeste leeftijdsgroepen per 100 mensen in die leeftijdsgroepen duidelijk is ge-
stegen. Voor de leeftijdsgroepen 12-17 jaar en 18-24 jaar en binnen deze leeftijdscategorieën
voor mannen en vrouwen afzonderlijk is nagegaan in hoeverre er sprake is van een continue
stijging in deze periode. In figuur 11.3a tot en met 11.3d worden de trends weergegeven. 

tabel 11.2: Procentuele verandering in het aantal verdachten naar leeftijdscategorie (verandering is per 100 leeftijdgenoten)
in de periode 1996-2004a

Landelijk Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht G4 totaal G26 Overig

12-17-jarigen 34,9 9,0 54,8 31,1 40,1 35,1 11,5 47,6
18-24-jarigen 43,2 12,9 49,2 35,4 10,0 28,2 20,1 60,9
25-64-jarigen 18,4 -10,5 28,3 17,7 14,1 9,3 9,6 26,1
65 jaar en ouder 27,2 41,8 36,2 92,6 94,9 56,6 16,9 25,4
Totaal 23,5 -1,9 40,0 28,2 19,3 19,7 11,9 31,9

a Voor 2004 zijn de voorlopige HKS-cijfers gebruikt.

Bron: HKS en CBS-Statline, bewerking WODC.
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Het algemene beeld dat uit de vier subfiguren naar voren komt is dat in de gemeen-
te Rotterdam in de meeste jaren de meeste verdachten per 100 12-24-jarigen werden geregi-
streerd. Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke verdachten. Van de vier grote ste-
den werd in Utrecht in alle jaren zowel bij mannen als bij vrouwen het kleinste aantal 18-
24-jarige verdachten geregistreerd. Dit laatste kan mogelijk samenhangen met het relatief
grote aantal studenten in de stad Utrecht: uit onderzoek is bekend dat met het stijgen van
het opleidingsniveau het aantal verdachten afneemt (Lochner, 1999). Verder werd in alle
vier de grote steden sinds 2000-2001 een duidelijke stijging gesignaleerd in het relatieve
aantal 12-24-jarige mannelijke en vrouwelijke verdachten. Ook landelijk werd een dergelij-
ke stijging waargenomen. 

De trends per leeftijdsgroep en sekse zijn de volgende. In figuur 11.3a is te zien dat
in alle gemeenten het aantal 12-17-jarige verdachte jongens per 100 leeftijdgenoten in 2004
hoger is dan in 1996. Ten opzichte van 2003 is in alle gemeenten het relatieve aantal ver-
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fig. 11.3: Aantal 12-17- en 18-24-jarige verdachten per 100 leeftijdgenoten in de vier grote steden en landelijk in de
 periode 1996-2004a

Totaal NederlandUtrechtDen HaagRotterdamAmsterdam

a Voor corresponderende cijfers zie de tabellen B11.4 tot en met B11.7 aan het einde van dit hoofstuk.
b Cijfers over 2004 zijn voorlopige cijfers.

Bron: HKS en CBS, bewerking WODC.
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dachte 12-17-jarigen in 2004 gestegen. In de gemeente Rotterdam zijn de afgelopen twee
jaar de verschillen met de overige drie grote steden duidelijk toegenomen. Ook het relatieve
aantal 12-17-jarige meisjes dat werd verdacht van een misdrijf steeg in alle gemeenten in de
periode 1996-2004 (figuur 11.3b). In de gemeente Rotterdam werden in alle jaren relatief de
meeste 12-17-jarige vrouwelijke verdachten geregistreerd. De verschillen tussen de vier
grote steden onderling zijn in de loop der jaren steeds meer afgenomen. 
Bij de 18-24-jarige mannelijke verdachten liggen de trendlijnen van Rotterdam, Amsterdam
en Den Haag dichter bij elkaar (figuur 11.3c). In de periode 1996-1998 steeg het relatieve
aantal mannelijke 18-24-jarige verdachten duidelijk, daarna het daalde het tot en met 2000
en sinds 2001 neemt het weer toe. In alle vier de grote steden was het relatieve aantal vrou-
welijke 18-24-jarige verdachten in 2004 ten opzichte van 1996 toegenomen (figuur 11.3d).
In Utrecht is dat aantal in alle jaren duidelijk lager dan in de overige drie grote steden en
wijkt het nauwelijks af van het landelijk gemiddelde. Wel valt op dat het aantal in 2004 ten
opzichte van 2003 in Amsterdam, Den Haag en Utrecht was gedaald. De komende jaren
moeten uitwijzen of hier sprake is van een eenmalige gebeurtenis.

11.2.3. Slachtoffers en verdachten: slotopmerkingen 

De daling in het aantal slachtoffers en de stijging in het aantal verdachten lijkt een
paradoxale kwestie. Immers, bij minder slachtoffers verwacht men ook minder verdachten.
Betekent dit nu dat de criminaliteit in Nederland en in de vier grote steden in de periode
1996-2004 is gedaald of juist is toegenomen? De hier gebruikte cijfers maken het moeilijk
om daarover uitspraken te doen. Slachtoffergegevens zijn gebaseerd op een steekproef uit de
totale populatie. Eén van de kenmerken daarvan is dat niet iedere burger wordt ondervraagd
en hoe goed de selectie ook is, slachtoffers participeren minder vaak in onderzoek en als ze
al participeren meldt niet iedereen zijn of haar slachtofferschap. Dit leidt tot een onderregi-
stratie. Met andere woorden, het is goed mogelijk dat het aantal slachtoffers wordt onder-
schat. Ook de politiecijfers kennen hun beperkingen. Ze zijn, naast de meldingsbereidheid
van slachtoffers, ook afhankelijk van de politieinzet: meer opsporen leidt tot meer verdach-
ten. De politieinzet is de afgelopen jaren flink toegenomen, onder meer gestimuleerd door
convenanten waarin prestatieafspraken zijn gemaakt (Elffers en Bruinsma, 2005), hetgeen
deels wordt gereflecteerd in de stijging van het aantal gehoorde verdachten (zie ook Blom et
al., 2005). Ook in de vier grote steden is de laatste jaren flink geïnvesteerd in veiligheid
onder meer door meer politieinzet (zie de grotestedenrapportage). Op deze manier bekeken,
is het denkbaar dat inzet van meer politie zowel de groei van het aantal gehoorde verdachten
als een daling in het aantal slachtofferschappen van criminaliteit heeft gestimuleerd (zie bij-
voorbeeld Vollaard, 2005). Omdat er echter zoveel andere factoren zijn die de criminaliteits-
cijfers beïnvloeden, is dit niet met zekerheid te zeggen.

11.3. Leefbaarheid: de fysieke woonomgevingskwaliteit

Na de ontwikkelingen van leefbaarheid in de vier grote steden in termen van
slachtofferschap en verdachte zijn van criminaliteit, wordt in dit deel van het hoofdstuk
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aandacht besteed aan de leefbaarheid in de vier grote steden in termen van de fysieke
woonomgevingskwaliteit. Ging het in het vorige deel eerst om de regio’s en vervolgens om
de stad als geheel, hier wordt afgedaald naar het wijkniveau. Maar eerst is er aandacht voor
de gebruikte begrippen: leefbaarheid en woonomgevingskwaliteit. In deze paragraaf wordt
leefbaarheid vooral gezien als een weergave van de kwaliteit van de woonomgeving. Ener-
zijds gaat het daarbij om een maat die met objectieve indicatoren is te beschrijven, ander-
zijds om de waardering van die omgeving door zijn bewoners. 

