
De bevolking van de vier grote steden groeit nauwelijks.
Wel verandert de demografische en sociaal-economische
samenstelling van de bevolking. Zo heeft een steeds groter
deel van de bevolking een allochtone herkomst, neemt het
gemiddeld inkomen af en neemt het aandeel eenpersoons-
huishoudens toe. Welke onderliggende bevolkingsstromen
doen zich, kwantitatief en kwalitatief, voor? Welke rol spe-
len deze stromen in de resulterende demografische en so-
ciaal-economische structuur?

1.   Inleiding

Met divers ruimtelijke beleid en volkshuisvestingsbeleid
heeft de overheid vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw
suburbanisatie aangemoedigd. Er ontstonden nieuwe sub-
urbane woonwijken in een aantal vastgestelde ’groeiker-
nen’. Zo zijn plaatsen ontstaan als Zoetermeer bij Den
Haag, Purmerend bij Amsterdam en Houten bij Utrecht.
Hoewel de verschillende fasen van het nationale ruimtelij-
ke beleid en het volkshuisvestingsbeleid wisselend succes
kenden, staat vast dat ze de migratiestromen van en naar
de (grote) steden sterk hebben beïnvloed (Bontje, 2001;
Ostendorf, 2001; Jobse et al., 1990). Het groeikernenbe-
leid had echter ook onvoorziene negatieve gevolgen. Van-
af het midden van de jaren zestig maakten de vier grote
steden in ons land een periode door van bevolkingsverlies
(grafiek 1).

De grote steden verloren daarmee ook draagvlak voor
voorzieningen. De eerste gevolgen van een selectieve uit-
tocht werden zichtbaar, en er ontstond een zekere vrees
voor sociaal-economische polarisatie tussen de arme stad
en de rijke omgeving. Om de middenklasse in de stad te
houden, zou een aantrekkelijk woonmilieu worden gebo-
den. Daarop werd in de jaren tachtig het compacte-stadbe-
leid geformuleerd. Nieuwe woonwijken werden zoveel
mogelijk in of vlakbij de stad gepland. Er kwamen plannen
voor grootschalige stedelijke herstructureringsprojecten,
zoals de Oostelijke Eilanden in Amsterdam en de Kop van
Zuid in Rotterdam, waarbij oude haven- en industrieterrei-
nen omgetoverd zouden worden tot woongebieden.
Tussen 1985 en 1995 kwam in de vier grote steden een
einde aan de daling van de bevolking en nam de bevolking
weer toe, hoewel de bevolkingsgroei vergeleken met de
middelgrote steden en de suburbane gemeenten beschei-
den was. De selectieve uittocht werd niet tot staan gebracht.
Everaers en Musterd (1994) veronderstelden veeleer een

verband tussen het herstel van de stedelijke bevolkings-
groei, eind jaren tachtig, en de economische herstructure-
ring en de veranderende huishoudenssamenstelling. De
overgang van een industrie- naar een dienstensamenle-
ving bood andere werkgelegenheid en droeg bij aan de
emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Dit werkte
de opkomst van een- en tweepersoonshuishoudens in de
hand. Deze ontwikkeling vertaalde zich ruimtelijk in een
groeiende bevolking met een potentiële voorkeur voor een
stedelijk woonmilieu. Daarnaast groeide het aandeel gezin-
nen van allochtone herkomst.

In de jaren negentig verschenen de VINEX-locaties aan de
randen van de grote en middelgrote steden, deels binnen
de gemeentegrenzen, deels op grondgebied dat was gean-
nexeerd door de grote steden. Bestuurlijk horen de nieuwe
woongebieden daarmee tot de stad, maar historisch ge-
zien zijn het suburbane overloopgebieden. Daarmee zijn
de uittocht uit de stad en de gevolgen daarvan in sommige
gevallen administratief minder zichtbaar geworden. Feitelij-
ke processen kunnen zich immers binnen het oorspronkelij-
ke bestuursgebied handhaven, zonder dat deze processen
in de gemeentelijke statistieken zichtbaar zijn. In paragraaf
5 wordt hierop nader ingegaan.
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1. Bevolkingsomvang op 1 januari, 1950–2003
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2. Gemeenten naar percentage niet-westerse allochtonen, 1 januari 2003
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Wat betreft de ontwikkeling van de absolute bevolkingsom-
vang was er in de jaren negentig geen duidelijke trend van
suburbanisatie of urbanisatie zichtbaar. Er leek een status
quo te zijn ingetreden. Rond de millenniumwisseling was
er weer groei voor de vier steden als totaal, hetgeen overi-
gens werd veroorzaakt door de annexaties van Den Haag
en Utrecht. Desalniettemin woonde in 2003 nog maar 13
procent van de bevolking van Nederland in één van de vier
grote steden. In 1960 was dit nog 22 procent.

