
 

Conferentie: De Stad: magneet, roltrap en spons 

 

De grote steden in Nederland trekken als een magneet jongeren aan en die 

blijven steeds vaker in de stad wonen, ook als ze kinderen krijgen. Zal die groei 

in de toekomst doorzetten? En wat betekent dat voor omliggende gemeenten?  

Op 12 mei organiseerde het PBL in CitySense in Utrecht een conferentie over dit 

onderwerp.  

 

Meer dan 150 belangstellenden uit het hele land waren naar de Domstad gekomen om de 

conferentie bij de wonen. Het grootste deel van deze bezoekers (meer dan 70%) woont 

zelf ook in de stad, zo bleek uit een stemming onder de aanwezigen. En ongeveer een 

kwart woont in een gemeente vlakbij een grote stad.  

Wederzijdse afhankelijkheid tussen stad en omliggende gemeenten 

Aanleiding voor de bijeenkomst was de PBL-publicatie ‘De stad, magneet, roltrap en 

spons’, die op die dag uitkwam. Daarin staan de verhuisbewegingen tussen steden en 

omliggende gemeenten centraal. Maarten Hajer, directeur PBL, benadrukte in zijn 

presentatie de wederzijdse afhankelijkheid van stad en omliggende gemeenten. “Trokken 

gezinnen in de jaren zeventig nog massaal de vieze, drukke stad uit om naar nieuwe 

steden zoals Almere, Zoetermeer, Nieuwegein of Capelle te verhuizen; tegenwoordig 

blijven steeds meer gezinnen in de stad wonen. Dat is zeker een verdienste van het 

beleid. Door meer binnenstedelijk te bouwen en door VINEX-wijken aan de randen zijn 

steden aantrekkelijker geworden voor gezinnen. De groeikernen van weleer verliezen aan 

populariteit. Willen we deze plaatsen aantrekkelijk houden voor toekomstige generaties, 

dan moeten we daar nu aan de slag. En pak die woningbouwopgave vooral in regionaal 

verband aan.”  

Onzekere groei 

Onderzoekers Dorien Manting en Frank van Dam van het PBL benadrukten dat het 

onzeker is of de groei van de steden zal doorzetten. “Het is vooral de groep 18 tot 24 

jarigen die naar de steden trekt. Deze groep wordt straks kleiner”. Julian Jansen, 

onderzoeker van de gemeente Amsterdam voorziet voor zijn stad voorlopig wel groei en 

acht het dan ook van belang dat er nieuwe woningen bijkomen. De meerderheid van het 

aanwezige publiek vindt echter bijbouwen niet de meeste prioriteit heeft. Meer dan 80 

procent vindt dat de nadruk moet liggen op transformeren van leegstaand vastgoed en 

herstructureren van oude wijken.  

  



 

Steden trekken jongeren   

Pieter Hooimeijer van de Universiteit van Utrecht ging verder in op de achterliggende 

oorzaken van de sterke groei van de steden. “Veel jongeren trekken naar de stad om 

hoger onderwijs te gaan volgen. De deelname aan het hoger onderwijs is sinds de 

eeuwwisseling enorm gegroeid. Het einde van die groei is nu echter in zicht.” Jan Latten, 

hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofddemograaf bij 

het Centraal Bureau voor de Statistiek benadrukte dat het vooral de jonge, 

hoogopgeleide vrouwen en “de liefde” zijn die de stad doen bloeien. “Meisjessteden, zoals 

Amsterdam en Utrecht, zijn in trek omdat ze goede opleidingen bieden en – al dan niet 

als bedoeld resultaat - meer kans bieden op relatief hoge verdiensten en een 

goedverdienende partner.”  

Steden groeimotor van de economie 

Tot slot ging gespreksleider Anouschka Laheij in gesprek met Ferdi Licher, 

programmamanager van Agenda Stad bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Sterke 

steden zijn van economisch belang”, zei hij. “Internationaal onderzoek wijst uit dat 

steden in toenemende mate de groeimotor zijn van de economie.” 

 

PBL organiseerde de conferentie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 

Demografie (NVD).   
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