Uit de beleidsnota’s en literatuur die betrekking heeft op de woonomgeving valt op
te maken dat er vier belangrijke dimensies zijn die iets over de kwaliteit van de woonomge-
ving zeggen: fysieke verloedering, crowding (overbezetting van woningen ofwel woondicht-
heid), hinder en voorzieningen. De criteria die de dimensies het beste weergeven zijn: graffi-
ti, hondenpoep, rommel op straat en vernielingen (fysieke verloedering), aantal kamers per
inwoner, (middel)hoogbouw (crowding/overbezetting), geluidshinder (hinder), basisscho-
len, winkels voor dagelijkse levensbehoeften en huisartsen (voorzieningen). Met behulp van
factoranalyse zijn deze dimensies ook empirisch te onderscheiden. Er kunnen scores/scha-
len worden gemaakt die aangeven in welke mate er sprake is van verloedering3, hinder en
crowding en hoe hoog het voorzieningenpeil is. Opgeteld vormen deze scores/schalen een
maat die ‘woonomgevingskwaliteit’ wordt genoemd. De maat is beschreven in de SCP-publi-
catie Wijkkwaliteiten (Knol, 2005). In deze publicatie is de maat ‘geijkt’ aan de hand van
oordelen van de bevolking over hun wijk. Is het zo dat wijken die op basis van deze scores
een slechte kwaliteit hebben ook negatief door hun bewoners worden beoordeeld? En dat
wijken die op basis van deze scores een goede kwaliteit hebben positief worden beoordeeld
door hun bewoners? De antwoorden op deze vragen bleken positief. Een van de conclusies
uit het rapport nuanceert echter het gebruik van de dimensie ‘crowding/woondichtheid’.
Een belangrijke variabele die de scores op deze dimensie bepaalt is het gemiddeld aantal be-
woners per kamer (of kamers per bewoner). Het gebruik van deze variabele is vooral nadelig
als hij een hoge gezinsdichtheid weergeeft (gezinnen met kinderen bezetten nu eenmaal veel
kamers). Voor de grote steden geldt bovendien dat een dimensie die woondichtheid weer-
geeft juist een stedelijk verschijnsel aanduidt. Om die reden is in dit hoofdstuk van het
WPRB-rapport afgezien van het gebruik van de variabelen die de dimensie indiceren (behal-
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3 De meting van de aanwezigheid van honden-
poep, graffiti, rommel op straat en vernielingen is
niet geheel objectief. Er is gebruik gemaakt van in-
formatie uit de Politiemonitor Bevolking, waarbij de
ondervraagden zijn opgevat als informanten over
deze onderwerpen. Gevraagd is of deze aspecten
van verloedering voorkomen en in welke mate.
Daardoor heeft de informatie het karakter van een
perceptie van mensen, en die kan – zeker bij dit
emotioneel geladen onderwerp – gekleurd zijn. 

Variabelen Fysieke verloedering Hinder Voorzieningen

Rommel op straat 0,68 0,47 0,03
Hondenpoep 0,69 0,18 0,08
Vernieling 0,82 -0,05 0,03
Bekladding 0,76 0,37 -0,02
Overige geluidshinder 0,2 0,76 0,01
Geluidshinder verkeer 0,11 0,81 0,01
Huisartsen 0,1 -0,08 0,7
Winkels -0,06 0,12 0,72
Basisscholen -0,16 -0,33 -0,26

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken: Politiemonitor Bevolking 2001, 2003; Politieprestatiemonitor 2002; ABF: ABF-monitor 2002, SCP-bewerking.

tabel 11.3: Uitkomsten principale componentenanalyse woonomgevingskwaliteit 2002. Factorladingen op de dimensies
fysieke verloedering, hinder en voorzieningen
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ve kamers per inwoner, zijn dat de overige woonvariabelen). Er is voor 2002 een aparte,
nieuwe, (factor)analyse uitgevoerd zonder de woonvariabelen ‘aandeel hoogbouwflats’,
‘aandeel middelhoge flats’ en ‘aandeel personen per kamer’ (zie tabel 11.3). Alleen de scores
op de dimensies die niet door de woonvariabelen worden bepaald (fysieke verloedering, hin-
der, voorzieningen) leiden tot scores voor woonomgevingskwaliteit. Dit gebeurt door het op-
tellen van de scores op deze dimensies tot een totaalscore. Vervolgens zijn deze totaalscores
dusdanig getransformeerd dat het gemiddelde voor Nederland 1.000 is. Met deze scores
wordt de woonomgevingskwaliteit van de wijken van de vier grote steden en hun omgeving
gemeten. Daarna zijn ook de scores op de onderliggende dimensies getransformeerd, zoda-
nig dat het gemiddelde voor Nederland 1.000 is. Dit betekent dat de scores zoals die in tabel
11.4. zijn weergegeven niet optellen tot de totaalscore voor woonomgevingskwaliteit (daar-
voor moeten de oorspronkelijke scores worden gebruikt). 

De maat voor woonomgevingskwaliteit heeft geen betrekking op statuskenmerken
(inkomen, werk, opleiding). Wel is er een afzonderlijke maat voor sociale status, die ook in
dit hoofdstuk (paragraaf 11.2.4.) wordt gebruikt, en waarin de variabelen inkomen, werk
en opleiding zijn opgenomen. Er is een correlatie tussen woonomgevingskwaliteit en socia-
le status, maar deze is bescheiden. In de regio Amsterdam bedraagt de correlatie 0,45, in de
regio Rotterdam 0,60, in de regio Den Haag 0,67 en in de regio Utrecht 0,33. 

De wijk is opgevat als een vierpositiepostcodegebied, waarvan er in Nederland een
kleine 4 duizend zijn. Naast de postcodegebieden in de vier grote steden komen ook die
van hun omgeving aan de orde. De omgeving is als volgt omschreven. De omgeving van
Amsterdam bestaat uit de woningmarktgebieden Waterland en Meerlanden, de omgeving
van Rotterdam uit het woningmarktgebied Rijnmond (exclusief de centrale stad Rotter-
dam), die van Den Haag uit het woningmarktgebied Den Haag (exclusief de centrale stad
Den Haag) en die van Utrecht uit het woningmarktgebied West-Utrecht. In het vervolg
wordt de omgeving van Den Haag en Rotterdam aangeduid als ‘randgemeenten’, en die van
Amsterdam en Utrecht met de naam van het woningmarktgebied. In de vier grote steden
zijn 237 postcodegebieden, in de stad+omgeving 528.

van der laan en knol

tabel 11.4: Scores (ongewogen gemiddelden over de wijken) op woonomgevingskwaliteit en zijn onderliggende
dimensies in de vier grote steden, de vier grote steden+hun regio’s, en overig Nederland, 2002 

Totaal Fysieke Hinder Voorzieningen
verloedering

Amsterdam 975 1.008 1.017 1.000
Amsterdam+regio (regio Amsterdam) 985 1.003 1.002 1.000
Rotterdam 980 1.014 1.006 1.000
Rotterdam+regio (regio Rotterdam) 989 1.011 1.002 1.001
Den Haag 980 1.012 1.006 1.001
Den Haag+regio (regio Den Haag) 986 1.009 1.006 1.001
Utrecht 982 1.011 1.007 1.000
Utrecht+regio (regio Utrecht) 993 1.005 1.004 1.003
Vier grote steden 979 1.011 1.010 1.000
Overig Nederland 1.001 999 999 1.000

Bron: CBS-variabelen uit ABF-monitor 2002, Ministerie van Binnenlandse Zaken/Justitie: Politiemonitor Bevolking 1993-2003, 
Wegener DM: Geomarktprofiel (GMP’94, ’98 en ’02), SCP-bewerking.
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11.3.1. Woonomgevingskwaliteit van wijken in de vier grote steden

In tabel 11.4 worden de woonkwaliteit en zijn onderliggende dimensies tussen de
vier grote steden onderling en tussen de vier grote steden en Nederland vergeleken. 
Zoals te verwachten was, is de gemiddelde woonomgevingskwaliteit van de grootstedelijke
wijken lager dan die van overig Nederland. Daarbij scoren de vier grote steden op alle di-
mensies slechter dan overig Nederland (uitgezonderd voorzieningen). Wanneer van de Ne-
derlandse wijken een indeling wordt gemaakt van tien procent-groepen (decielen) op basis
van de scores voor woonomgevingskwaliteit, dan blijkt dat ruim een derde van de wijken
uit het laagste deciel in de vier grote steden ligt (135 van de 385). Van deze 135 wijken lig-
gen er weer 53 (40 procent) in Amsterdam. 

