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hoofdstuk 3: dynamiek in de regio amsterdam

“De regio is te beschouwen als een netwerk van relaties in een aaneengesloten en steeds groter 

wordend stedelijk gebied. Het gebied bestaat uit meerdere centra met uiteenlopende kwaliteiten. 

Deze kwaliteiten vullen elkaar aan en geven kleur aan de diversiteit van de regionale woning-

markt. Almere is al lang geen slaapstad meer van Amsterdam, maar gewoon één van de 

woonmilieus in het stedelijk netwerk.” (een visie op de Noordvleugel van de Randstad door de 

corporaties in de regio Amsterdam, 2001)

3.1	 	De	ontwikkelingen	in	vogelvlucht

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in de regio amsterdam van de afgelopen 

decennia kort weergegeven. de nadruk daarbij ligt op de recente ontwikkeling van de 

bevolkingsomvang en –samenstelling in de verschillende gemeenten. Hiernaast wordt 

aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de spreiding van voorzieningen en 

werkgelegenheid. de spreiding van de bevolking beïnvloedt in belangrijke mate het 

ruimtelijke activiteitenpatroon van de bewoners van de polycentrisch wordende 

amsterdamse regio. Kaart 1 geeft inzicht in de snelheid waarmee nieuwe locaties in de 

amsterdamse regio de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. In vergelijking met 1960 

zijn er in 1990 veel meer plekken verstedelijkt en de verschillende plaatsen zijn door 

middel van veelal nieuw aangelegde infrastructuur met elkaar verbonden. Met dit 

hoofdstuk wordt beoogd een beknopt overzicht te geven van de huidige stand van 

zaken. Op die manier wordt getracht inzichtelijk te maken dat de amsterdamse regio 

als een polycentrische stedelijke regio kan worden beschouwd. de regio is niet alleen 

een meerkernige regio, maar tussen de verschillende kernen bestaat ook een zekere 

mate van complementariteit. 

de bevolkingsdynamiek is in West nederland groot geweest. na de sterke groei van de 

grote steden sinds 1900, kregen de steden in de loop van de jaren 60 en 70 juist met 

grote vertrekoverschotten te maken. de belangrijkste oorzaken van suburbanisatie-

processen zijn het verlangen naar groene en kindvriendelijke woonomgevingen 

Kaart	1 Verstedelijking in de regio amsterdam; kaartbeelden van 1960, 1975 en 1990

 Bron: dijkstra, reitsma & rommerts, 1999
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(woonsuburbanisatie) en de congestie en hoge grondprijzen in de binnensteden 

(arbeidsplekken) (Van de Ven, 1991). de toegenomen welvaartsstijging en het gestegen 

autobezit maakte het hierbij mogelijk om werken en wonen in toenemende mate 

ruimtelijk van elkaar te scheiden (dijst & cortie, 1988; dignum, droogh & cortie, 1991; 

droogh & cortie, 1991; dingemanse, 1993). Opvallend is dat de richting van de suburba-

nisatie van woon- en werkplekken in de amsterdamse regio in belangrijke mate 

tegenovergesteld is geweest. de groeikernen werden aan de noordkant gepland, zodat 

het Groene Hart zo veel als mogelijk vrij van bebouwing kon blijven, veel werkgelegen-

heid koos echter juist voor centrale plekken aan de zuidkant van de regio, zodat de 

arbeidsplekken vanuit veel verschillende woonplekken optimaal bereikbaar zijn 

(cortie & Ostendorf, 1977; Van engelsdorp Gastelaars & cortie, 1973; Van Ham, 2002). 

Omdat het vertrekoverschot ook een selectief karakter had, vooral welgestelde 

huishoudens vertrokken, verarmden de steden. In het midden van de jaren 80 is er 

weer een omslag. Het vertrekoverschot wordt kleiner, en er ontstaat zelfs weer 

bevolkingsgroei (Jobse & Musterd, 1989). 