2.   Samenhang met andere kenmerken

Niet-westerse allochtonen

De demografische en sociaal-economische structuur van
de grootstedelijke bevolking is ook in de jaren negentig ver-
anderd. De groeiende groep allochtonen, in combinatie
met gezinsvormende immigratie, zorgden ervoor dat de sa-
menstelling van de grootstedelijke bevolking veranderde.
De internationale immigratie van niet-westerse bevolkings-
groepen richtte zich vooral op de grote steden. De concen-
tratie van niet-westerse allochtonen in de steden nam toe.
Thans vormen de grote steden in het westen van het land
concentratiegebieden (grafiek 2). Aangezien deze instroom
niet zonder meer zichtbaar is in een overeenkomstige toe-
name van de bevolkingsomvang, moet er dus ook sprake
zijn geweest van uitgaande stromen. Welke kenmerken
hebben die uitgaande stromen? Een groeiende concentra-
tie van personen met bepaalde kenmerken kan immers
ook ontstaan door selectieve uitstroom uit de stad of uit be-
paalde wijken.

Besteedbaar inkomen

Het gemiddeld besteedbaar inkomen van de bevolking in
de grote steden, zichtbaar vanaf medio jaren zestig, is in
de jaren tachtig en negentig blijven dalen. Lag het inkomen
in de vier grote steden in de jaren vijftig nog ruim boven
het landelijk gemiddelde, in de jaren zestig en zeventig
sloeg deze voorsprong om in een achterstand, die sinds-
dien nog is toegenomen. Zelfs de lichte bevolkingstoena-
me rond 2000 heeft dit beeld niet kunnen veranderen. In
2000 was het besteedbaar inkomen in de drie grootste ste-
den van het land 6 tot 12 procent lager dan het gemiddelde
(Kasperski, 2004; grafiek 3). Dit patroon kan erop wijzen
dat er sprake is van selectieve stromen wat betreft so-
ciaal-economische positie en/of inkomen, waarbij per saldo
nog steeds de relatief hoge inkomens de steden verlaten
en worden vervangen door instromers met relatief lage in-
komens.

Overige kenmerken

De selectiviteit van stadsbewoners heeft diverse kanten.
Hun herkomst en hun gemiddeld inkomen verschillen met
die van degenen die buiten de steden wonen. De grote ste-
den herbergen ook meer uitkeringsafhankelijken. Amster-
dam is de gemeente met het hoogste percentage uitke-
ringsafhankelijken, en ook Rotterdam zit in dit opzicht in de
toptien. Tegelijkertijd wonen in de grote steden meer een-
persoonshuishoudens. Amsterdam heeft met 55 procent
het grootste aandeel van deze huishoudens. In de overige

drie grote gemeenten schommelt het percentage eenper-
soonshuishoudens rond de 50. Landelijk bestaat één op de
drie huishoudens uit één persoon.
Al deze verschillen kunnen samenhangen met een wijzi-
ging van de inkomensverdeling. Het zijn immers vooral de
huishoudens met twee inkomens die in de jaren negentig
het meest hebben geprofiteerd van de welvaartsstijging.
Binnen de steden kan zich een geleding ontwikkelen van,
bijvoorbeeld, allochtone huishoudens met een relatief laag
besteedbaar inkomen en een grote uitkeringsafhankelijk-
heid, naast autochtone tweeverdieners met een relatief
hoge welvaart.
De waargenomen selectiviteit op gemeenteniveau is bo-
vendien een gemiddelde voor alle wijken en buurten. Ver-
schillen die op gemeenteniveau worden gemeten, kunnen
daardoor concentraties binnen de stad, in buurten en wij-
ken, maskeren. Toch is de laatste jaren de indruk ontstaan
dat de situatie voor delen van de steden toenemend, en
soms in zeer sterke mate, selectief is (Latten, 2004).

Selectiviteit

De totaalcijfers suggereren misschien weinig dynamiek,
maar op kleinere schaal kan er toch veel aan de hand zijn.
Dit heeft onder meer te maken met selectiviteit in substro-
men van de bevolkingsontwikkeling. Het is immers nog
maar de vraag of instromers en uitstromers dezelfde per-
sonen zijn, of personen met vergelijkbare kenmerken. In
het laatste geval kan het verschijnsel zich voordoen dat
een uitstromende bevolkingsgroep wordt vervangen door
instromers met andere kenmerken. Vanuit de theoretische
visie van de sociale ecologie wordt dit vaak beschreven in
termen van ‘invasie’ van nieuwe bevolkingsgroepen. Als
deze invasie leidt tot een situatie waarin de instromende
groep de meerderheid vormt of kwalitatief de overhand
krijgt, spreekt men van ‘successie’. De processen van in-
vasie en successie kunnen leiden tot segregatie (Nelissen,
1972).