Bij een vergelijking van de vier grote steden onderling komt Amsterdam er het
slechtst af. Binnen de vier grote steden heeft Utrecht de meeste woonomgevingskwaliteit, al
ligt de score nog altijd 29 punten lager dan het gemiddelde over de wijken van Overig Ne-
derland (tabel 11.4).

Vervolgens is de woonomgevingskwaliteit binnen de vier grote steden onderzocht (zie
tabel 11.5). De indeling voor de binnenstedelijke differentiatie is ontleend aan de Rappor-
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tabel 11.5: Verschillen in woonomgevingskwaliteit binnen de grootstedelijke agglomeraties, ongewogen 
gemiddelden over de wijken, 2002

Score Score fysieke Score hinder Score
herziene maat verloedering voorzieningen

woonomgevings-
kwaliteit

Amsterdam
Centrum 963 1.011 1.027 1.001
Oude ring 969 1.010 1.020 1.000
Buitenring 1 982 1.004 1.013 999
Buitenring 2 983 1.005 1.010 998
Waterland/Zaanstreek 996 1.001 1.003 999
Meerlanden 985 999 1.015 999

Rotterdam
Centrum 974 1.013 1.017 1.006
Binnenring 974 1.019 1.007 1.001
Buitenring 986 1.010 1.003 999
Randgemeenten 996 1.007 998 1.001

Den Haag
Centrum 962 1.019 1.023 1.004
Oude ring 979 1.013 1.010 1.002
Buitenring 987 1.009 1.003 999
Randgemeenten 992 1.005 1.003 1.000

Utrecht
Centrum 979 1.010 1.016 1.006
Binnenring 982 1.013 1.006 1.001
Buitenring 983 1.008 1.007 998
West Utrecht (provincie) 998 1.003 1.003 1.000

Bron: CBS-variabelen uit ABF-monitor 2002, Ministerie van Binnenlandse Zaken/Justitie: Politiemonitor Bevolking 1993-2003, SCP-bewerking.
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tage Sport 2003 (Breedveld en Harms, 2003). Postcodegebieden zijn samengevoegd tot gro-
tere stedelijke eenheden, zones gerekend vanuit het centrum van de vier grote steden.

Op deze wijze werden naast het centrum een binnenring en een buitenring (in Amsterdam
twee) onderscheiden. Om enig inzicht te krijgen in een mogelijk contrast met postcodege-

van der laan en knol

kaart 4: Woonomgevingskwaliteit in de regio Utrechtkaart 3: Woonomgevingskwaliteit in de regio Den Haag

kaart 1: Woonomgevingskwaliteit in de regio Amsterdam kaart 2: Woonomgevingskwaliteit in de regio Rotterdam

HoogZeer hoog Gemiddeld Laag Zeer laag Geen data/n.v.t.
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bieden elders in de agglomeratie zijn aan de steden aansluitende woningmarktgebieden
toegevoegd. In de regel wordt de laagste score voor woonomgevingskwaliteit waargenomen
in de centra van de steden (Utrecht is een uitzondering; hier is de score het laagst in de bui-
tenring). Het gunstigst is de score in de directe omgeving van de steden, ook in Utrecht. De
slechte scores in de centra worden vooral beïnvloed door fysieke verloedering (Amsterdam,
Den Haag) en/of door hoge scores op hinder (Rotterdam, Utrecht, maar ook weer Den
Haag) (zie tabel 11.5).

De zones in de omgeving van de vier grote steden hebben op alle dimensies een
betere score dan de zones dichter naar het centrum van de steden toe. Een uitzondering is
de zone ’Meerlanden’ waar een nogal slechte score is op de dimensie ‘hinder’. Een verkla-
ring hiervoor kan zijn dat in deze zone de luchthaven Schiphol ligt en het belangrijkste
criterium bij de hindervariabele ‘geluidshinder’ is (Marsman en Leidelmeijer, 2001; Knol,
2002). 

In het algemeen blijkt dat de woonomgevingskwaliteit oploopt naarmate de zones verder
uit het centrum zijn verwijderd. De uitslagen voor afzonderlijke wijken conformeren zich
echter maar gedeeltelijk aan dit beeld. Bij het in kaart brengen van de vijf wijken met de
minste woonomgevingskwaliteit per stedelijke regio blijkt dat de ongeveer de helft van deze
15 wijken in of nabij het centrum ligt (kaarten 1 tot en met 4). In Amsterdam gaat het om
de Burgwallen (postcode 1012) in Rotterdam om het CS-kwartier (postcode 3013), het
Oude Noorden (postcode 3036), het Oude Westen (postcode 3014) en de Provenierswijk
(postcode 3033), in Den Haag om de Zuidwal (postcode 2512), de Kortenbos (postcode
2513) en het Huygenspark (postcode 2515). De overige wijken met weinig woonomge-
vingskwaliteit in de drie grootste steden zijn: in Amsterdam: de IJplein/Vogelbuurt (postco-
de 1022), de Buiksloterham (postcode 1032) en de Nieuwe Pijp (postcode 1074), in Rotter-
dam: de Bospolder (postcode 3025) en in Den Haag: het Zeeheldenkwartier (postcode
2518). In Utrecht zijn de meest centraal gelegen wijken met de minste woonomgevingskwa-
liteit het Ondiep (postcode 3552), de Schaakbuurt e.o. (postcode 3554), de Tweede Daalse
Dijk (postcode 3551) en Lunetten (postcode 3524). De overige wijken met zeer weinig
woonomgevingskwaliteit in de stedelijke regio liggen buiten de centrale stad. In de Amster-
damse regio gaat het om Lijnden, een dorp in de gemeente Haarlemmermeer (postcode
1175), in de Haagse regio betreft het Bossenbuurt-Oost (een onderdeel van Meerzicht in
Zoetermeer, postcode 2715), en in de Utrechtse regio Huis ter Heide Zuid in Zeist (postco-
de 3712). De wijken worden vooral gekenmerkt door of veel verloedering of veel hinder of
een combinatie van beide. Vooral veel hinder is waargenomen in Huis ter Heide Zuid, gele-
gen tussen de snelweg A28 en de oude hoofdweg Utrecht-Amersfoort, nabij een afslag van
de snelweg (en niet al te ver van de vliegbasis Soesterberg), IJplein/Vogelbuurt gelegen tus-
sen de IJtunnelweg en het bedrijvengebied van Amsterdam-Noord en Lijnden, nabij de
snelweg A9, een aanvliegroute van Schiphol en een bedrijfsterrein. Vooral veel fysieke ver-
loedering (en weinig hinder) was er in Buiksloterham en in Bossenbuurt-Oost. De overige
wijken die tot de low fives behoren, kenmerkten zich vooral door een combinatie van hin-
der en fysieke verloedering (kaarten 1 tot en met 4). 
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11.3.2. Woonomgevingskwaliteit en woonkenmerken