Kenmerkend voor de verschuiving in de verhouding tussen stad en ommeland is dat 

de dominantie van de centrale stad in de regio is afgenomen (Hornis & ritsema van 

eck, 2007). dat lijkt ook te gelden voor de amsterdamse regio. In het eerste decennium 

na de tweede Wereldoorlog neemt de omvang van amsterdam nog sterk toe. de be-

volkingsomvang groeit tot circa 870.000 inwoners eind jaren 50. In de periode die volgt 

neemt de bevolkingsomvang af met niet minder dan 200.000 inwoners. Het jaar 1985 

vormt voor de gemeente amsterdam en de regio amsterdam een belangrijk omslag-

punt. na meer dan twee decennia daling van het inwonertal en een decennium daling 

van arbeidsplekken vertoonde de stad amsterdam weer groei. Zowel de bevolkingsom-

vang als de werkgelegenheid begon weer toe te nemen. echter zowel de structuur van 

de bevolking als van de werkgelegenheid bleef veranderen. dit blijkt bijvoorbeeld ook 

uit de voortgaande daling van de gemiddelde woningbezetting in amsterdam. Was de 

gemiddelde woningbezetting in het midden van de jaren 80 gedaald tot 2,2, eind jaren 

60 was dit nog meer dan 3,5, in 2008 is deze gezakt tot 1,9. relatief blijft het belang van 

amsterdam ten opzichte van de regio als geheel ook na 1985 verder afnemen (Winters-

hoven, 2000). al deze ontwikkelingen gaan gepaard met grote veranderingen in de be-

volkingsomvang van de verschillende gemeenten. Bontje en latten (2005) laten daarbij 

zien dat de bevolkingsdynamiek veelal groter is dan de cijfers van de bevolkingsom-

vang per gemeente suggereren. de kleine groei die de grote steden de afgelopen twin-

tig jaar in nederland hebben doorgemaakt, verhult bijvoorbeeld de enorme dynamiek 

en de selectieve migratie die permanent plaatsvindt. niet minder dan 46 procent van 

de vestigers in de grote steden heeft de stad na vijf jaar alweer verlaten. naast de grote 

in- en uitstroom van bewoners in de grote steden, is er ook sprake van selectieve bewe-

gingen, indien wordt gekeken naar huishoudtype. Zo verlaat nog steeds een groot deel 

van de gezinnen met kinderen de grote steden. deze selectieve dynamiek zorgt ervoor 

dat er concentraties van groepen huishoudens op verschillende plekken in de regio 

bestaan en dat die door de tijd verschuiven. de spreiding van de bevolking over een 
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gebied kan worden beschreven aan de hand van economische, sociaal-culturele, demo-

grafische en beleidsontwikkelingen. al snel na de suburbanisatie golf ontstond er een 

normale uitwisselingssituatie van bewoners tussen de verschillende gemeenten in de 

regio amsterdam. er kan er dan ook al geruime tijd over een regionale woningmarkt 

worden gesproken (Jobse, Kruythoff & Musterd, 1990; Konter, 1992). dignum, droogh 

& cortie (1991) geven ook aan dat er binnen het amsterdamse stadsgewest weinig 

aanwijzingen zijn dat mensen verhuizen omwille van werkmotieven. Musterd, Bontje 

& Ostendorf (2006) laten zien dat de amsterdamse regio een ontwikkeling richting een 

polycentrische stedelijke structuur heeft doorgemaakt. 

als de grootste verandering op sociaal-demografisch gebied kan worden geschetst de 

uitstroom van middenklasse vanuit amsterdam naar de regio en de instroom van 

laagopgeleide niet-westerse migranten. Maar er is ook sprake van diversificatie in de 

bevolkingssamenstelling van de suburbane gebieden. er is bijvoorbeeld een afnemen-

de dominantie van gezinshuishoudens in de voormalige suburbane gebieden. Het is 

belangrijk hierbij te beseffen dat veranderingen zowel het gevolg kunnen zijn van 

selectieve verhuisstromen als van huishoudensdynamiek an sich. Veel gezinnen zullen 

bijvoorbeeld in de loop van de tijd in de empty nest fase terecht komen of zijn dat al. 

de nieuw gevormde huishoudens van uithuisgaande jongeren moeten ook hun eigen 

woonplek vinden. Zij kunnen zich vestigen in de oude stadscentra, maar ook hun 

zelfstandige wooncarrière direct in de woonkern waar ze zijn opgegroeid, starten. een 

toenemende diversificatie in de bevolkingsopbouw van de voormalige suburbane 

gebieden wordt verwacht. een toenemende diversiteit in bevolkingssamenstelling past 

namelijk in het verouderingsproces van deze woongebieden (Grünfeld & Overkamp, 

2008). 

