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Twintig jaar geleden was het duidelijk: Amsterdam was de centrum
stad. In Amsterdam gebeurde het qua winkelen, uitgaan en werk
gelegenheid. Daaromheen lagen de zogenaamde slaapsteden als 
Purmerend, Almere en Haarlemmermeer.  
Tegenwoordig is dit heldere onderscheid niet meer te maken. 
Steeds meer activiteiten en processen vinden op regionale schaal 
plaats. er bestaat een grote en toenemende verwevenheid tussen 
verschillende gemeenten in de regio Amsterdam. Veel mensen 
 ondernemen tal van activiteiten op verschillende plekken in  
de regio zowel binnen als buiten de eigen woongemeente.  
Ook bestaan er grote intergemeentelijke verhuisstromen in de 
regio. Deze onderlinge samenhang en verbanden zorgen ervoor 
dat er gesproken kan worden van een regio. In dit artikel staat  
de vraag centraal hoe de ruimtelijke verdeling van alleenstaanden 
en gezinshuishoudens er in de regio Amsterdam uitziet.  
Deze vraag is niet alleen interessant vanwege de veranderingen 
in de huishoudenssamenstelling binnen de regio, maar ook in 
het licht van de meer algemene trend van een toenemend aantal 
 eenpersoonshuishoudens en een daling van het aantal gezinnen in 
de Nederlandse samenleving als geheel.

Wordt een suburbane gemeente als de  
Haarlemmermeer ook aantrekkelijk voor  
alleenstaanden?

Joram Grünfeld (UvA) & Michiel Overkamp (Gemeente Haarlemmermeer)

Huishoudensdynamiek
Regionale en lokale huishoudensdynamiek ont-
staan door interne ontwikkelingen en verhuis-
stromen. Interne ontwikkelingen leiden tot 
verandering in zowel het aantal huishoudens als  
in typen huishoudens. Zo ontstaan er nieuwe 
huishoudens door het uit huis gaan van jongeren 
en worden huishoudens opgeheven door 
bijvoorbeeld het gaan samenwonen van twee 
eenpersoonshuishoudens. Veranderingen binnen 
een huishouden kunnen ook zorgen voor een 
transitie van het type. De overgang naar een 
gezinshuishouden gebeurt bijvoorbeeld door  
het krijgen van kinderen binnen een bestaand 
huishouden. De huishoudensamenstelling 
verandert daarnaast door de selectieve migratie-
stromen in een gebied. Zowel vertrekkers als 
vestigers in een gemeente vormen over het 
algemeen geen afspiegeling van de bevolking. 
Intergemeentelijke migratiebewegingen zijn dus 
selectief en leiden tot een verandering van de 
lokale bevolkingssamenstelling. Absolute cijfers 
over de ontwikkeling van de bevolking geven, als 
gevolg van de selectieve migratie, maar beperkt 
inzicht in de werkelijke dynamiek. Veel inter-
gemeentelijke verhuizingen in de regio Amsterdam 
worden ingegeven door verschillen in woningvoor-
raad. De woningvoorraad in de regio Amsterdam 
bestaat uit circa 650.000 woningen. De woning-
voorraad verschilt per gemeente sterk naar zowel 
bouwjaar, woningtype, grootte, prijs, eigendoms-
verhouding en woonmilieu. De woningvoorraad 
binnen de gemeente Amsterdam wordt bijvoor-
beeld gekenmerkt door een relatief hoog aandeel 
vooroorlogse kleine sociale huurwoningen. In de 
gemeente Haarlemmermeer zijn de grote bouw-
 locaties echter pas na 1970 tot ontwikkeling 
gekomen en de gemeente Haarlemmermeer  
kent dus een relatief jonge woningvoorraad die 
grotendeels bestaat uit eengezinswoningen. 

Terwijl Amsterdam in 2007 een bevolking had  
die qua omvang nauwelijks verschilde van de 
bevolkingsomvang in 1975, is de bevolking van  
de gemeente Haarlemmermeer in dezelfde 
periode bijna verdubbeld.