Verwacht wordt dat de aard van de kenmerken die in de herziene maat voor
woonomgevingskwaliteit zijn opgenomen (verloedering, hinder en voorzieningen) een
verband heeft met kenmerken van de woningvoorraad. Een sterke mate van verloedering,
hinder en weinig voorzieningen is niet aantrekkelijk en komt vermoedelijk daar voor waar
ook de minst aantrekkelijke woningen staan, of objectiever geformuleerd: de woningen

van der laan en knol

% koop % flats woz in euros

Amsterdam
Centrum+binnenring

laag 20,3 88,5 61.300
hoog 11,8 12,4 67.300

Buitenring
laag 19,3 79,5 58.800
hoog 90 6,2 84.100

Randgemeenten
laag 54,2 29,11 86.700
hoog 70,6 11,5 88.100

Rotterdam
Centrum+binnenring

laag 27 84 46.700
hoog 49,8 91,1 80.800

Buitenring
laag 32,2 61,8 64.700
hoog 56,2 30,8 99.600

Randgemeenten
laag 41,2 48,3 70.400
hoog 64,2 26,3 92.200

Den Haag
Centrum+binnenring

laag 38,4 78,5 55.400
hoog 70,7 58,7 139.100

Buitenring
laag 23,1 80,9 58.416
hoog 70,1 72,2 160.700

Randgemeenten
laag 41,5 55,8 88.600
hoog 59,8 31,4 122.500

Utrecht
Centrum+binnenring

laag 52,6 48,9 84.300
hoog 64,2 36,7 117.500

Buitenring
laag 36,7 58,5 79.900
hoog 25,1 44,9

Randgemeenten
laag 57,1 26,9 103.100
hoog 66,2 14,6 113.200

Bron: ABF: ABF-monitor 2002 (CBS-data), SCP-bewerking.

tabel 11.6: Woonkenmerken in de zones van de stedelijke regio’s van de vier grote steden onderscheiden naar lage en
hoge woonomgevingskwaliteit
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aan de onderkant van de woningmarkt. Daar wonen bovendien mensen van wie verwacht
wordt dat ze (te) weinig zelfredzaam zijn om hun directe woonomgeving in stand te hou-
den, hetgeen tot uiting komt in het sociale aanzien, de sociale status van de woonwijk
(Kullberg, 2006).

Uit de rapportage Wijkkwaliteiten komt naar voren dat op nationaal niveau de
oorspronkelijke maat voor woonomgevingskwaliteit sterk correleert met andere woonken-
merken. Een hoge woonomgevingskwaliteit gaat bijvoorbeeld samen met een hoog aandeel
koopwoningen. Voor de vier grote steden en hun omgeving is de maat voor woonomge-
vingskwaliteit in twee niveaus (hoog en laag, op basis van de mediaan) onderscheiden. Ver-
volgens zijn de zones van de stedelijke regio’s ingedeeld naar deze niveaus. Het blijkt dan
(zie tabel 11.6) dat het hoogste aandeel koopwoningen wordt aangetroffen in de postcode-
gebieden met een hoog niveau van woonomgevingskwaliteit in de binnenring van de regio
Den Haag (70,7 procent). Dat aandeel is net iets hoger dan dat in de randgemeenten van
Amsterdam (70,6 procent). Het laagste aandeel koopwoningen wordt overigens ook aange-
troffen in postcodegebieden met een hoog niveau van woonomgevingskwaliteit, namelijk
die in het centrum en de binnenring van Amsterdam. Hier bedraagt het aandeel 11,8 pro-
cent. Een laag aandeel koopwoningen in een gebied met een naar verhouding hoge woon-
omgevingskwaliteit is echter ook in de stedelijke regio uitzondering. Evenals het aandeel
koopwoningen is de WOZ-waarde in de regel het hoogst in gebieden met veel woonomge-
vingskwaliteit. De gemiddelde WOZ-waarde is het hoogst in de gebieden met veel woon-
omgevingskwaliteit in de buitenring van Den Haag (161.000 euro op basis van de taxatie
van 1999), en het laagst in de gebieden met weinig woonomgevingskwaliteit in Rotterdam
(46.700 euro eveneens op basis van de taxatie van 1999). Overigens moeten deze uitkom-
sten wel enigszins worden genuanceerd. Er zijn maar heel weinig mensen in de vier grote
steden en hun omgeving die in gebieden met een hoge woonomgevingskwaliteit wonen:
slechts 12 procent van de huishoudens woont er, waarvan de meeste in de randgemeenten,
vooral bij Utrecht en Rotterdam. Het aandeel meergezinswoningen (flats en etagewonin-
gen) is het hoogst in centrale gebieden met een lage woonomgevingskwaliteit. Met bijna 90
procent staan de postcodegebieden met een lage woonomgevingskwaliteit in het centrum
van Amsterdam aan de top. De minste flats/etagewoningen worden aangetroffen in de
randgemeenten van diezelfde stad: 11,5 procent. In alle zones herbergen de gebieden met
een lage woonomgevingskwaliteit verhoudingsgewijs de meeste flats. Bovendien is het in
de regel zo dat, hoe centraler het postcodegebied ligt, hoe meer flats er zijn. Kortom in de
regel versterken een centrale ligging en een lage woonomgevingskwaliteit elkaar in de rich-
ting van meer flats/etagewoningen, al zijn er wat betreft de centrale ligging wat uitzonderin-
gen. In Den Haag en Utrecht bijvoorbeeld worden de meeste flats in de buitenring (voorzo-
ver met een lage woonomgevingskwaliteit) aangetroffen (tabel 11.6).

11.3.3. Woonomgevingskwaliteit en demografie

Er is een vrij sterk verband tussen verschillende demografische kenmerken en de
woonomgevingskwaliteit. Het duidelijkst is dit voor het aandeel niet-westerse allochtonen
(zie tabel 11.7). Deze groep woont vooral in gebieden met een lage woonomgevingskwali-
teit in de binnenringen van de steden (met uitzondering van Amsterdam: hier is het aandeel

11. leefbaarheid: veiligheid en woonomgevingskwaliteit 319

X_WPRB_2006_def  19-10-2006  15:04  Pagina 319



320

in de wijken met lage kwaliteit in de buitenring het hoogst). Het hoogste aandeel is er in de
gebieden met lage kwaliteit in centrum+binnenring van Rotterdam: 42,8 procent. Maar ook
elders is het percentage niet-westerse allochtonen steeds hoger in gebieden met een lage
woonomgevingskwaliteit dan in gebieden met een hoge kwaliteit. Verder zijn er in gebieden

van der laan en knol

Amsterdam
Centrum+binnenring

laag 17,4 36,6 9,3 0,7 5,9 0,4 3,7 10,7 2,7 2,2 10,2 0,1 25
hoog 7,5 17,2 18,8 0,2 6,8 0,3 0,9 17 8,6 0,8 21,6 0,2 5,2

Buitenring
laag 10,1 25,3 13,1 0,8 10,1 0,3 3,2 11,3 6 2,5 16,7 0,3 42,2
hoog 6,4 44,1 9,6 0,6 2,2 2,4 1,5 13,2 3,9 1,1 13 2 4,8

Randgemeenten
laag 7,1 15,5 10,3 0,3 5,2 0,4 4,3 17,7 7,5 2,3 29 0,4 10,1
hoog 4,8 13,3 8,4 0,2 3,7 0,4 4,7 19,4 6,4 2,8 35,6 0,3 3,9