Een andere benadering van selectieve migratie is de esca-
lator region-hypothese van Fielding (1992). Fielding stelt
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3. Inkomensontwikkeling van inkomensontvangers in drie grote
gemeenten, 1950–20003.
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dat grote steden en hun regio’s in veel westerse landen
fungeren als een soort roltrap voor de opleidings- en ar-
beidscarrière van jongeren. Jonge mensen trekken naar de
stad voor hun opleiding en doen daar vaak ook hun eerste
ervaringen op de arbeidsmarkt op. Als ze carrière gemaakt
hebben, ‘stappen ze weer van de roltrap af’ en vestigen ze
zich in een aantrekkelijker woonomgeving, op enige afstand
van de grote stad. Zo ontstaan selectieve migratiestromen
die ertoe kunnen leiden dat de stedelijke sociaal-economi-
sche structuur verzwakt, omdat degenen die opwaarts mo-
biel zijn voortdurend uitstromen.
Cortie (2003) constateert in een analyse van migratiebe-
wegingen in de regio Amsterdam tussen 1988 en 2000 dat
sommige etnische minderheidsgroepen, met name die van
Surinaamse en Antilliaanse herkomst, zich steeds vaker in
suburbane gemeenten vestigen. Het is dan ook niet alleen
van belang de omvang van de in- en uitgaande stromen te
kennen, maar ook te weten wat de kenmerken zijn van de
instromers, uitstromers en doorstromers.

3. Verborgen dynamiek in de vier grote steden in de
periode 1995–2002

In het volgende wordt ingegaan op een beschrijving van de
omvang van de stromen naar en uit de vier grote steden in
de periode 1995–2002. Het hoofddoel hiervan is een ver-
kenning van de eventuele selectiviteit in de stromen, om zo
de sociaal-demografische structuur van de bevolking te
verklaren. Verder zal worden geprobeerd een beeld te krij-
gen van de mate waarin de instromers en uitstromers de-
zelfde personen zijn. Hiertoe worden de volgende ingangen
gekozen:
– de omvang en intensiteit van instroom en uitstroom in

de periode 1995–2002 (par. 3.1)
– de intensiteit van doorstroom in de periode 1995–2002

(par. 3.2)

– de intensiteit van ‘zittenblijvers’: het aandeel inwoners
(exclusief de nieuwgeborenen en overledenen) dat aan
zowel het begin als het eind van de periode aanwezig is
(par. 3.3).

Telkens wordt een vergelijking gemaakt tussen de vier gro-
te steden en overig Nederland, om na te gaan in hoeverre
de intensiteit van in- en uitstroom in de vier grote steden
afwijkt van het gemiddelde voor Nederland.

3.1 Omvang van instroom en uitstroom, 1995–2002

Tussen 1995 en 2003 is de bevolking in de vier grote ste-
den met 66 duizend personen gegroeid. In Nederland als
geheel is het inwonertal toegenomen met 768 duizend (zie
staat 1). Het groeitempo in de vier grote steden is lager
dan dat van Nederland als geheel (33 per duizend tegen-
over 51 per duizend). De bevolkingsomvang van Rotter-
dam is zelfs vrijwel gelijk gebleven. Daardoor lijkt het alsof
bevolkingsdynamiek in Rotterdam ontbreekt. Een belang-
rijk deel van de groei in Den Haag en Utrecht is bovendien
tot stand gekomen door annexaties. De beperkte dynamiek
die er is, is door deze annexaties dus grotendeels langs
administratieve weg gerealiseerd. Zonder annexaties zou
de groei van de vier grote steden een kleine 40 duizend
personen lager zijn geweest en zou de bevolkingsgroei
vrijwel tot stilstand zijn gekomen.
Hoe is het beeld van de bevolkingsontwikkeling als naar de
onderliggende stromen wordt gekeken?

Gerelateerd aan de gemiddelde bevolkingsomvang in de
onderzoeksperiode, is zowel de instroom als de uitstroom
per duizend inwoners voor elk van de vier grote steden ho-
ger dan in Nederland als geheel (geboorte en sterfte zijn
buiten beschouwing gelaten; grafiek 4a en 4b).
Grafiek 4a laat zien dat de vier grote gemeenten tezamen,
vergeleken met het gemiddelde van de andere gemeenten,
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Staat 1
Bevolkingsdynamiek in de vier grote gemeenten, overige gemeenten in de vier stedelijke agglomeraties en resterende gemeenten in de periode 1995–2002

Gemeente Bevolking Geboorte Sterfte Binnenlandse Buitenlandse Instroom + geboorte Uitstroom + sterfte1) Bevolking
1-1-1995 migratie migratie 1-1-2003 2)

vestiging vertrek vestiging vertrek1) Totaal waar- Totaal waar-
onder uit onder uit
binnen- en
buiten-
landse
migratie

binnen- en
buiten-
landse
migratie

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1)+(3)+(5) (3)+(5) (2)+(4)+(6) (4)+(6)

x 1 000

Amsterdam 722,2 79,9 54,4 192,9 228,7 94,5 75,2 367,3 287,4 358,3 303,9 736,6
Rotterdam 598,2 59,4 52,6 164,7 193,0 64,2 42,4 288,3 228,9 288,0 235,4 599,7
Den Haag 442,9 44,5 40,8 136,4 158,6 64,7 43,3 245,6 201,1 242,7 201,9 463,8
Utrecht 235,6 26,8 16,8 110,0 117,4 20,3 16,2 157,1 130,3 150,5 133,6 265,2
Totaal vier grote
gemeenten 1 999,0 210,6 164,6 604,0 697,7 243,7 177,2 1 058,4 847,8 1 039,5 874,9 2 065,2

Overige gemeenten
in de vier stedelijke
agglomeraties 1 422,4 143,2 97,5 581,6 511,3 79,1 65,7 803,9 660,7 674,5 577,0 1 510,4