Diversiteit
Vandaag de dag is de sociaal-demografische 
kaart (wie woont waar) in de regio Amsterdam 
met zijn policentrische stedelijke structuur minder 
voorspelbaar en minder eenduidig interpreteer-
baar dan voorheen. Oorspronkelijk vormde de 
werkplek het belangrijkste vestigingscriterium 
voor huishoudens. Sinds de woon-werkafstand 
aan belang heeft ingeboet, is er meer keuzevrij-
heid voor huishoudens. De woonplek wordt dus 
meer en meer gekozen omwille van de kwaliteiten 
van de woningen en het woonmilieu en minder 
omwille van de locatie ten opzichte van de 
werkplek. Daarnaast hebben we te maken gehad 
met de opkomst van nieuwe huishoudensvormen. 
Naast het traditionele kostwinnersgezin zijn tal 
van nieuwe huishoudensvormen met een substan-
tiële omvang ontstaan zoals eenoudergezinnen, 
tweeverdieners zonder kinderen, tweeverdieners 
met kinderen, singles enzovoort. Deze diversiteit 
vertaalt zich ook in uiteenlopende woonwensen. 
Een derde oorzaak van de veranderende sociale 
kaart is het verouderingsproces dat de suburbane 
gebieden rond Amsterdam doormaken. Grote 
nieuwbouwlocaties kenmerken zich in de eerste 
periode na oplevering door een typerend demo-
grafisch profiel, monofunctionaliteit en een uni-
forme bouwstijl. Diversiteit heeft tijd nodig. In de 
loop van de jaren wordt het demografische profiel 
van woongebieden meestal diverser. Woonwijken 
verouderen immers en krijgen daardoor (moge-
lijk) met een daling op de woningmarktladder te 
maken, waardoor zij toegankelijk worden voor 
nieuwe groepen huishoudens. Daarnaast worden 
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Figuur 1 Aandeel gezinnen en eenpersoonshuishoudens per leeftijdsgroep
in Nederland

Bron: CBS-Statline (eigen bewerking)
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Figuur 2 Verdeling van huishoudentypen in zeven regiogemeenten

Bron: CBS-Statline (eigen bewerking)

Alleenstaanden en gezinnen in de 
 regio Amsterdam
Hoewel landelijk de verdeling van de drie verschil-
lende huishoudenstypen min of meer gelijk is, is 
dat op lokaal niveau niet het geval. In FIGUUR 2 is 
voor de zeven regiogemeenten een cirkeldiagram 
opgenomen waarin de huishoudenssamenstelling 
wordt getoond. Direct valt op dat alleenstaan-
den zijn oververtegenwoordigd in Amsterdam, 
Haarlem en in mindere mate in Amstelveen. Een 
oververtegenwoordiging van gezinnen vinden we 

in Haarlemmermeer, Almere en in iets mindere 
mate in Purmerend en Zaanstad. 
Eenzelfde beeld van de verdeling van gezinnen 
en alleenstaanden over de regio vinden we terug 
wanneer met de Regiomonitor wordt gekeken 
naar concentraties op regionaal niveau, FIGUUR 3. 
Met betrekking tot alleenstaanden vinden we een 
vlek aan concentratiegebieden binnen de ring 
A10 in Amsterdam en in Haarlem. Concentraties 
van gezinnen vallen op in Haarlemmermeer, 
 Almere en Purmerend.

Figuur 3 Concentraties van gezinnen en alleenstaanden in de regio Amsterdam, 2004

Bron: Regiomonitor
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de zittende huishoudens ouder en bereiken zij in 
toenemende mate de empty nest fase. De vierde 
oorzaak is de groeiende groep jongeren die in 
suburbs zijn opgegroeid en mogelijk daardoor 
een andere woonoriëntatie hebben bij het ver-
laten van het ouderlijk huis. 