Rotterdam
Centrum+binnenring

laag 16,3 26,7 10,3 1,2 7,3 0,5 5 11,1 4 3,5 13,7 0,2 42,8
hoog 24,2 33,2 8,1 0,2 2 0,2 5,1 16,8 1,7 2,2 6,3 0,1 10,2

Buitenring
laag 8,5 19,1 16,7 0,8 6,7 0,5 3,2 13,7 8,8 2,2 19,4 0,3 19,6
hoog 8,1 15,1 10,9 0,3 4,6 0,4 3,7 17 7 2,9 29,8 0,3 6,7

Randgemeenten
laag 6 15,1 11,5 0,5 5,3 0,4 4,8 17,9 7,4 3 27,8 0,3 12,9
hoog 4,2 11,2 10,5 0,3 4 0,5 4,2 21,2 9,1 2,7 31,5 0,6 5

Den Haag
Centrum+binnenring

laag 15,5 25,6 11,1 0,9 6,8 0,7 4,7 11,6 3,9 3,1 15,9 0,2 33,5
hoog 9,6 22,9 15,3 0,2 3,7 0,2 3,2 15,6 5,9 1,7 20,7 0,6 6,1

Buitenring
laag 9,1 23,4 17,9 0,5 6,2 0,4 3,4 12,4 8 2,4 16,1 0,3 22
hoog 6,5 23,2 22,5 0,1 2,1 0,1 2,4 14,4 9 1,2 18,5 0,1 7,4

Randgemeenten
laag 5,6 16,7 12 0,4 6,4 0,5 4,2 17,7 7 2,1 27,2 0,3 12,6
hoog 4,4 12,9 14,1 0,2 4,1 0,4 3,5 18,2 9,9 1,9 30 0,5 5,8

Utrecht
Centrum+binnenring

laag 26 26,5 8,1 0,2 4,1 0,4 4,7 11,2 3,5 2,3 12,8 0,3 14,3
hoog 24 16,5 14,6 0,2 1,6 0,1 4,5 11,3 6,2 2,1 18,9 0,1 4,5

Buitenring
laag 15,3 21,8 12,1 0,6 4 0,5 3,9 13,2 6,7 2,7 19,1 0,2 26,7
hoog 12 21,2 9 1,3 8,8 1,3 6,5 12,5 7,7 3,5 14,5 1,5 25

Randgemeenten
laag 7 14,8 9,8 0,2 5 0,5 4,5 17,7 6,8 2,4 30,7 0,4 8,5
hoog 6 12,6 9,9 0,2 4,4 0,5 4 19,1 7,6 2,4 32,7 0,6 3,7

Bron: ABF: ABF-monitor 2002 (CBS-data), SCP-bewerking.

tabel 11.7: Percentages van verschillende huishoudensgroepen en niet westerse allochtonen in de zones van de regio’s
van de vier grote steden, onderscheiden naar lage en hoge woonomgevingskwaliteit
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met een lage woonomgevingskwaliteit meestal verhoudingsgewijs veel alleenstaanden (in
de leeftijd 35-65 jaar), waarbij deze gebieden in de Amsterdamse centrum+binnenring het
hoogste percentage herbergen (bijna 37 procent van alle huishoudens). Een uitzondering is
het Rotterdamse centrale gebied. Hier wonen juist in de wijken met een hoge woonomge-
vingskwaliteit veel alleenstaanden in de leeftijd van 35-65 jaar (ongeveer 33 procent). Er
wonen weinig alleenstaanden in deze leeftijdsgroep in de zone met hoge woonomgevings-
kwaliteit in de randgemeenten van de stad Utrecht: 12,6 procent.

De aanwezigheid van jonge alleenstaanden (18-35 jaar) is vooral een kenmerk van de cen-
trale gebieden, in Amsterdam en Den Haag specifiek in de gebieden met weinig woonomge-
vingskwaliteit. In Rotterdam zijn het juist de gebieden met een hoge woonomgevingskwali-
teit waar veel jonge alleenstaanden wonen, terwijl in de sterk door studenten gedomineerde
grote stad Utrecht er wat betreft woonomgevingskwaliteit geen onderscheid is tussen hoog
en laag scorende gebieden.

Gezinnen wonen zoals verwacht relatief vaak in suburbane gebieden (de randge-
meenten), vooral in de delen met een hoge woonomgevingskwaliteit. Voorzover het om ge-
zinnen met kinderen (in de leeftijd 18-65 jaar) gaat, is het aandeel het hoogst in de randge-
meenten van Amsterdam: 36 procent. Het aandeel paren zonder kinderen is het hoogst in de
randgemeenten van Rotterdam (21 procent) (voor zowel Amsterdam als Rotterdam gaat het
om de delen met een hoge woonomgevingskwaliteit). Verder is er in de binnenring en in de
buitenring van Amsterdam en Den Haag juist in de postcodegebieden met een verhoudings-
gewijs lage woonomgevingskwaliteit een hoger aandeel gezinnen met kinderen dan in die met
een hoge kwaliteit. In Rotterdam is dat alleen in de buitenring het geval en in Utrecht alleen
in het centrum+binnenring. Voor een deel zal dit verschijnsel samenhangen met de aanwezig-
heid van etnische minderheden in deze delen van de stedelijke regio (tabel 11.7).

11.3.4. De binnenstedelijke differentiatie naar sociale status

Behalve de woonomgevingskwaliteit geeft ook de sociale status weer in welke mate
mensen stedelijke gebieden aantrekkelijk vinden. Sociale status wordt geïndiceerd door
werk(loosheid), inkomen en opleiding. De maat voor sociale status is vastgesteld aan de
hand van percepties van respondenten van Geomarktprofiel (per zespositie postcodegebied
is aan een respondent (die fungeert als informant) gevraagd wat het inkomen, opleidingsni-
veau en de mate van werkloosheid zijn in het gebied waar hij/zij woont). Hier wordt de
maat voor 2002 toegepast, eerder zijn maten voor 1994 en 1998 gebruikt (Knol, 1998, De
Bruijne en Knol, 2001)4. 

Zoals ook bij de woonomgevingskwaliteit gebeurde zijn de gebieden naar sociale
status onderscheiden in twee niveaus (laag en hoog). De verdeling van laag en hoog binnen
het stedelijk gebied is hier evenwichtiger dan bij de herziene maat voor woonomgevings-
kwaliteit: 42 procent van de huishoudens in het stedelijk gebied woont in een gebied met
een hoge score voor sociale status. Verder zijn de uitkomsten redelijk voor de hand liggend.
Een hoge status gaat samen met veel koopwoningen, vooral in de gebieden aan de rand van
de stad. Er staan vooral veel koopwoningen in de hoge statusgebieden in de buitenring van
Utrecht: 65 procent. De woningen in deze hoge statusgebieden hebben ook een hoge
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4 De maat voor sociale status is gebaseerd op een
factoranalyse (principale componentenanalyse) op
de variabelen ‘gemiddeld inkomen’, percentage lage
inkomens, percentage personen zonder werk (werk-
loos, arbeidsongeschikt) en percentage personen
met een laag opleidingsniveau. Het gaat om data uit
het bestand van Geomarktprofiel, dus om perceptie-
data. De eerste dimensie uit de factoranalyse is op-
gevat als de variabele ‘sociale status’. De factorla-
dingen zijn: gemiddeld inkomen: -0,88, percentage
laag inkomen: 0,82,  percentage personen zonder
werk: 0,67 en percentage percentage personen met
een lage opleiding: 0,45.
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WOZ-waarde: 114 duizend. Er zijn daarentegen weinig koopwoningen in de lage statusge-
bieden van de buitenring van Den Haag: 14,1 procent. Verder is in de centraal gelegen lage
statusgebieden van dezelfde stad ook de WOZ-waarde laag. Een laatste woonkenmerk is de
aanwezigheid van flats en etagewoningen. In de centrale delen is geen of weinig onderscheid
naar sociale status wat betreft de aanwezigheid van dit woningtype. Meer naar buiten toe is
er meer samenhang in die zin dat een lage sociale status samengaat met een hoog aandeel
flats en etagewoningen. 

