
In 1999 zijn meer dan 100 duizend personen

binnen of van en naar Amsterdam verhuisd.

In Rotterdam waren dat 84 duizend personen,

in Den Haag 72 duizend personen. Houden

we rekening met de omvang van de bevolking

in deze steden dan is de zogeheten relatieve

verhuismobiliteit, dit is het aantal verhuisde

personen per duizend van de bevolking,

het hoogst in Den Haag (163) en het laagst in

Amsterdam (138).

In Vlieland is deze relatieve mobiliteit het

hoogst van alle gemeenten in ons land, te

weten 228 verhuisde personen per duizend van

de bevolking, gevolgd door de stad Groningen

(203) en Leeuwarden (173).

Het laagst, dat wil zeggen minder dan vijftig

verhuisde personen per duizend van de bevol-

king, scoren de gemeenten Weerselo (Over-

ijssel), Broekhuizen (Limburg), Tubbergen

(Overijssel), Jacobswoude en Vlist (beide

Zuid-Holland). §

Han Nicolaas

Veel adresveranderingen in grote steden

Verhuisbewegingen

In 1999 veranderden 1,7 miljoen mensen van adres. 
Het sterkst is de verhuisbeweging in de vier grote steden. 
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Verhuismobiliteit 
De verhuismobiliteit van een gemeente is

gedefinieerd als de binnengemeentelijke

verhuizingen plus de halve som van vesti-

ging en vertrek uit de binnenlandse migra-

tie. Voor Nederland is de totale verhuismo-

biliteit gelijk aan de som van alle binnen en

tussen de gemeenten verhuisde personen.

Personen die in een jaar meerdere keren zijn

verhuisd, tellen evenzovele malen in de sta-

tistiek van de verhuizingen mee.

Onder binnengemeentelijke verhuizingen

worden verstaan alle verhuizingen binnen

een gemeente waarbij de gemeentegrenzen

niet worden overschreden. 

In de statistiek wordt onder binnenlandse

migratie verstaan iedere woonplaatswisseling

binnen Nederland die ook leidt tot verande-

ring van woongemeente. Veranderingen van

woongemeente die in verband met grenswij-

zigingen tussen, respectievelijk samenvoe-

ging van gemeenten in de bevolkingsadmini-

stratie worden geregistreerd, worden niet als

binnenlandse migratie beschouwd. 

Verhuismobiliteit per 1 000 van de bevolking, 1999

Onder landelijk gemiddelde (107,2)

Boven landelijk gemiddelde