3.2	 	Woningvoorraad	en	bevolking

Woningen verschillen op een groot aantal aspecten van elkaar. Het gaat dan om de 

ligging van de woning, het woningtype, eigendomstype, oppervlakte, woningprijs en 

prijs per vierkante meter. tussen deze kenmerken van woningen bestaan sterke 

samenhangen; zo gaat een grotere woning al snel samen met een hogere prijs. Bij het 

vergelijken van de woningkwaliteit gaat het in een meertoppige woningmarkt dan ook 

om zowel de vierkante meterprijs van een woning, als de totale woningprijs (Meulen-

belt, 1997). de woningvoorraad in de regio amsterdam bestaat begin 2008 uit ongeveer 

een miljoen woningen. de woningvoorraad verschilt per gemeente sterk naar zowel 

bouwjaar, woningtype, grootte en eigendomsverhouding. de woningvoorraad binnen 

de gemeente amsterdam wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een relatief hoog 

aandeel vooroorlogse kleine meergezins- sociale huurwoningen. almere daarentegen 

is pas sinds 1975 tot ontwikkeling gekomen, en kent dus een relatief jonge woningvoor-

raad die ook merendeels bestaat uit eengezinswoningen. Binnen amsterdam daalt 

trouwens het laatste decennium het aandeel sociale huurwoningen en stijgt het eigen 

woningbezit.
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In de periode van 1975 tot 2007 is de woningvoorraad in de regio amsterdam met 55 

procent toegenomen. deze toename is iets kleiner dan in nederland als geheel; deze is 

namelijk 60 procent. dit komt doordat onder invloed van het groeikernenbeleid en de 

gebundelde deconcentratie in de jaren 70 en 80 relatief veel buiten de regio is ge-

bouwd. Het gaat hierbij ook om woningbouwlocaties zoals lelystad, die oorspronkelijk 

wel als overloop voor amsterdam zijn gepland, maar zo niet of amper hebben gefunc-

tioneerd. In de laatste vijftien jaar neemt de voorraad in de regio amsterdam sneller 

toe dan het landelijke gemiddelde. Wanneer in meer detail wordt ingezoomd, zijn er 

een aantal opvallende ontwikkelingen. de eerste betreft de WOZ-waarde ontwikkelin-

gen in de regio amsterdam in de periode 1997 en 2005. In 1997 hadden woningen in de 

gemeente amsterdam nog gemiddeld de laagste WOZ waarde van alle gemeenten in de 

regio. In de periode 1997 - 2005 zijn de woningprijzen in de gemeente amsterdam 

sterker gestegen dan elders in de regio of nederland als geheel. In 2005 waren de 

verschillen tussen de gemiddelde WOZ waarden tussen de verschillende gemeenten 

dan ook sterk verminderd. Binnen de voorraad van amsterdam valt echter op dat er 

een grote kernvoorraad is van kleine (goedkope) sociale huurwoningen en daarnaast 

een beperkte voorraad dure koopwoningen.

de omvang van het aantal inwoners in een gemeente hangt in belangrijke mate samen 

met de ontwikkelingen in de woningvoorraad. Kaart 2 geeft een overzicht van het 

relatieve aandeel woningen in de verschillende regiogemeenten voor de jaren 1980, 

1992 en 2004. Het verminderde belang van Haarlem en Hilversum in combinatie met de 

opkomende gemeenten Haarlemmermeer, Purmerend en almere is hierop duidelijk te 

zien. Het relatieve aandeel van de regionale woningvoorraad binnen de amsterdamse 

gemeentegrens is in deze periode eveneens gedaald. al blijft amsterdam met afstand 

de grootste gemeente. Wel daalt het aantal inwoners van amsterdam aan het begin 

van deze periode sterk, maar is er vanaf midden jaren tachtig weer sprake van lichte 

bevolkingsgroei. In 2009 zijn er weer evenveel amsterdammers als in 1975. Ook de 

gemeente Haarlem heeft tot in het midden van de jaren 80 te maken met bevolkings-