Overige gemeenten 12 002,6 1 229,9 848,1 3 839,9 3 816,6 621,0 429,8 5 690,7 4 460,8 5 094,5 4 246,3 12 617,0

Alle gemeenten 15 424,1 1 583,6 1 110,2 5 025,5 5 025,5 943,8 672,6 7 552,9 5 969,3 6 808,4 5 698,2 16 192,6

1) Inclusief het saldo van de administratieve correcties.
2) Inclusief het saldo van de overige correcties en (op gemeentelijk niveau) mutaties in de bevolking ten gevolge van gemeentegrenswijzigingen.
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relatief de grootste instroom kennen. De overige gemeen-
ten in de agglomeraties nemen een tussenpositie in. De
geringste instroom kennen de gemeenten buiten de stede-
lijke agglomeraties (37 procent).
Van de vier grote steden heeft Utrecht de grootste relatie-
ve instroom (55 procent instromers). Hierna volgen Den
Haag (47 procent), Amsterdam (44 procent) en Rotterdam
(40 procent).
Ook wat betreft uitstroom zijn de vier grote steden, verge-
leken met het gemiddelde voor andere gemeenten, het
meest dynamisch (grafiek 4b). De uitstroom is het grootst
in Utrecht (55 procent uitstromers), gevolgd door Den
Haag (47 procent), Amsterdam (45 procent) en Rotterdam
(41 procent). Het grootste verschil bestaat opnieuw met
het gemiddelde voor gemeenten buiten de stedelijke ag-
glomeraties (35 procent).
Voor de vier grote steden tezamen geldt dat 45 procent
van de inwoners zich in de periode 1995–2002 nieuw in de
stad heeft gevestigd en dat 46 procent in dezelfde periode
is vertrokken. Dit wijst op licht bevolkingsverlies door uit-
stroom. Voor alle gemeenten tezamen ligt het niveau van
de instroom op 39 procent en dat van de uitstroom op 36
procent. Dit wijst op bevolkingsgroei door instroom.
De bevolking in de vier grote steden wordt, met andere
woorden, meer dan gemiddeld gekenmerkt door recente
vestiging en vertrek. Bovendien overtreft in de vier grote
steden de uitstroom de instroom (exclusief geboorte en
sterfte), wat bij de overige gemeenten niet het geval is. Dit
wordt veroorzaakt door het feit dat het (negatieve) saldo
van de binnenlandse migratie het (positieve) saldo van de
buitenlandse migratie van de vier grote gemeenten over-
treft.

3.2 Doorstroom, 1995–2002

Refererend aan de opmerkingen over mogelijk selectieve
kenmerken van in- en uitstromers, komt de vraag op in
welke mate de in- en uitstroom dezelfde personen betreft.
Zijn de instromers en uitstromers dezelfde personen, dan
is er sprake van een relatief kleine, slechts tijdelijk aanwe-

zige bevolkingsgroep. Voor de grote steden zou dit laatste
betekenen dat een relatief grote in- en uitstroom gepaard
gaat met een relatief groot aantal ‘zittenblijvers’. Zijn de uit-
stromers daarentegen andere personen dan de instromers,
dan zijn er relatief minder permanente bewoners in de ste-
delijke bevolking.

Op basis van nieuwe datamogelijkheden is het CBS voor
het eerst in staat de stromen te baseren op de individuele
migratiegeschiedenis van instromers en deze stromen te
typeren naar sociaal-demografische achtergrondkenmer-
ken als (etnische) herkomst, eerste of tweede generatie en
levensfase. Een resulterende sociaal-demografische struc-
tuur van de stedelijke bevolking kan in verband worden ge-
bracht met voorafgaande ontwikkelingen van selectieve
migratie. Om een beeld te geven van de dynamiek van de
stedelijke ontwikkeling wordt hier onder meer uitgegaan
van het percentage instromers in de periode 1995–1998
dat binnen vijf jaar weer is vertrokken.
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4a. Instromers per 1 000 van de gemiddelde bevolking, 1995–2002

800
‰

7006005004003002001000

Utrecht

Den Haag

Amsterdam

Rotterdam

Totaal vier grote gemeenten

Overige gemeenten in de
stedelijke agglomeraties

Overige gemeenten

Alle gemeenten

4b. Uitstromers per 1 000 van de gemiddelde bevolking, 1995–2002
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4c. Zittenblijvers per 1 000 van de gemiddelde bevolking, 1995–2002
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Uit grafiek 5 komt naar voren dat in de vier grote steden 46
procent van degenen die zich in de periode 1995–1998
vestigden binnen vijf jaar weer is vertrokken. Hierbij is elk
vestigingscohort vijf jaar in de tijd gevolgd. De vestigers
van 1995 zijn gevolgd tot en met 1999, die van 1996 tot en
met 2000, die van 1997 tot en met 2001 en die van 1998,
ten slotte, tot en met 2002. Voor de overige gemeenten be-
draagt de uitstroom van recente vestigers gemiddeld 41
procent. Vergeleken met de intensiteit van in- en uitstroom
is het opvallend dat qua doorstroom de overige gemeenten
in de agglomeraties het laagst scoren. Hier hebben de in-
stromers een relatief sterke neiging te blijven. In de grote
steden vestigen zich naar verhouding meer mensen die
ook weer vaker vertrekken. De doorstoom is het hoogst in
Den Haag (50 procent doorstromers).

