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Het aantal allochtonen is zeer ongelijk over

het land gespreid. Veertig van de honderd

allochtonen (westerse en niet-westerse)

wonen in de vier grote gemeenten (Amster-

dam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). 

Buiten de vier grote steden wonen 25 of meer

allochtonen per honderd van de bevolking in

enkele gemeenten in Limburg (Vaals, Kerk-

rade, Roermond, Heerlen, Brunssum en

Landgraaf) en Zeeland (Sluis-Aardenburg, Sas

van Gent, Baarle-Nassau, Hulst). De overige

zes gemeenten van de twintig met een aan-

deel allochtonen van 25 of hoger zijn Die-

men, Wassenaar, Schiedam, Almere, Arnhem

en Amstelveen. Vaals is de enige gemeente in

ons land waar op 1 januari 2000 meer alloch-

tonen dan autochtonen wonen. Allochtonen

in Vaals en Kerkrade zijn voornamelijk Duit-

sers die zijn afgekomen op de goedkopere

woningen in ons land. De allochtonen in

Sluis-Aardenburg zijn in hoofdzaak Belgische

mannen en vrouwen die samenwonen met

een Nederlandse partner.

Het laagst zijn de allochtonenaandelen in de

gemeenten Urk (Flevoland), Staphorst, IJssel-

muiden en Genemuiden (Overijssel), Dan-

tumadeel en Achtkarspelen (Friesland). In

deze gemeenten blijft het aandeel allochto-

nen onder de 3 procent.

Westers en niet-westers
Eenenzeventig van de honderd allochtonen

in de vier grote steden komen uit een niet-

westers land. Dit betekent dat 29 van de hon-

derd niet-westerse allochtonen in ons land in

de vier grote steden wonen. In de kleinere

gemeenten wonen vooral westerse allochto-

nen, de meeste in de groep gemeenten met de

geringste inwonertallen (5 duizend inwoners

of minder). 

Ronald van der Bie

Hoogste aandeel allochtonen in Amsterdam, laagste in Urk

Spreiding van allochtonen

Op 1 januari 2000 wonen in ons land 15,9 miljoen mensen, onder
wie 2,8 miljoen allochtonen, nagenoeg gelijk verdeeld tussen
westerse en niet-westerse allochtonen. 

Allochtonen per gemeente, 1 jan. 2000

Minder dan 5%

5 tot 15%

15 tot 25%

25% of meer