Leeftijdsprofiel en huishoud
samenstelling
Mensen doorlopen in hun leven verschillende 
parallelle carrières op het gebied van wonen,  
werken, opleiding en huishoudsamenstelling.  
De verschillende carrières verlopen deels parallel 
en beïnvloeden elkaar. Een stijging van het 
inkomen bij een nieuwe baan maakt het bijvoor-
beeld mogelijk een grotere woning te gaan 
bewonen. Tweepersoonshuishoudens maken vaak 
de keuze voor kinderen pas nadat de opleidings-
carrière is afgerond en de eerste stappen in de 
arbeidscarrière zijn gemaakt. Door het bestaan 

van dergelijke belangrijke wisselwerkingen tussen 
de verschillende carrières kunnen we verschil-
lende groepen onderscheiden. Zo bevinden veel 
mensen van middelbare leeftijd zich in de 
gezinsfase; op jongere leeftijd zijn er veelal nog 
geen kinderen en op latere leeftijd hebben de 
kinderen het ouderlijk huis vaak alweer verlaten. 
Alleenstaanden vinden we echter in meerdere 
fases terug.  
Zo vormen veel jongeren in de eerste jaren na het 
verlaten van het ouderlijke huis een eenpersoons-
huishouden. In de middelbare leeftijd zijn er 
alleenstaanden zonder partner en personen die 
na een scheiding weer een eenpersoonshuis-
houden zijn gaan vormen. Alleenstaanden in de 
post-gezinsfase zijn mensen die steeds een 
eenpersoonshuishouden gebleven zijn, geschei-
den zijn of verweduwd zijn. In Nederland is 
ongeveer 1/3 van de huishoudens alleenstaand, 
1/3 tweepersoonshuishoudens en 1/3 gezinshuis-
houdens. Uit FIGUUR 1 blijkt dat onder jongeren en 
ouderen inderdaad het aandeel eenpersoonshuis-
houdens groot is. In de leeftijd 30 tot 55 jaar is 
het gezinshuishouden het meest voorkomend. 

alleenstaanden tweepersoons gezinnen
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Nederland Amsterdam Haarlemmermeer
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Amsterdam en gezinnen in de Haarlemmermeer.  
Toch vallen een aantal zaken op, wanneer wordt ge-
keken naar de aandelen eenpersoonshuishoudens en 
gezinshuishoudens per leeftijdscategorie in deze twee 
gemeenten afzonderlijk, FIGUUR 7. Niet alleen het leef-

tijdsprofiel verklaart namelijk de aanwezige concen-
traties. Ook binnen de afzonderlijke leeftijdsgroepen 
zijn in Amsterdam en Haarlemmermeer respectievelijk 
alleenstaanden en gezinnen oververtegenwoordigd  
in vergelijking met het landelijk gemiddelde.
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De toegevoegde waarde van de Regiomonitor 
blijkt echter op het moment dat we inzoomen 
op de gemeente Haarlemmermeer binnen de 
Regiomonitor. Zodra we dat doen valt op dat er 
ook binnen de gemeente Haarlemmermeer wel 
degelijk een aantal concentraties van eenpersoons-
huishoudens zijn. Op regionaal niveau lijken 
concentraties van gezinnen gelijkmatig over de 
gemeente verspreid, FIGUUR 4.

Kijken we specifiek naar de gemeente Haarlemmer-
meer met behulp van de lokale monitor dan valt 
op dat de concentraties van gezinnen op lokaal 
niveau zich toespitsen op relatief recent opgele-
verde nieuwbouwgebieden, FIGUUR 5.  
De volgende recent gebouwde wijken vallen op: 
Getsewoud, Floriande en Lisserbroek. Ook in de 
iets oudere groeikernwijken Overbos en Toolen-
burg zijn sterke concentraties met gezinnen te 
vinden. Hieruit kan de voorzichtige conclusie 
 worden getrokken dat niet uitsluitend woon-
milieus bepalend zijn voor de mate waarin er 
concentraties van gezinnen voorkomen, maar  
dat beschikbaarheid van geschikte woningen 
minstens zo belangrijk is. Vanzelfsprekend neemt 
ook het aantal concentratiegebieden van een-
persoonshuishoudens toe. Hierbij verandert het 
beeld echter niet. Concentraties van eenpersoons-
huishoudens bevinden zich vooral in het oudere 
deel van Hoofddorp, Nieuw-Vennep en in 
Badhoevedorp vlakbij Amsterdam. 