Kaart	2 Omvang van de woningvoorraad als aandeel van de regionale woningvoorraad per 
gemeente in de regio amsterdam in 1980, 1992 en 2004 

Legenda	  0 – 2  2 – 4  4 – 6  6 – 8  8 – 40 
 
Bron: cBS-Statline (eigen bewerking)
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krimp en daarna pas weer met een lichte groei. door de sterke groei van almere, 

Haarlemmermeer en Purmerend blijft het relatieve aandeel amsterdammers in de 

regionale bevolking overigens afnemen. In 2003 is de totale bevolkingsomvang van 

almere, amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad voor het 

eerst groter dan die van amsterdam. almere heeft in deze periode een enorme groei 

door gemaakt (+ 180.000 inwoners) en is nu zelfs naar bevolkingsomvang de tweede 

gemeente in de regio. Ook Purmerend en Haarlemmermeer zijn in deze periode meer 

dan verdubbeld qua bevolkingsomvang. Indien we kijken naar de regio als geheel, dan 

nemen we tussen 1995 en 2008 een groei waar van ongeveer 10 procent. de regio 

amsterdam heeft in 2008 in totaal 2,1 miljoen inwoners. In deze periode is het aantal 

inwoners in de regio amsterdam sneller gegroeid dan van nederland als geheel. 

er is een sterke toename geweest van het aandeel etnische bewoners in zowel amster-

dam als in de (voormalige) suburbane gebieden. Het aandeel niet-westerse allochtonen 

in de bevolking stijgt tot een op de vijf bewoners van de regio amsterdam in 2008. Ook 

in 2008 bestaan er grote verschillen in het aandeel niet-westerse allochtonen per 

gemeente. In amsterdam is bijvoorbeeld een op de drie inwoners van niet westerse 

origine. amsterdam is lange tijd de vestigingslocatie van deze bevolkingsgroep 

geweest. Kaart 3 laat zien dat het aandeel niet-westerse allochtonen tussen 1996 en 

2008 in een aantal verschillende gemeenten in de regio sterk is gegroeid. dat de groei 

van niet-westerse allochtonen in de recente jaren met name op gemeenten buiten 

amsterdam gericht is geweest, blijkt ook uit het gegeven dat in 1996 nog 70 procent 

van alle niet-westerse allochtonen in amsterdam woonde, in 2008 is dat gedaald tot 60 

procent. er is dus sprake van een blijvende concentratie binnen de gemeente amster-

dam, maar tegelijkertijd is er een toename in de andere gemeenten waar te nemen. als 

gevolg daarvan is de segratie-index gemeten op gemeentelijk schaalniveau aan het 

dalen (Jobse, Kruythoff & Musterd, 1990; de Groot, 2004; Huisman & Ostendorf, 2008). 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat er sprake is van een selectief aantal 

plekken; binnen bijvoorbeeld almere waar Surinamers zich met name vestigen. dit 

betekent dat er ook vandaag de dag nog sprake is van een segregatie op een lager 

schaalniveau (Musterd, Bontje & Ostendorf, 2006). In kaart 4 zijn de concentratie 

Kaart	3 aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking per gemeente in de regio amsterdam 
in 1996, 2002 en 2008 

Legenda	  1 – 5  6 – 10  11 – 15  16 – 20  21 – 25  26 – 35
 
Bron: cBS-Statline (eigen bewerking)
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Kaart	4 regionale concentraties van niet-westerse allochtonen in 2008

Legenda	  niet-westerse allochtonen (>38%)
 
Bron: regiomonitor amsterdam (eigen bewerking)

Legenda	  tweepersoonshuishouden  eenpersoonshuishouden  Gezin
 
Bron: cBS-Statline (eigen bewerking)

Kaart	5 Huishoudsamenstelling per gemeente in de regio amsterdam in 2008
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gebieden van niet-westerse allochtonen weergeven voor het jaar 2008. Ook op deze 

kaart is duidelijk waarneembaar dat er een groot aantal concentratiegebieden is 

ontstaan buiten amsterdam. Ook wordt duidelijk dat de spreiding binnen amsterdam 

niet gelijkmatig is, maar een groot aantal concentraties kent.

