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ouderen worden, blijkt in het geheel niet uit de cijfers. Ouderen verhuizen of migreren 
bijna nooit. Dat geldt niet alleen voor de stad, maar ook voor ommeland en groeikern.
Tegelijkertijd neemt het aandeel dertigers, jonge kinderen en tieners in de instroom in 
alle gebieden steeds verder af. Dit laatste betekent voor de groeikernen en het 
ommeland een ommekeer. Groeikernen en ommeland groeiden voorheen als gevolg 
van suburbanisatie, waarbij ‘overlopende’ stedelingen vanwege gezinsvorming op zoek 
gingen naar een mooie en betaalbare woning in een groene woonomgeving. Maar die 
stroom droogt nu snel op, vooral voor de groeikernen: de binnenlandse instroom neemt 
in absolute zin fors af en daarbinnen in relatieve zin de trek van gezinnen. Daarbovenop 
is alleen bij de instroom in de groeikernen sprake van verdere verkleuring; de 
binnenlandse vestiging in de groeikernen verliest terrein, de buitenlandse instroom 
neemt er toe.
Met dergelijke forse veranderingen in de trek naar de steden, het ommeland en de 
groeikernen zullen de woon-, werk en zorgopgaven voor de diverse gemeenten ook 
sterk van karakter veranderen.

Figuur 3.6b
Vestiging van 18- tot 24-jarigen in grote steden, 2012
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Ro!erdam
Net als Amsterdam kent Ro!erdam een vestigingsoverschot onder jongeren, maar 
hier gaat het alleen om 18- tot 25-jarigen (in plaats van tot 30 jaar). Bovendien is het 
overschot ruim de hel" kleiner. Net als in Amsterdam kent ook de lee"ijdsklasse 30 tot 
65 jaar een vertrekoverschot, en in het verlengde daarvan is er een vertrekoverschot 
onder kinderen tot 12 jaar. In Ro!erdam was het binnenlandse migratiesaldo langer 
negatief dan in Amsterdam; Ro!erdam hee" pas sinds kort een positief saldo. Ook in 
Ro!erdam vertaalt de afname in het vertrek zich in een afnemende populariteit van de 
groeikernen in het Ro!erdamse stadsgewest (zie ook hoofdstuk 12).

Den Haag
Ook Den Haag hee" een karakteristiek patroon van vestigingsoverscho!en onder 
18-#tot 30-jarigen en vertrekoverscho!en bij 30- tot 65-jarigen (samen met de kinderen 
tot 12 jaar). Wel is er, in vergelijking met Amsterdam, minder sprake van doorgaande 
trends en meer van sterke jaarlijkse $uctuaties. Die $uctuaties hebben te maken met 
de nieuwbouwprojecten in Zoetermeer enerzijds en van de realisering van de Haagse 
Vinex-wijken Leidschenveen, Ypenburg en Wateringse Veld. Mede hierdoor was er 
in de afgelopen tien jaar een gestage afzwakking van het vertrekoverschot in deze 
lee"ijdsklasse, vooral ook omdat er minder is verhuisd naar de omliggende gemeenten 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk (zie ook hoofdstuk 13).

Figuur 4.5b
Vertrek van 25- tot 39-jarigen uit grote steden, 2012
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Aankomst Vertrek

DE STAD: MAGNEET, 
ROLTRAP EN SPONS
Bevolkingsontwikkelingen 
in stad en stadsgewest
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De steden zijn Amsterdam, Rcɛerdam, Den Haag,
Utrecht, Eindhoven en Groningen

Vestiging

Aandeel vestiging in en vertrek uit zes grote steden per leeəijdscategorie
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“De hoge woning-
prijzen in de grote 
steden van Nederland 
suggereren dat een 
steeds groter deel van 
de mensen in de stad 
wil wonen. Maar in 
hoeverre is dat echt 
zo? Elk jaar vertrekken 
er ook veel mensen uit 
de stad. Bovendien wil 
niet iedereen in de 
stad wonen.” 

“Trek van en naar de stad”  
PBL (2019)

Gemeente ≠ stad 
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Dashboard uitslagen



WerkmilieuRecreatie Woonmilieu Vervoer

Keuzevrijheid - contrast
- diversiteit
- toegankelijkheid

Regeerakkoord: “We zijn 
vóór verschillen, maar 
tegen tegenstellingen.”
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beter.

KANS:

bespaar 

per dag

1 miljoen km

in de MRA!

Gem. woon-werkafstand

Amsterdam     32 km

Almere            17 km
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stelling 1


Lokale woonwensen moeten nooit  
het leidend criterium zijn bij het 
bepalen waar gebouwd wordt.
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Is de lange traditie van  
functiescheiding nog actueel?
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Charte d'Athène
CIAM congres 
1933

Het einde van  
nieuw is beter?



Gebruiker 

Functie 

Gebouw 

Stadsinrichting  

Stadsstructuur

Ritmes
van stedelijke transformaties

Interactiemileus
stedelijke ontmoetingsplekken

Detailhandel 
Cultuur 
Horeca 
Hotels 
Congres 
Onderwijs





International expert meeting

prof. Martina Baum prof. Mark Brearley prof. Kristiaan Borret Ben Margolis

Anne Skovbro



‘Onmenselijk’ ‘Menselijk’uitwisseling

bron: Rademacher De Vries, Young Innovators



David Rusk

“Het is niet erg als 
je ouders laag 
opgeleid zijn of een 
laag inkomen 
hebben, dat wordt 
pas een probleem 
als niemand in je 
klas of buurt ouders 
heeft met een 
hogere opleiding of 
inkomen.”

Van een saai en  
eentonig leven 
gaat zelfs een 
schimmel dood.”

prof. Johanna Westerdijk 
hoogleraar schimmelculturen & plantenziektes 
en eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland

“

Vermijd 
monoculturen



Werkcorporatie Circulaire Bouwcampus Plint BV



stelling 2


Het is altijd schadelijk wanneer 
woningbouw andere stedelijke 
functies verdrijft