Een derde van de doorstromers vertrekt al tussen het eer-
ste en tweede jaar na vestiging. Bijna de helft van alle
doorstromers is binnen twee jaar weer vertrokken. Dit pa-
troon doet zich in alle gemeenten voor. Wat opvalt, is dat
het hogere percentage doorstromers in de vier grote ge-
meenten ten opzichte van de overige gemeenten pas na
het tweede jaar wordt bereikt. Dit komt vooral doordat het
aantal doorstromers naar het buitenland vanaf dat jaar in
de vier grote steden sterker toeneemt dan in de overige
gemeenten.

Wordt uitsluitend gekeken naar de binnenlandse uitstroom,
dan is het percentage doorstromers voor de vier grote ste-
den lager dan dat voor de overige gemeenten. De hogere
percentages doorstromers in de vier grote steden hebben
vooral te maken met vertrek naar het buitenland. Hieraan
zijn ook administratieve afvoeringen debet. Dit alles wijst
erop dat grote steden relatief vaker te maken hebben met
instromers die na een kort verblijf weer naar het buitenland
vertrekken.
Een situatie waarin zich meer tijdelijke inwoners in de stad
bevinden, kan leiden tot relatief meer inwoners met een
beperkte betrokkenheid bij de stad, en dus tot minder soci-
ale gebondenheid. Dit is mogelijk een van de factoren die
ertoe bijdragen dat slechts 11 procent van de inwoners van
zeer stedelijke gebieden zegt zich sterk betrokken te voe-
len bij de woonbuurt. Bij inwoners van niet-stedelijke ge-
bieden is dit aandeel 24 procent (CBS Statline). Als het om
niet-westerse tijdelijke inwoners gaat, kan er bovendien
sprake zijn van een grotere culturele afstand tot de overige
inwoners, wat de betrokkenheid extra kan belasten.

3.3   Zittenblijvers

De gemeentelijke bevolking kan ook worden getypeerd
naar het aantal personen dat zowel op 1 januari 1995 als
op 1 januari 2003 in de gemeente woonde (exclusief ge-
boorte en sterfte). Zij vormen de zittenblijvers. Uit grafiek
4c blijkt dat het aantal zittenblijvers onder de inwoners in
de vier grote steden duidelijk lager is dan gemiddeld in de
overige gemeenten van het land (respectievelijk 68 en 73
pocent). Dit wijst opnieuw op het dynamische karakter van
de bevolkingsontwikkeling in deze steden. Van de grote
steden is Utrecht de meest dynamische stad, met het laag-
ste aandeel zittenblijvers (64 procent). Rotterdam telt 70
procent, Amsterdam 69 procent en Den Haag 68 procent.

4. Selectiviteit in de stromen

De dynamiek in instroom en uitstroom kan worden onder-
scheiden naar (etnische) herkomst, in combinatie met de
bestemming in binnen- of buitenland. Uit grafiek 6 komt
naar voren dat de binnenlandse in- en uitstroom voor de
vier grote steden per saldo resulteert in een uitstroom van
ruim 70 duizend autochtonen in de periode 1995–2002.
Ook de instroom uit en de uitstroom naar het buitenland
heeft voor autochtonen een vertreksaldo tot gevolg: er ver-
trekken ruim 15 duizend autochtonen meer naar het bui-
tenland dan er uit het buitenland naar de vier grote steden
komen. Daarnaast is het saldo uit de binnenlandse migra-
tie ook voor niet-westerse allochtonen negatief. Per saldo
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5. Percentage van de instromers in 1995–1998 dat binnen vijf jaar
weer is vertrokken naar verblijfsduur in jaren en soort uitstroom.5.
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vertrekken er ruim 10 duizend niet-westerse allochtonen
meer vanuit de vier grote steden naar andere gemeenten
in Nederland dan er uit deze gemeenten naar de vier grote
steden verhuizen. Dit negatieve binnenlandse migratiesal-
do van niet-westerse allochtonen wordt ruim overtroffen
door een positief vestigingssaldo van niet-westerse alloch-
tonen uit het buitenland (grafiek 6). Tegenover een vertrek-
saldo van ruim 10 duizend niet-westerse immigranten staat
een vestigingssaldo van 65 duizend niet-westerse migran-
ten uit het buitenland. Per saldo vestigden zich in de be-
treffende periode 55 duizend personen van niet-westerse
afkomst in de grote steden en vertrokken daarvandaan 90
duizend autochtonen. Zo zijn de grote steden vooral vesti-
gingsplaats voor allochtone immigranten uit het buitenland
en trekken autochtonen weg uit de grote steden.