In de loop van de tijd is de dominantie van de voormalige groeikernen als woonmilieu 

voor gezinnen afgenomen. Maar ook in 2008 zijn gezinnen sterk oververtegenwoor-

digd in de voormalige groeikernen en in het bijzonder in de recent opgeleverde 

woningbouwlocaties. alleenstaanden wonen relatief vaak in de gemeenten amstel-

veen, amsterdam en Haarlem. dit blijkt uit kaart 5 en wordt ook bevestigd door de 

kaart van concentratiegebieden van gezinnen en alleenstaanden op basis van de 

regiomonitor amsterdam (kaart 6).

Gemiddeld is het inkomen van de bevolking van amsterdam lager dan van de omlig-

gende gemeenten. de inkomensachterstand is echter in de afgelopen jaren kleiner 

geworden in vergelijking met de jaren 80. echter zowel in 1999 als in 2003 lag voor 

amsterdam, Beverwijk en Purmerend het gemiddelde huishoudinkomen (gestandaar-

diseerd voor verschillen in huishoudomvang) lager dan het nederlandse gemiddelde. 

In de gemeente almere, Zaanstad en Haarlem komt het gemiddelde inkomen nage-

noeg overeen met het landelijke gemiddelde. de regio kent met Bloemendaal, Blari-

cum, Heemstede, laren, naarden en amstelveen ook een groot aantal relatief welva-

Kaart	6 concentraties van gezinnen en eenpersoonshuishoudens in 2006

Legenda	  Gezin (>40%)  eenpersoonshuishouden (>62%)

 Bron: regiomonitor amsterdam (eigen bewerking)
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rende gemeenten. Zowel concentraties van topinkomens (gouden randjes) als 

concentraties van lage inkomens (pockets of poverty) komen op meerdere plekken in 

de regio voor (de Boer et al., 2009). 

3.3	 	Arbeidsplaatsen

nadat eerst de woonsuburbanisatie op gang was gekomen is later ook de werkgelegen-

heid in nederland gesuburbaniseerd (engesldorp-Gastelaars & cortie, 1973; Hessels, 

1992). Het economische belang van de amsterdamse binnenstad in de regio is dan ook 

sterk afgenomen in de afgelopen decennia. tussen 1970 en 1996 daalde het aantal 

banen van 180.000 naar 100.000. de afnemende centrumfunctie van amsterdam blijkt 

ook uit een sterke daling van de inkomende pendel naar de amsterdamse binnenstad. 

deze inkomende pendel daalde van 140.000 in 1970 naar 60.000 in 1996 (Van der Vegt & 

Manshanden, 1997). In dezelfde periode groeit de werkgelegenheid in de rest van de 

stad en de regio. Hierdoor is het (relatieve) belang van andere gemeenten in de regio 

als arbeidsplaats toegenomen (Van der Vegt et al., 1998).

In de jaren 90 gaat het economisch goed met nederland en de regio amsterdam in het 

bijzonder. nederland als geheel en de regio amsterdam kenden dan ook een lage 

werkloosheid in de jaren rond de millenniumwisseling. Van alle arbeidsplaatsen in 

nederland is circa 15 procent in de regio amsterdam gelegen. de toename aan arbeids-

plaatsen tussen 1995 en 2005 is groot geweest, circa 25 procent. na 2001 daalt de 

werkgelegenheid overigens wel enigszins in de jaren 2002, 2003 en 2004, maar stijgt in 

