
8 Centraal Bureau voor de Statistiek

Rangen en standen

Jonge en oude vaders, 2010

In 2010 zijn ruim 184 duizend kinderen in Nederland gebo-
ren. De gemiddelde leeftijd van de vader was met 34 jaar 
drie jaar hoger dan die van de moeder. De meeste vaders 
(80 procent) en moeders (85 procent) van deze kinderen 
waren tussen de 25 en 40 jaar oud. Ongeveer één op de  
25 vaders was jonger dan 25 jaar en één op de zes was  
40 jaar of ouder. Bij moeders was één op de tien jonger dan 
25 en 4 procent van de moeders was 40-plusser (Wobma 
en Van Huis, 2011).

Er zijn grote regionale verschillen in het aandeel jonge en 
oude vaders. Zo varieert het aandeel vaders jonger dan  
25 jaar per gemeente tussen 11,5 procent in Neder-Betuwe 
(Gelderland) en 0 procent in Hilvarenbeek (Noord-Brabant) 
en Nederweert (Limburg). Ook het aandeel vaders van  
40 jaar en ouder laat grote regionale variaties zien. In 
Bloemendaal is bijna de helft van de vaders 40-plusser, ter-
wijl dit in Bunschoten maar 7 procent is.

De top-25 van gemeenten met het hoogste aandeel jonge 
vaders wordt aangevoerd door Neder-Betuwe, gevolgd door 
Nieuw-Lekkerland (Zuid-Holland) (grafiek 1). In de top-25 
zitten veel kleine christelijke gemeenten, maar ook een paar 
grotere gemeenten zoals Heerlen, Rotterdam en 
Leeuwarden. Dit beeld zagen we ook al bij het aandeel jon-
ge moeders in 2007 (zie rubriek Rangen en standen, 

Bevolkingstrends 56(3)). Omdat de leeftijd van de vader 
sterk gelieerd is aan de leeftijd van de moeder, komen de 
meeste gemeenten uit de top-25 van jonge vaders ook voor 
in de top-25 van jonge moeders en vice versa. Er zijn uitzon-
deringen: zo heeft de gemeente Goirle (Noord-Brabant) 
10,5 procent jonge moeders en staat daarmee niet in de 
top-25 van gemeenten met hoogste aandeel jonge moe-
ders. Omgekeerd staat de gemeente Urk met 23 procent 
jonge moeders en 6,5 procent jonge vaders wel in top-25 bij 
de vrouwen, maar niet bij de mannen.

In de top-25 van gemeenten met het hoogste aandeel 
40-plus vaders bevinden zich veel rijkere gemeenten 
 (grafiek 2). Zo staan Bloemendaal, Naarden en Wassenaar 
aan kop. In deze gemeenten is meer dan één op de drie 
mannen 40 jaar of ouder bij geboorte van hun kind. De 
meeste gemeenten van de top-25 van oudere vaders staan 
ook in de top-25 van oudere moeders. Zo staat de gemeen-
te Amsterdam met bijna 25 procent 40-plus vaders en 7 pro-
cent 40-plus moeders zowel in de top-25 bij de mannen als 
de vrouwen.
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1. Top-25 van gemeenten met het hoogste aandeel 
    levendgeborenen bij mannen jonger dan 25 jaar, 20101)

1)  Het betreft uitsluitend gemeenten met minimaal 100 levendgeborenen.
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2. Top-25 van gemeenten met het hoogste aandeel 
    levendgeborenen bij mannen van 40 jaar of ouder, 20101)

1)  Het betreft uitsluitend gemeenten met minimaal 100 levendgeborenen.
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