Gezinsherenigende en, in toenemende mate, gezinsvor-
mende migratie dragen bij aan deze stroom niet-westerse
migranten. Daarnaast komen niet-westerse migranten op
grond van asiel naar Nederland, een groep die echter als
gevolg van strengere immigratieregels snel afneemt. De
uitstroom is niet alleen autochtoon maar, gezien de ontwik-
keling van het besteedbaar inkomen in de steden, waar-
schijnlijk ook bovengemiddeld draagkrachtig. Een trend-
verandering in besteedbaar inkomen is op grond van een
andere instroom daarom ook niet zonder meer te verwach-
ten. Het is om deze reden dat De Beer (2004) opmerkt dat
het er voor de grote steden niet uitsluitend om gaat om in-
stromers met bepaalde kenmerken te weren, maar ook om

hoog opgeleide forenzen die dagelijks voor hun werk naar
de stad reizen over te halen in die stad te gaan wonen.

Een andere belangrijke groep zijn de migranten uit wester-
se landen, vooral uit de Europese Unie, die vanwege stu-
die of werk naar Nederland komen en daarbij vaak de
grote steden opzoeken. De internationale bedrijvigheid in
en om de grote steden genereert een aanzienlijke stroom
tijdelijke arbeidsmigranten (Cortie, 2003). In de grafieken
6a en 6b is zichtbaar dat de binnenlandse in- en uitstroom
van deze westerse immigranten per saldo leidt tot een uit-
stroom van 10 duizend naar andere gemeenten en een in-
stroom vanuit het buitenland van 18 duizend. Per saldo is
er dus in de vier grote steden sprake van een kleine wes-
ters allochtone instroom.
Niet alleen zijn de in- en uitstroom in de vier grote steden
selectief, maar ook de doorstroom heeft een selectief ka-
rakter. Uit grafiek 7 blijkt dat de doorstroom naar het bui-
tenland het sterkst speelt bij westerse allochtonen, iets
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6. Saldo migratie per gemeente naar herkomstgroepering, 1995–2002
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7. Percentage van de instromers in 1995–1998 dat binnen vijf jaar
weer is vertrokken, naar herkomstgroepering en soort uitstroom7.
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minder bij niet-westerse allochtonen en het minst bij au-
tochtone instromers. Ongeveer de helft van de allochtone
doorstromers in de vier grote gemeenten vertrekt naar het
buitenland (inclusief de administratieve afvoeringen). Van
de autochtone doorstromers in de vier grote steden daar-
entegen stroomt een ruime meerderheid (85 procent) door
naar een andere gemeente in ons land. In de overige ge-
meenten stroomt – anders dan in de vier grote steden – de
niet-westerse allochtone bevolking het meest door. Het be-
treft bovendien meestal een binnenlandse verhuizing. Een
deel van deze niet-westerse verhuizers bestaat uit asiel-
zoekers die, na hun eerste opvang in een asielzoekerscen-
trum, veelal doorstromen naar grotere gemeenten, in het
bijzonder naar de vier grote steden (Van Huis en Nicolaas,
2000).

5. Gevolgen voor de bevolkingsgroei

Uit staat 2 kan worden opgemaakt dat de vier grote steden
in de periode 1995–2002 als gevolg van binnenlandse ver-
huisstromen per saldo inwoners hebben zien vertrekken:
er gingen meer mensen weg uit de grote steden naar ove-
rige delen van het land dan er vanuit het land naar de ste-
den kwamen. Het binnenlands vertreksaldo bedroeg 94
duizend.
Voor de migratiestromen met het buitenland geldt het om-
gekeerde: er is sprake van bevolkingsgroei doordat de in-
stroom vanuit het buitenland groter is dan de uitstroom
naar het buitenland. Per saldo telde de buitenlandse in-
stroom 67 duizend personen. In totaal zijn meer mensen
naar andere gemeenten vertrokken dan er zich in de vier
grote steden hebben gevestigd.

Wordt de ontwikkeling onderscheiden naar (etnische) her-
komst (staat 3), dan blijkt dat het voor het overgrote deel
(78 procent) autochtonen zijn die de vier grote steden ver-
lieten (binnenlands migratiesaldo: 73 duizend). Westerse
allochtonen (10 duizend) en niet-westerse allochtonen (11
duizend) namen elk zo’n 10 procent van de uitstroom voor
hun rekening. Daarnaast vertrokken in deze periode nog
16 duizend autochtone inwoners naar het buitenland.
Daartegenover staat een instroom van per saldo 54 dui-