Niet alleen is er overeenkomst tussen de samenhangen van sociale status en
woonomgevingskwaliteit met woonkenmerken, ook met demografische kenmerken is dat
het geval. Zo worden eenoudergezinnen en allochtonen in de diverse zones in de regel 
in de postcodegebieden met een lage status aangetroffen. Voor veel gebieden geldt dit 
ook voor jonge alleenstaanden (18-34 jaar) en alleenstaanden in de leeftijd tussen 35 en
64 jaar.

Het feit dat zowel woonomgevingskwaliteit als sociale status vaak samengaan met
dezelfde wijkkenmerken betekent dat status en woonomgevingskwaliteit elkaar versterken
in hun effect op het karakter van de wijk. Vermoedelijk geldt dat ook voor de oordelen die
de bevolking over de wijk heeft en de mate waarin mensen in de wijk veilig zijn, en waarin
ze zich veilig voelen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op het verband tussen de
combinatie van status en woonomgevingskwaliteit en de oordelen die mensen over de wijk
hebben. Vervolgens gaat de laatste paragraaf over het verband tussen de combinatie van
status en woonomgevingskwaliteit met veiligheid. 

11.3.5. Oordelen over de woonomgeving, woonomgevingskwaliteit en sociale status

Voor de regio’s van de vier grote steden gezamenlijk is een onderscheid gemaakt in
vier groepen postcodegebieden: lage woonomgevingskwaliteit+hoge status, lage woonom-
gevingskwaliteit+lage status, hoge woonomgevingskwaliteit+hoge status, hoge woonomge-
vingskwaliteit+lage status. In de steden behoren de meeste wijken (151 wijken of 63 pro-
cent) tot de categorie lage woonomgevingskwaliteit en lage status, in de randgemeenten
combineren de meeste wijken (187 wijken of 48 procent) een lage woonomgevingingskwa-
liteit met een hoge status. 

De oordelen over de buurt zijn in de regel het minst positief in de gebieden die een
lage woonomgevingskwaliteit koppelen aan een lage sociale status (tabel 11.8). Hoewel in
het algemeen de tevredenheid met de woonomgeving hoog is (76 procent), is het aandeel in
gebieden met zowel een lage sociale status als een lage woonomgevingskwaliteit in cen-
trum+binnenring 59 procent en in de buitenring met 63 procent relatief laag. In deze gebie-
den is verder in centrum+binnenring 59 procent tevreden met de bevolkingssamenstelling
en in de buitenring 57 procent. Een kwart (centrum+binnenring) respectievelijk een derde
(buitenring) vindt dat de buurt achteruit gaat. Bijna vergelijkbare percentages zijn er voor
de mening die bewoners hebben over het toekomstig achteruit gaan van de buurt. Nog niet
de helft (centrum+binnenring) of ongeveer de helft (buitenring) vindt de bebouwing van de
buurt aantrekkelijk en ook minder dan de helft van de bevolking acht zich gehecht aan de
buurt. Ongeveer een kwart van de bevolking overweegt te vertrekken in verband met de
buurt (tabel 11.8).

van der laan en knol
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De oordelen zijn positief in de postcodegebieden in de steden die een hoge of lage
status combineren met een hoge woonomgevingskwaliteit. Het gaat hier om een beperkt
aantal gebieden, waarbij opvalt dat de oordelen er positiever zijn dan in vergelijkbare ge-
bieden in de randgemeenten. In centrum+binnenring zijn er zes gebieden die een hoge sta-
tus combineren met een hoge woonomgeving (Sloterdijk (postcode 1014) in Amsterdam,
Statenkwartier (postcode 2582), Van Hoytemastraat e.o. (postcode 2596) en Vogelwijk
(postcode 2566) in Den Haag, Nieuwe Werk (postcode 3016) in Rotterdam en Tuindorp
(postcode 3571) in Utrecht). Er is hier één gebied dat een lage status combineert met een
hoge woonomgevingskwaliteit: Nieuwendammerdijk (postcode 1023) in Amsterdam. In de
buitenring zijn drie gebieden die een lage status combineren met een hoge woonomgevings-
kwaliteit. Ze liggen alle drie in de gemeente Rotterdam: Rijnpoort (postcode 3151), een
postcodegebied in Hoek van Holland, Kralingse Veer (postcode 3064) en Zuiderpark (post-
code 3084). Er zijn acht gebieden waar een hoge status samengaat met een hoge score voor
woonomgevingskwaliteit. Ze zijn deels te kwalificeren als ‘dorpen in de stad’: Durgerdam
(postcode 1026), Ransdorp (postcode 1028) in Amsterdam en Terbregge (postcode 3056) in
Rotterdam. Deels zijn het aantrekkelijk gelegen buitenwijken: Oostduinen (postcode 2597)
nabij het Haagse duingebied van Waalsdorp, Marlot (postcode 2594), een kleinschalige
luxe wijk tussen Den Haag Mariahoeve en Wassenaar, en ’s-Graveland (postcode 3065) één
van de laatste (luxe) uitbreidingswijken in Rotterdam, gelegen tussen Kralingen en Capelle
aan den IJssel. En – opvallend – deels gaat het om industriegebieden aan de rand van de
stad, waar overigens maar heel weinig mensen wonen: Amstel (postcode 1105) in Amster-
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Vier grote steden
Centrum+binnenring

lage woonomgevingskwaliteit/hoge status 82,3 78,6 13,1 11,5 74,5 15,6 64,5 89,1
lage woonomgevingskwaliteit/lage status 59,3 58,8 25,1 22,1 47 28,1 46,9 70,3
hoge wooonomgevingskwaliteit/hoge status 92,1 82,5 9,4 7,2 81,6 10,4 71,8 93
hoge woonomgevingskwaliteit/lage status 94,1 94,1 28,1 0 89,3 6,2 84,2 96,6

Buitenring
lage wonomgevingskwaliteit/hoge status 82,9 79,4 15,7 14,5 70 14,8 57,3 87,6
lage woonomgevingskwaliteit/lage status 62,6 57,4 33,7 29,8 51,4 26,4 46,5 70,2
hoge woonomgevingskwalitieit/hoge status 89 82,4 6,3 8,6 92,4 9,1 61,8 93,2
hoge woonomgevingskwaliteit/lage status 84 76,5 17,1 10,9 66,9 13 49,1 87,5

Randgemeenten
lage woonomgevingskwaliteit/hoge status 76,3 78 12,3 10,1 66,6 15,4 49,2 83,7
lage woonomgevingkwaliteit/lage status 71,1 68,8 20,7 17,7 56,6 20,8 48,4 79,9
hoge woonomgevingskwaliteit/hoge status 80,7 80,2 9,3 8,3 73,5 11,9 56,3 86
hoge woonomgevingskwaliteit/lage status 77,7 81 11 9,6 65,7 12,2 57,8 85,5

Bron: Ministerie van VROM: WBO’2002, SCP-bewerking.

tabel 11.8: Oordelen over de woonomgeving/buurt in de zones van de regio’s van de vier grote steden, onderscheiden
naar de woonomgevingskwaliteit en sociale status
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dam, en Overvecht Noord (3565) in Utrecht. De relatief hoge score voor woonomgevings-
kwaliteit in deze gebieden komt vooral doordat er weinig fysieke verloedering is, en een
goed voorzieningenpeil. Zo is in beide gebieden een supermarkt van een nationaal werken-
de keten aanwezig (respectievelijk Albert Heijn en Super de Boer). De score voor hinder is
er bovendien niet extreem hoog.  