2005 weer. Het aandeel arbeidsplaatsen in een kern ten opzichte van alle arbeidsplaat-

sen in de regio geeft het relatieve belang van de plaats als werkcentrum in de regio 

weer. In de periode 1995-2005 blijft het relatieve aandeel arbeidsplaatsen in de gemeen-

te amsterdam ten opzichte van de rest van de regio met circa 40 procent stabiel. de 

gemeente Haarlemmermeer kan, met de banenmotor Schiphol binnen haar grenzen, 

als een ‘werkgemeente’ worden gekenschetst. er zijn in de Haarlemmermeer bijna 

evenveel inwoners als arbeidsplaatsen gelegen. Kaart 7 laat de ontwikkeling van het 

aantal bedrijven per gemeente tussen 1996 en 2008 in de regio amsterdam zien. Ook 

deze kaart laat zien dat er een meerkernig patroon is ontstaan. niet alleen amsterdam 

is een belangrijk werkcentrum, maar ook Haarlemmermeer. de gemeenten Haarlem, 

Zaanstad en almere hebben daarnaast eveneens een groot aantal bedrijfsvestigingen 

binnen hun gemeente. 

de groei van de werkgelegenheid is in de periode 1995-2007 relatief het grootst in de 

gemeente almere. In ruim tien jaar tijd verdubbelt het aantal arbeidsplaatsen, deze 

groei is sneller dan de toename van het aantal inwoners in almere. desondanks is er in 

almere nog altijd maar één arbeidsplaats op drie inwoners. naast de groeikernen 

almere en Haarlemmermeer neemt de werkgelegenheid ook relatief sterk toe in de 

andere voormalige groeikernen te weten Uithoorn, Purmerend en Zaanstad. al met al 

geeft de verandering van de werkgelegenheid tussen 1995 en 2007 aan dat er een 
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ontwikkeling richting een polycentrische stedelijke regio plaatsvindt. de groei van de 

arbeidsplaatsen vindt in het bijzonder plaats binnen nieuwe woongemeenten. 

daarnaast bestaan er tussen de kernen naar type werkgelegenheid en branchespeciali-

satie aanzienlijke verschillen (lambregts et al., 2006; Musterd, 2007). Op basis van die 

specialisatie bestaat er dus een zekere mate van complementariteit naar werkgelegen-

heid tussen de kernen in de regio. dit draagt er toe bij dat er veel ‘kriskras’ werkrelaties 

bestaan in de regio amsterdam. In de regio amsterdam zijn de pendelstromen vanuit 

de randgemeenten naar amsterdam aanzienlijk, maar ook tussen de randgemeenten 

onderling en vanuit amsterdam. de pendelstroom vanuit amsterdam naar de 

Haarlemmermeer is zelfs groter dan vanuit de Haarlemmermeer naar amsterdam (de 

Boer et al., 2008)

3.4	 	Voorzieningen

Ook het voorzieningenaanbod verandert in de loop van de tijd. deels zijn een groot 

aantal voorzieningen volgend op verhuisstromen. Maar er zijn ook veranderingen in 

de structuur van bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen. al decennia lang neemt het 

belang van niet-dagelijkse winkels toe ten koste van winkels voor dagelijkse voorzie-

ningen. Het winkelaanbod verandert tevens onder invloed van schaalvergroting. Het 

aantal winkels daalt, maar het gemiddelde vloeroppervlak per winkel stijgt. “de 

buurt- en wijkcentra staan als gevolg van draagvlakvermindering door een lagere 

woningbezetting en grotere mobiliteit van de consumenten steeds meer onder druk, 

terwijl het winkelaanbod bij winkelcentra van een hogere orde (stadsdeelwinkelcen-

tra) wel uitgebreid is” (Bos eyssen, 2004). Op het gebied van de winkelvoorzieningen 

vinden er twee ontwikkelingen tegelijkertijd plaats. enerzijds is er een proces van 

afnemende hiërarchische opbouw van de winkelvoorzieningen. anderzijds is er sprake 

van een toenemende concentratie van winkelvoorzieningen en branches. Ook relatief 

nieuwe locaties kennen een hoogwaardig voorzieningenaanbod. als gevolg van deze 

ontwikkeling is het centrum van amsterdam niet meer automatisch de hotspot qua 

winkelvoorziening. tegelijkertijd zien we dat inwoners van amsterdam steeds vaker 

Kaart	7 absolute aantal bedrijven per gemeente in de regio amsterdam in 1996, 2002 en 2008

Legenda	  0 – 2.000  2.001 – 4.000  4.001 – 6.000  6.001 – 8.000  8.001 – 50.020
 
Bron: cBS-Statline (eigen bewerking)
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gebruik maken van regionale winkelcentra. amsterdammers waarderen bijvoorbeeld 

het winkelcentrum van amstelveen het hoogst van alle winkelcentra in de regio 

amsterdam (Federova & Slot, 2007). 