zend niet-westerse allochtonen en 9 duizend westerse al-
lochtonen. De uitstroom van autochtonen werd daarmee
voor 70 procent gecompenseerd door de instroom van al-
lochtonen. Er is dus, onder meer vanwege verhuisstromen,
sprake van een aanzienlijke mate van successie van de
autochtone bevolking.
Verder moet worden bedacht dat vervanging van de oor-
spronkelijke autochtone bevolking ook plaatsvindt door een
veranderende samenstelling van de natuurlijke aanwas: de
verhouding tussen het aantal allochtone en autochtone
baby’s verandert. De verandering in samenstelling van be-
volking is daarmee sterker dan op grond van de verhuis-
stromen kan worden verwacht. In de vier grote steden
zorgde de natuurlijke aanwas voor een groei van 85 dui-
zend allochtone inwoners en een afname van 40 duizend
autochtone inwoners.
De op basis van stromen bepaalde groei is overigens bere-
kend vanuit de situatie vóór annexatie. Dit betekent dus
dat de uitstroom naar nieuwbouwwijken meetelt in de uit-
stroom. Het geeft een beeld van de effecten van verhui-
zingen op de bevolkingsomvang zoals deze vóór de
annexatie bestond. Worden de stromen naar geannexeer-
de gebieden niet als uitstroom geteld, dan is de uitstroom
uiteraard kleiner. Dit is zichtbaar in de voorlaatste kolom
van staat 3 (‘groei 1995–2002’), waarin de verandering in
bevolkingssamenstelling is bepaald op basis van de bevol-
king in het oude en nieuwe bestuursgebied op twee meet-
momenten, en niet op basis van de stromen naar en uit het
oorspronkelijke bestuursgebied. De afname van de au-
tochtone bevolking van de vier grote steden is dan per sal-
do niet 129 duizend maar 96 duizend. Dit verschil laat zien
dat de dynamiek die zich in het oorspronkelijke bestuurs-
gebied (de ‘oude’ stad) voordoet, onderschat wordt als er
sprake is van annexaties en als de bepaling van een ver-
anderde bevolkingssamenstelling gebeurt op basis van de
gemeente als administratieve eenheid, in plaats van op ba-
sis van de stromen uit en naar een ruimtelijke eenheid.

6.   Samenvatting

Inclusief de annexaties is de grootstedelijke bevolking in
de onderzochte periode met 66 duizend toegenomen, voor
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Staat 2
Saldo uit binnenlandse- en buitenlandse migratie per gemeente in de periode 1995–2002

Gemeente Saldo uit binnenlandse Saldo uit buitenlandse Totaal saldo uit binnenlandse
migratie migratie 1) en buitenlandse migratie

absoluut per 1 000 van absoluut per 1 000 van absoluut per 1 000 van
de gemiddelde de gemiddelde de gemiddelde
bevolking bevolking bevolking

x 1 000 x 1 000 x 1 000

Amsterdam –35,8 –49,0 19,2 26,4 –16,5 –22,6
Rotterdam –28,3 –47,2 21,8 36,4 –6,5 –10,8
Den Haag –22,2 –48,9 21,4 47,1 –0,8 –1,8
Utrecht –7,4 –28,8 4,1 16,0 –3,3 –12,8
Totaal vier grote gemeenten –93,7 –45,9 66,6 32,6 –27,1 –13,3

Overige gemeenten in de
vier stedelijke agglomeraties 70,4 48,4 13,4 9,2 83,8 57,6

Overige gemeenten 23,3 1,9 191,2 15,5 214,5 17,4

Alle gemeenten 0,0 0,0 271,1 17,2 271,1 17,2

1) Inclusief het saldo van de administratieve correcties.
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het grootste deel vanwege recente annexaties. Gezien de
omvang van de grootstedelijke bevolking is deze groei ge-
ring. De intensiteit van instroom, uitstroom en doorstroom
vanuit de oorspronkelijke ‘oude stad’ is echter relatief
groot. Bovendien is deze selectief wat betreft (etnische)
herkomst en bestemming. Als resultante van de combina-
tie van herkomst en bestemming blijkt dat uit de vier grote
oorspronkelijke stadsgebieden in de afgelopen jaren 89
duizend autochtonen zijn vertrokken, de meesten naar een
andere gemeente in Nederland. De instroom van niet-wes-
terse allochtonen leverde per saldo 54 duizend nieuwe in-
woners, de instroom van westerse allochtonen nog eens 9
duizend. De positieve saldo’s kwamen vrijwel volledig tot
stand door instroom vanuit het buitenland. De uitstroom
van autochtonen wordt voor 70 procent gecompenseerd
door instroom van voornamelijk niet-westerse allochtonen,
direct vanuit het buitenland.
De tegengestelde trendrichtingen in stromen van autochto-
nen en allochtonen worden versterkt door de natuurlijke

aanwas. De autochtone bevolking is extra gekrompen
doordat er aanzienlijk meer autochtonen overleden dan er
werden geboren. Het aantal overledenen overtrof het aan-
tal geborenen met 40 duizend. De natuurlijke aanwas on-
der niet-westerse allochtonen zorgde juist voor een extra
groei van 85 duizend inwoners. De westers allochtone be-
volking, ten slotte, kende een natuurlijke aanwas van dui-
zend personen.