11.3.6. Woonomgevingskwaliteit en veiligheid

In paragraaf 11.2. van dit hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op veiligheid in termen
van slachtofferschap en verdachte zijn van criminaliteit in de grote steden. Hier komt het
bredere vraagstuk van veiligheid aan de orde, en wel in de wijken van de grote steden, al-
thans voorzover gerelateerd aan de woonomgevingskwaliteit (en sociale status). Verwacht
wordt dat vooral een combinatie van een lage sociale status, een lage woonomgevingskwa-
liteit en een stedelijke omgeving samengaat met een hoog aandeel slachtoffers en een hoge
perceptie van criminaliteit. Vooral voor de stedelijkheidsdimensie blijkt deze verwachting
op te gaan. In de regel is het aandeel slachtoffers en de perceptie van criminaliteit het
hoogst in de centrale steden en het laagst in de randgemeenten. Binnen de steden lijkt de
woonomgevingskwaliteit een belangrijkere rol te spelen dan sociale status. In gebieden met
een lage woonomgevingskwaliteit is meer slachtofferschap en perceptie daarvan dan in de
gebieden met een hoge kwaliteit, enige uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld de feitelij-
ke beschadigingen aan de auto, de inbraken, de perceptie daarvan en de berovingen in de
gebieden met een hoge woonomgevingskwaliteit in de randgemeenten). 

Fietsendiefstallen (en de perceptie daarvan) zijn vooral een kenmerk van de lage
statusgebieden met een hoge woonomgevingskwaliteit in centrum+binnenring van de vier
grote steden, terwijl inbraak, vernieling en bedreiging meer kenmerkend zijn voor gebieden
die een lage woonomgevingskwaliteit met een lage status combineren. Bij het overige
slachtofferschap is vooral het verschil tussen veel en weinig woonomgevingskwaliteit van
belang. 

van der laan en knol
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11.4. Conclusie

In dit hoofdstuk kwam de leefbaarheid in de vier grote steden aan de orde. In het
eerste deel werd ingegaan op leefbaarheid in termen van veiligheid, waarbij de ontwikke-
ling in de afgelopen decennia van slachtofferschap en verdachte zijn van criminaliteit cen-
traal stond. In het tweede deel van het hoofdstuk is leefbaarheid in termen van kwaliteit
van de woonomgeving nader onderzocht. De beschrijving in het hoofdstuk spitst zich toe
op een steeds kleiner wordend gebied. Heeft slachtofferschap nog betrekking op de politie-
regio’s van de vier grote steden, bij verdachten gaat het om de vier grote steden zelf en bij de
kwaliteit van de woonomgeving wordt afgedaald naar wijkniveau.

De conclusies zijn:

• Zowel het aantal slachtoffers als het aantal verdachten is in de vier grote steden
hoger dan in de rest van Nederland.

• Het totaal aantal slachtoffers van een delict is in de vier grote steden hoger dan lan-
delijk. Landelijk is er in de periode 1996-2005 een daling in het (relatieve) aantal
slachtoffers. In de vier grote steden is in dezelfde periode een daling te zien in de
regio’s Amsterdam-Amstelland en Utrecht. 

• Ook het (relatieve) aantal objectgebonden en persoonsgebonden slachtofferschap-
pen is in de vier grote (politie)regio’s voor alle delicten hoger dan het landelijk ge-
middelde. Dit geldt overwegend voor alle jaren in de periode 1993-2005. In de vier
grote steden wonen in de regio Amsterdam-Amstelland de meeste slachtoffers, en
telt de regio Utrecht het minste aantal slachtoffers. In de periode 1993-2005 was
zowel landelijk als in de vier grote steden sprake van een daling van het aantal ob-
jectgebonden slachtofferschappen. 

• Het (relatieve) aantal slachtoffers van geweldsdelicten is in deze periode zowel lan-
delijk als in de (politie)regio’s Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden gestegen. Het
betreft hoofdzakelijk een stijging van het aantal slachtofferschappen van bedrei-
ging. In de regio’s Amsterdam-Amstelland en Utrecht is het aantal slachtoffers van
geweldscriminaliteit gedaald.

• Het aantal verdachten in de vier grote steden is in 2004 (gebaseerd op voorlopige
cijfers) met 2,5 verdachten per 100 inwoners van 12 jaar of ouder hoger dan in de
G26 (1,8 per 100 inwoners) en in de overige gemeenten (1,3 per 100 inwoners).

• Binnen de vier grote steden worden de meeste verdachten in Rotterdam geregis-
treerd, zowel absoluut als per 100 personen in de bevolking. In Utrecht wonen de
minste geregistreerde verdachten. 

• In 2004 steeg het aantal verdachten per 100 inwoners in vergelijking met 1996 in de
vier grote steden sterker dan in de G26 (respectievelijk +19,7 procent en +11,9 pro-
cent), maar minder sterk dan in de overige gemeenten in Nederland (+31,9 procent).

• De sterkste stijging in de verdachtenpopulatie binnen de vier grote steden wordt ge-
signaleerd in de gemeenten Rotterdam en Den Haag. In 2004 (opnieuw voorlopige
cijfers) ging het om drie Rotterdamse verdachten per 100 inwoners van 12 jaar of
ouder, een stijging van 40 procent ten opzichte van 1996. In Den Haag ging het in
2004 om 2,8 per 100 inwoners, een stijging van 28 procent ten opzichte van 1996.
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In het tweede deel van het hoofdstuk is leefbaarheid in termen van kwaliteit van de woon-
omgeving nader onderzocht. 

De conclusies zijn:

• Wanneer de fysieke kwaliteit van de woonomgeving – met behulp van een eerder
door het SCP geconstrueerde maat – in kaart wordt gebracht, blijkt dat de wijken
uit de vier grote steden vaak slecht scoren.

• Vooral in Amsterdam is de score voor woonomgevingskwaliteit laag. Dit is voorna-
melijk het gevolg van een sterke mate van hinder. Van de vier grote steden heeft
Utrecht nogal eens wijken waar de woonomgevingskwaliteit wel goed is. 

• In de regel is het centrum het gebied met de laagste woonomgevingskwaliteit, ter-
wijl de score het gunstigst is in de omgeving van de grote steden. Er is met betrek-
king tot woonomgevingskwaliteit een oplopende gradiënt van het centrum naar
buiten.

• Dat de woonomgevingskwaliteit in het centrum het minst is en in de zone buiten
de centrale stad het best wil niet zeggen dat de wijken met de laagste woonomge-
vingskwaliteit altijd in het centrum van de stad liggen. Soms liggen ze zelfs buiten
de centrale stad (de regio Den Haag, waar één van deze wijken in Zoetermeer ligt,
de regio Amsterdam met één van deze wijken in de gemeente Haarlemmermeer en
de regio Utrecht met één van deze wijken in Zeist).

• Woonomgevingskwaliteit hangt vaak samen met dezelfde wijkkenmerken als so-
ciale status. Een hoog aandeel koopwoningen bijvoorbeeld gaat zowel samen met
hoge status als met veel woonomgevingskwaliteit. Wijken die een hoge status com-
bineren met een hoge woonomgevingskwaliteit zouden (dus) de meest aantrekke-
lijke wijken moeten zijn en wijken die zowel een lage status als weinig woonomge-
vingskwaliteit hebben de minst aantrekkelijke. 

