De stad als magneet
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Veel mensen vestigen zich in de stad, maar er vertrekken er meer

De grote steden trekken steeds meer nieuwe bewoners en houden ze vast

saldo in- en
uitstroom

stroom naar
de stad

Omdat veel jonge huishoudens
wegtrekken, worden er weinig
kinderen in de stad geboren

Veel gezinnen blijven in de stad wonen.
Het aantal geboorten is daardoor groot
Nieuwe woningen, onderwijs- en
uitgaansvoorzieningen maken de
stad aantrekkelijk voor jong en oud

Veel gezinnen ervaren de stad
als een kindonvriendelijke
woonomgeving

stroom uit de stad

Er komen veel immigranten naar
de stad (vooral arbeidsmigranten
en studenten), maar velen van
hen verlaten die weer na enkele
jaren

De grote steden groeien vooral
door de komst van immigranten
(vooral arbeids- en gezinsmigranten); het merendeel van
hen blijft ook in de stad wonen

Er vertrekken nog steeds veel mensen
uit de stad, maar er komen er meer bij

Veel jonge huishoudens
(gezinnen) vertrekken uit
de stad en vestigen zich
in ommeland en
groeikernen

De grote stad werkt als een magneet, met een van oudsher sterke aantrekkingskracht op
jongeren en een afstotende werking op jonge gezinnen die naar het ommeland of een
groeikern trekken. Naast jongeren vestigen zich ook immigranten en (buitenlandse)
kenniswerkers bij voorkeur in de grote(re) steden. Deze aantrekkingskracht van de stad is
van alle tijden. Steden zijn immers van oudsher centra van bedrijvigheid,
werkgelegenheid, hoger onderwijs, commerciële en culturele voorzieningen.

Tot en met het eerste decennium van de 21e eeuw, was de afstotende werking van de
grote steden sterker dan de aantrekkingskracht. In de laatste jaren echter, vestigen zich in
de grote steden meer mensen dan er vertrekken. De aantrekkende werking van de
magneet lijkt sterker te worden: zowel vanuit het binnenland als vanuit het buitenland
hebben zich meer mensen in de grote steden gevestigd. Bovendien lijkt de andere,
afstotende pool van de magneet zwakker te zijn geworden: het vertrek uit de stad, vooral
van gezinnen, is afgenomen.