Zoals we in figuur 1 hebben gezien bestaat er 
op landelijk niveau een sterke samenhang tussen 
de leeftijd van mensen en het huishoudenstype. 
Om die reden is het interessant om na te gaan 
in hoeverre het leeftijdsprofiel van de gemeente 
Haarlemmermeer afwijkt. In FIGUUR 6 is naast  
Haarlemmermeer en Nederland ter vergelijking 
ook het leeftijdsprofiel van Amsterdam opgeno-
men. In deze figuur zijn thuiswonende kinderen 
buiten beschouwing gelaten; zij vormen namelijk 
een onderdeel van het gezinshuishouden van  
hun ouders.
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Figuur 4 Concentraties van gezinnen en alleenstaanden in de regio Amsterdam, 
ingezoomd op Haarlemmermeer, 2004

Bron: Regiomonitor

Opvallend is het hoge aandeel jongeren in Amster-
dam. Dit hangt dus sterk samen met de vele alleen-
staanden in Amsterdam. Evenzeer opvallend is de 
minimale aanwezigheid van (zelfstandig wonende) 
jongeren in Haarlemmermeer. Daarnaast valt op dat 
beide gemeenten in minder sterke mate dan Neder-
land als geheel zijn vergrijsd. Het leeftijdsprofiel komt 
overeen met concentraties van alleenstaanden in 
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Figuur 5 Concentraties van gezinnen en alleenstaanden in Haarlemmermeer, 2004

Bron: Lokale monitor Haarlemmermeer

gezinnen: 
n>52, >66.6%
alleenstaanden: 
n>31, >50.9%

gezinnen: 
n>50, >42.9%
alleenstaanden: 
n>50, >61.7%

Figuur 6 Leeftijdsopbouw hoofden van huishoudens en hun eventuele partners in Nederland, Haarlemmermeer en Amsterdam,1 januari 2005

Figuur 7a Aandeel gezinnen en eenpersoonshuishoudens in
Haa rlemmermeer, 2007

Bron: CBS-Statline (eigen bewerking)

Bron: CBS-Statline (eigen bewerking)

Wordt een suburbane gemeente als de Haarlemmermeer ook aantrekkelijk voor alleenstaanden?

Figuur 7b Aandeel gezinnen en eenpersoonshuishoudens in 
Amsterdam, 2007
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Haarlemmermeer
Op basis van de analyses blijkt de gemeente 
Haarlemmermeer nog steeds als een woonmilieu 
voor gezinnen te kunnen worden getypeerd. 
Toch valt op dat er verschillende concentraties 
van alleenstaanden in de gemeente Haarlemmer-
meer zijn. Het verouderingsproces van een deel 
van de woningvoorraad lijkt ruimte te bieden 
voor nieuwe huishoudenstypen. Daarnaast blijkt 
uit lokale omnibusenquêtes van de gemeente 
Haarlemmermeer dat suburbaan opgroeiende 
jongeren een bovengemiddelde voorkeur voor 
suburbane woonmilieus hebben. De trek van jon-
geren naar Amsterdam is minder groot dan vaak 
wordt verondersteld. Deels komt dit doordat lang 
niet alle jongeren in Amsterdam willen wonen en 
deels komt dat doordat de woningmarkt op slot 
zit. De trek naar de stad is bovendien vaak studie-
gerelateerd (Gemeente Haarlemmermeer, 2004).
Naast het cliché van vestiging op het moment 
dat het gezin (binnenkort) wordt gesticht, starten 
ook andere huishoudentypes hun zelfstandige 
wooncarrière in de Haarlemmermeer. Het aandeel 
hiervoor geschikte (sociale) huurwoningen is 
beperkt. Dit maakt het lastig voor jongeren om in 
de Haarlemmermeer het ouderlijk huis te verlaten. 
Dit probleem wordt versterkt doordat ongeveer 
de helft van de woningen die beschikbaar komen, 
worden gekocht of gehuurd door regionale star-
ters van buiten de gemeente Haarlemmermeer. 
Dit gebeurt zowel in de koop- als in de huursector 
(Gemeente Haarlemmermeer, 2007). 