• De gegevens in dit hoofdstuk gaven aan dat inderdaad de bewoners in de gebieden
met de combinatie slecht-slecht het meest negatief waren over hun omgeving.
Daarbij compliceert de plek waar men woont wel enigszins. In het naar woonom-
gevingskwaliteit en sociale status zelfde type gebied reageert men negatiever op uit-
spraken over de buurt in de stad dan in de randgemeenten. 

• Positieve oordelen onderscheiden zich niet naar de mate waarin de sociale status
van de wijk hoog of laag is. Hier is alleen de woonomgevingskwaliteit van belang.
En dit geldt ook voor veel aspecten van (on)veiligheid. 

• Sociale status is belangrijker dan woonomgevingskwaliteit bij slachtofferschap van
delicten als inbraak, vernieling en bedreiging. En er is een aantal delicten waar
juist een hoge woonomgevingskwaliteit (en een lage sociale status) gepaard gaat
met een relatief hoge incidentie. Het gaat om onder andere fietsendiefstal en dief-
stal uit de auto in dergelijke gebieden in het meest centrale deel van de stad. 
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Tabellen behorende bij de figuren 

tabel B11.1: Autocriminaliteit (aantal voorvallen per 100 auto’s)

1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005

Utrecht 53,2 55,4 42,3 44,7 38,2 49,3 34,6 32,4 31,5
Amsterdam-Amstelland 80,6 67,7 62,2 60,2 64,6 64,2 58,3 57,9 49,8
Haaglanden 53,6 52,2 54,8 47,5 54,7 50,8 49,1 39,1 46,6
Rotterdam-Rijnmond 64,7 65,4 46,5 41,7 40,5 49,4 49,1 45,8 41,2
Landelijk gemiddelde 41,5 42,4 36,2 32,5 32,7 36,2 31,9 30,1 26,5

Bron: Politiemonitor Bevolking 2005 Tabellenboek; Tabel 3.5.

tabel B11.2: Totaal (poging tot) inbraak in woning (in procenten van het aantal woningen)

1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005

Utrecht 12,4 13,9 10,2 8,5 6 6,5 6,5 4,4 6,2
Amsterdam-Amstelland 11,9 11,5 12,8 11,1 7,1 9,4 7,3 7 6
Haaglanden 8,3 10,1 10,6 8,5 7,5 8,9 6,3 6 6
Rotterdam-Rijnmond 10,3 11,8 8 7 7,4 6,2 7,4 6,6 5,7
Landelijk gemiddelde 7,8 8,9 7,7 6,7 5,3 5,6 4,9 4,7 4,1

Bron: Politiemonitor Bevolking 2005 Tabellenboek; Tabel 3.8.

tabel B11.3: Totaal geweldsdelicten (percentage één of meer keer slachtoffer)

1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005

Utrecht 5,8 6,3 6 7,4 8,2 7,5 9,4 7 5,6
Amsterdam-Amstelland 11 9,4 8,6 10,6 10,2 10,4 10,4 10,6 8,9
Haaglanden 4,8 5,8 6,6 7,7 7,7 7,2 8,3 5,6 7,6
Rotterdam-Rijnmond 6,4 6,7 6 7,9 6,9 8,5 8,7 8,1 8,6
Landelijk gemiddelde 5,1 5,2 5,5 6,2 6,2 6,6 6,4 6,2 5,5

Bron: Politiemonitor Bevolking 2005 Tabellenboek; Tabel 3.12.
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tabel B11.4: Aantal 12-17 jarige mannelijke verdachten per 100 leeftijdgenoten in de periode 1996-2004, naar gemeente

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004a

Amsterdam 6,1 6,1 6,5 6,2 5,5 6,4 5,2 5,7 6,5
Den Haag 5,5 5,4 6,2 5,6 5,2 5,7 5,3 5,2 6,8
Rotterdam 5,6 6,5 7,7 6,9 6,3 6,6 7 8 9
Utrecht 5,5 5,7 6,3 7,1 6,2 5,4 6,7 6,6 7
Totaal Nederland 3 3 3,2 3,1 2,9 3,1 3,3 3,6 4

a Cijfers over 2004 zijn voorlopige cijfers.

Bron: HKS, CBS; bewerking WODC.

tabel B11.5: Aantal 12-17 jarige vrouwelijke verdachten per 100 leeftijdgenoten in de periode 1996-2004, naar gemeente

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004a

Amsterdam 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3 1,5
Den Haag 0,8 0,7 0,9 1,1 1 1,1 1,3 1,2 1,4
Rotterdam 1,5 1,6 2 1,7 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8
Utrecht 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,8 1,6
Totaal Nederland 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9

a Cijfers over 2004 zijn voorlopige cijfers.

Bron: HKS, CBS; bewerking WODC.
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tabel B11.6: Aantal 18-24 jarige mannelijke verdachten per 100 leeftijdgenoten in de periode 1996-2004, naar gemeente

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004a

Amsterdam 7,5 7,9 8,4 7,7 7,3 7,9 8,4 9,2 8,5
Den Haag 7,9 8,1 9,1 8,8 8 8,6 9,1 9,2 10,7
Rotterdam 6,7 7,6 8,9 7,7 7,2 7,7 9,6 9,9 10
Utrecht 6,5 6,6 7,3 6,6 6,4 5,4 6,7 6,9 7
Totaal Nederland 5 5 5,3 5,2 4,9 5,3 6 6,5 7

a Cijfers over 2004 zijn voorlopige cijfers.

Bron: HKS, CBS; bewerking WODC.

tabel B11.7: Aantal 18-24 jarige vrouwelijke verdachten per 100 leeftijdgenoten in de periode 1996-2004, naar gemeente

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004a

Amsterdam 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,6 1,4
Den Haag 1,1 1,1 1,1 1 1,2 1,5 1,5 1,7 1,6
Rotterdam 1,2 1,2 1,7 1,3 1,1 1,4 1,8 1,6 1,9
Utrecht 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 1,1 1
Totaal Nederland 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,1

a Cijfers over 2004 zijn voorlopige cijfers.

Bron: HKS, CBS; bewerking WODC.
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Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk is aan 
voortdurende veranderingen onderhevig.

Demografische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld
de voortgaande bevolkingsgroei, de vergrijzing en

de internationale migratie zijn nauw verweven
met tal van maatschappelijke processen.

Veranderingen in de patronen van geboorte, 
relatievorming, sterfte en migratie en de gevolgen

daarvan voor de omvang, samenstelling en 
spreiding van de bevolking raken direct of indi-

rect aan beleidsvraagstukken op allerlei 
maatschappelijke terreinen en zijn van invloed op

de te maken beleidskeuzes. Daarom houden
demografen de ‘vinger aan de pols’. 

Dit rapport, waaraan wetenschappers uit 
verschillende disciplines en instellingen hebben

meegewerkt binnen het Werkverband Periodieke
Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB),

geeft een overzicht van de meest recente 
demografische ontwikkelingen en van een aantal

verwachtingen voor de toekomst. Het WPRB
Rapport 2006 richt zich vervolgens op een 

specifiek aspect van de bevolkingsontwikkeling,
te weten de ontwikkeling van de bevolking in de

vier grote steden van Nederland Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Samen met

andere grote steden zijn de grote vier al geruime
tijd onderwerp van het zogenoemde 

‘grotestedenbeleid’. Het rapport maakt duidelijk
dat demografische factoren, zoals de omvang en

vooral de samenstelling van de bevolking een
belangrijke rol spelen in de grootstedelijke 

ontwikkeling. Het demografisch perspectief op 
de grote stad wordt aangevuld met analyses 

op het terrein van werken, wonen, leren, 
gezondheid en leefbaarheid.