Ook uit ander onderzoek in nederland blijkt dat voor tal van voorzieningen de 

locatietheorie van christaller niet langer de spreiding van voorzieningen binnen 

regio’s verklaart (Meijers, 2007). In 2006 is er een onderzoek uitgevoerd naar cultuurbe-

zoek door de bewoners in de regio amsterdam. Hoewel amsterdam hierin nog steeds 

een grote aantrekkingskracht heeft op bewoners vanuit de hele regio, gaan bewoners 

hiervoor ook naar andere gemeenten binnen de regio amsterdam (lada, 2006). 

3.5	 	Op	weg	naar	een	polycentrische	stedelijke	regio

Kortom, de bevolkingsdynamiek op basis van absolute bevolkingsomvang kan worden 

ingedeeld in verschillende tijdsperioden (zie ook Jobse, Kruythoff & Musterd, 1990). de 

eerste periode tot de jaren 60 wordt gekenmerkt door een verhuisstroom gericht op de 

centrale steden. Het gevolg is een toenemende concentratie en dominantie van de 

centrale stad. deze groeiperiode van de stad werd gevolgd door een krimpende stad, 

maar een sterk groeiende regio onder invloed van de suburbanisatie. In deze periode 

nemen de verschillen tussen stad en ommeland af naar bevolkingsdichtheid, maar is 

er sprake van selectieve migratie en ontstaat er een inkomenskloof tussen ommeland 

en stad ten nadele van de stad. Welvarend en kansrijk woont in toenemende mate 

buiten de stad. daarna zien we vanaf midden jaren 80 een ontwikkeling in de richting 

van een gelijkwaardig maar complementaire stedelijke regio. In deze periode neemt 

zowel de bevolkingsomvang van de stad als van de regiogemeenten in absolute zin toe. 

daarnaast ontstaat er een meertoppige woningmarkt (Meulenbelt, 1997), waardoor 

zowel in de stad als in het ommeland aantrekkelijke woongebieden ontstaan met 

sociaal-economisch sterke bewoners. Ook neemt het aandeel niet-westerse migranten 

in het voormalige ommeland toe onder invloed van suburbanisatie van etnische 

minderheden (Musterd, Bontje & Ostendorf, 2006).

de in dit hoofdstuk geschetste ontwikkelingen laten zien dat er vele veranderingen 

bepalend zijn voor de huidige bevolkingssamenstelling en –spreiding in de regio 

amsterdam. Zo is de bevolking van de gemeente amsterdam ondanks een aanzienlijke 

uitbreiding van de woningvoorraad en sterke groei van het aantal arbeidsplaatsen 

gekrompen. Veranderende woonwensen en de opkomst van nieuwe huishoudcatego-

rieën en de aantrekkelijkheid om het leven in de polycentrische stedelijke regio vorm 

te geven, zorgen blijkbaar voor selectieve woonlocatiekeuzes. anno 2009 is er in de 

amsterdamse regio een redelijke mix van woonpatronen te onderscheiden naar 

sociaal-demografische en sociaal-economische achtergrondkenmerken van de 

bewoners. dit is in de eerste plaats het gevolg van het feit dat er een redelijke mix van 

woningen bestaat naar prijsniveau en eigendomsverhouding. de dominantie van 

amsterdam in de regio is afgenomen. dit geldt niet alleen in absolute zin, maar ook in 
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kwalitatieve zin. In alle gemeenten woont in toenemende mate een grote verscheiden-

heid aan huishoudtypen en bewonersgroepen. Ook op het gebied van de werkgelegen-

heid nemen we een ontwikkeling in de richting van een polycentrische stedelijke regio 

waar. de sterke groei aan arbeidsplaatsen heeft zich in het bijzonder gericht op de 

voormalige groeikernen. daarnaast bestaat er een behoorlijke diversiteit in de 

verschillende gemeenten in de regio naar het type werkgelegenheid dat men er vindt.