In deze analyse zijn de thuiswonende jongeren 
zoals gezegd buiten beschouwing gelaten. Door 
de krappe woningmarkt en de woonwensen 
van de Haarlemmermeerse jongeren blijven zij 
waarschijnlijk relatief lang thuis wonen. In een 
ruimere woningmarkt zal dit vermoedelijk voor 
de gemeente Haarlemmermeer betekenen dat 
het aantal gezinshuishoudens absoluut en relatief 
snel zou kunnen dalen. Immers meer nieuwe 
huishoudens zouden worden gevormd binnen de 
 gemeente door het uithuisgaan van jongeren, ter-

wijl deze jongeren tegelijkertijd vaker een empty-
nest huishouden achterlaten. Een aanwijzing voor 
een verlaat uithuisgaangedrag vormt ook het 
gegeven dat het aandeel personen dat tot een 
gezinshuishouden behoort, in de Haarlemmer-
meer pas na 55 jaar scherp gaat dalen. Dit ge-
beurt in Nederland als geheel al na het bereiken 
van het vijftigste levensjaar. Met andere woorden 
een verruiming van de woningmarkt met specifiek 
aanbod voor jongeren heeft vermoedelijk voor 
de Haarlemmermeer een aanzienlijk effect op 
de huishoudenssamenstelling maar beïnvloedt 
minder de bevolkingssamenstelling. 

Tot slot hebben wij in deze publicatie steeds 
onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en 
gezinnen. Dit suggereert dat er een groot con-
trast bestaat tussen gezinnen en alleenstaanden. 
In het clichébeeld van de hippe jonge single met 
een stedelijke leefstijl versus de familiair gerichte 
gezinshuishoudens van middelbare leeftijd klopt 
dat ook. Een deel van de eenpersoonshuis-
houdens in de Haarlemmermeer wordt echter 
vermoedelijk gevormd door ‘gescheiden’ ouders. 
Indien een (gehuwd) paar met thuiswonende kin-
deren uit elkaar gaat, vormen zij daarna formeel 
een eenoudergezin en een alleenstaande. Deze 
laatste groep alleenstaande (co-ouders) is ver-
moedelijk in de context van de Haarlemmermeer 
omvangrijk. Nader onderzoek hiernaar is interes-
sant, te meer daar vier op de tien Haarlemmer-
meerders die in 2005 en 2006 een nieuw huishou-
den binnen de gemeente gingen vormen reeds 
de dertig was gepasseerd. Dit zijn naar alle waar-
schijnlijkheid voor een belangrijk deel mensen 
die een eenoudergezin achterlaten en niet zozeer 
‘jongeren’ die een empty-nest achterlaten.

Regionale en lokale trends zichtbaar 
gemaakt
In deze publicatie hebben wij verslag gedaan van 
ons onderzoek naar alleenstaanden en gezinnen 
met behulp van de Regiomonitor Amsterdam.  
De Regiomonitor heeft daarbij veel inzicht ge-
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geven en is een belangrijk aanvullend instrument 
gebleken. In deze bijdrage hebben wij laten zien 
hoe het combineren van lokale kennis op basis 
van bijvoorbeeld Omnibusenquêtes, gegevens op 
nationaal niveau van het CBS en de Regiomoni-
tor nieuwe inzichten geeft in lokale en regionale 
trends. De ontwikkeling van verschillende huis-
houdenstypen in de gemeente Haarlemmermeer 
kan met de Regiomonitor ook de komende jaren 
nauwgezet worden gevolgd. Op die manier kan 
worden nagegaan of een aantal door ons uitge-
sproken verwachtingen uitkomen. 
Ondanks de sterk toegenomen diversiteit en de 
opkomst van veel nieuwe huishoudensvormen 
wordt anno 2008 de gemeente Haarlemmermeer 
nog steeds gekenmerkt door een groot aantal 
gezinshuishoudens. Wel zijn er aanwijzingen dat 
er behoefte bestaat onder Haarlemmermeerse 
jongeren om hun wooncarrière, veelal als alleen-
staande, in de Haarlemmermeer te starten. De 
veroudering van de woningvoorraad biedt hier-
voor wellicht mogelijkheden. Tegelijkertijd zien 
we dat recent opgeleverde nieuwbouwgebieden 
binnen de context van de Haarlemmermeer juist 
een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op 
gezinshuishoudens.
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