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Gemeenten naar aandeel geboorten bij alleenstaande
moeders, 2009

In 2009 zijn er in ons land 185 duizend kinderen geboren. 
De meesten van hen hadden bij de geboorte samen-
wonende ouders. Ongeveer een derde van deze samen-
wonende ouders woonde ongehuwd samen. Zeven procent 
van de moeders was alleenstaand ten tijde van de geboorte 
van het kind (zie ook het artikel ‘Samenleefvorm van de 
 moeder bij geboorte van het kind’ in deze editie). 

Alleenstaande moeders die in 2009 een kind hebben 
 ge kregen, zijn het vaakst te vinden in de provincies Noord- 
Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Bijna één op de tien 
kinderen in die provincies is geboren bij een alleenstaande 
moeder. Grafiek 1 laat de gemeenten zien met de hoogste 
aandelen alleenstaande moeders; gemeenten waar in 2009 
minder dan 150 kinderen werden geboren zijn buiten 
 beschouwing gelaten. In de gemeente Rotterdam zijn de 

meeste kinderen bij een moeder zonder partner geboren. 
Het aandeel is daar met 21 procent drie keer zo hoog als 
het landelijk gemiddelde. Ook in Amsterdam, Almere en 
Den Haag is dit aandeel hoog. In deze steden wonen rela-
tief veel Antillianen/Arubanen en/of Surinamers. Een-
oudergezinnen komen bij deze bevolkingsgroepen veel 
vaker voor dan onder autochtonen. 

In de provincies Gelderland en Overijssel is het aandeel 
 geboorten bij alleenstaande moeders met 4 procent het 
laagst. Onder de gemeenten met een laag aandeel 
 kinderen geboren bij moeders zonder partner bevinden 
zich een aantal die tot de bijbelgordel behoren, zoals 
 Staphorst, Barneveld en Zwartewaterland (grafiek 2, 
opnieuw exclusief gemeenten met minder dan 150 ge-
boorten). De gemeenten in deze streek kennen juist een 
opvallend hoog aandeel  geboorten bij gehuwde moeders, 
ongeveer 90 procent. Het landelijk gemiddelde is met 
60 procent veel lager.

Rangen en standen

1. Top–25 van gemeenten met hoogste aandeel levendgeborenen
bij alleenstaande moeders, 2009
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2. Top–25 van gemeenten met laagste aandeel levendgeborenen
bij alleenstaande moeders, 2009

Drimmelen

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

%

Woudenberg
Oirschot

West Maas en Waal
Rijnwoude

Edam-Volendam

Aalten

Heerde

Montfoort

Groesbeek

Aalburg
Zederik

Staphorst

Maasbree

Elburg

Barneveld

1,0

Oldebroek
Dalfsen

Oud-Beijerland
Lochem

Zwartewaterland
Tubbergen
Laarbeek

Ommen
Schagen

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9