Wordt de vervanging van de bevolking in het ’oorspron-
kelijke’ stadsgebied gebaseerd op zowel in- en uitstroom
als op natuurlijke aanwas, dan blijkt dat de afname van
129 duizend autochtonen in de afgelopen acht jaar meer
dan volledig is gecompenseerd door een toename met 148
duizend allochtonen. De successie van de autochtone be-
volking bedraagt daarmee 115 procent. Dit geeft aan dat
de vertrokken en overleden autochtone bevolking meer
dan volledig is opgevolgd door allochtonen.
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Staat 3
Bevolkingsgroei per gemeente naar herkomstgroepering in de periode 1995–2002

Gemeente Bevolking Natuurlijke Saldo uit Saldo uit Bevolking Groei 2)

1-1-1995 aanwas binnenlandse buitenlandse 1-1-2003 2)

(geboorte migratie migratie 1) absoluut in % van de
minus bevolking op
sterfte) 1-1-1995

x 1 000 %

Amsterdam 722,2 25,5 –35,8 19,2 736,6 14,3 2,0
w.v.:

autochtonen 425,8 –9,3 –21,2 –7,9 389,1 –36,8 –8,6
niet-westerse allochtonen 200,8 32,8 –10,7 20,7 246,5 45,7 22,8
westerse allochtonen 95,6 2,0 –3,8 6,4 101,0 5,4 5,6

Rotterdam 598,2 6,8 –28,3 21,8 599,7 1,4 0,2
w.v.:

autochtonen 389,3 –19,8 –28,3 –3,4 337,5 –51,9 –13,3
niet-westerse allochtonen 152,5 26,2 2,5 20,7 203,0 50,6 33,2
westerse allochtonen 56,4 0,5 –2,4 4,5 59,1 2,7 4,8

Den Haag 442,9 3,7 –22,2 21,4 463,8 20,9 4,7
w.v.:

autochtonen 285,6 –12,4 –17,9 –2,1 265,5 –20,1 –7,0
niet-westerse allochtonen 102,2 18,0 –1,8 18,5 140,8 38,6 37,8
westerse allochtonen 55,2 –1,9 –2,5 5,0 57,5 2,3 4,2

Utrecht 235,6 10,0 –7,4 4,1 265,2 29,5 12,5
w.v.:

autochtonen 172,9 1,6 –5,5 –3,0 185,7 12,8 7,4
niet-westerse allochtonen 40,2 7,8 –0,8 4,6 53,3 13,0 32,4
westerse allochtonen 22,6 0,6 –1,1 2,5 26,2 3,7 16,3

Totaal vier grote gemeenten 1 999,0 46,0 –93,7 66,6 2 065,2 66,2 3,3
w.v.:

autochtonen 1 273,6 –39,9 –73,0 –16,4 1 177,7 –95,9 –7,5
niet-westerse allochtonen 495,6 84,8 –10,8 64,6 643,6 148,0 29,9
westerse allochtonen 229,8 1,2 –9,9 18,4 243,9 14,1 6,1

Overige gemeenten in de
vier stedelijke agglomeraties 1 422,4 45,6 70,4 13,4 1 510,4 87,9 6,2
w.v.:

autochtonen 1 186,7 24,4 36,0 –6,7 1 204,8 18,1 1,5
niet-westerse allochtonen 100,6 19,3 25,9 15,5 158,1 57,5 57,2
westerse allochtonen 135,2 1,9 8,5 4,6 147,5 12,4 9,1

Overige gemeenten 12 002,6 381,8 23,3 191,2 12 617,0 614,4 5,1
w.v.:

autochtonen 10 515,9 270,0 37,0 –64,0 10 771,3 255,4 2,4
niet-westerse allochtonen 534,2 114,2 –15,1 186,0 820,9 286,7 53,7
westerse allochtonen 952,5 –2,4 1,4 69,2 1 024,8 72,3 7,6

Alle gemeenten 15 424,1 473,4 0,0 271,1 16 192,6 768,5 5,0
w.v.:

autochtonen 12 976,2 254,5 0,0 –87,1 13 153,8 177,6 1,4
niet-westerse allochtonen 1 130,4 218,2 0,0 266,0 1 622,6 492,2 43,5
westerse allochtonen 1 317,5 0,6 0,0 92,2 1 416,2 98,7 7,5

1) Inclusief het saldo van de administratieve correcties.
2) Inclusief het saldo van de overige correcties en (op gemeentelijk niveau) mutaties in de bevolking ten gevolge van gemeentegrenswijzigingen.
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Als resultante van de onderliggende stromen verandert de
samenstelling van de bevolking naar herkomst in de grote
steden in hoog tempo. In de afgelopen acht jaar is het aan-
deel niet-westerse allochtonen met bijna één procentpunt
per jaar toegenomen (staat 4). Het aandeel autochtonen
neemt in vrijwel even hoog tempo af, van 64 procent in
1995 naar 57 procent in 2003.
Onder een vrij stabiele bevolkingsomvang van de grote
steden gaan dus grote veranderingen schuil.
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Staat 4
Bevolking per gemeente naar herkomstgroepering op 1 januari

Gemeente Autochtonen Niet-westerse allochtonen Westerse allochtonen

1995 1999 2003 1995 1999 2003 1995 1999 2003

%

Amsterdam 59 56 53 28 30 34 13 13 14
Rotterdam 65 61 56 26 29 34 9 10 10
Den Haag 64 61 57 23 27 30 12 12 12
Utrecht 73 71 70 17 19 20 10 10 10
Totaal vier grote gemeenten 64 61 57 25 28 31 11 11 12

Overige gemeenten in de
vier stedelijke agglomeraties 83 82 80 7 9 11 9 10 10

Overige gemeenten 88 87 85 5 5 7 8 8 8

Alle gemeenten 84 83 81 7 9 10 9 9 9
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