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De regio als garderobe 



Naar de gemiddelde (stads)buurt? 

 



Regio als Garderobe:  
nadruk op dynamiek 

 
• Huishoudens en buurten zijn constant in beweging. 
 
• Toch is er sprake van veel continuïteit in type buurten. 

Buurten kunnen een (tijdelijke) 
rol of functie vervullen voor 
bepaalde typen huishoudens 



Veranderende huishoudens en nieuwe 
woonmilieubehoeftes 

• Levensfase-transities 
Demografisch 
– Sociaaleconomisch 

• Vergen bijpassende 
woonmilieus/buurten 
 

 

koppeling 



Het ‘vangen’ van de dynamiek 

• Levensfase-transities met verhuizing per 
dimensie (demografisch, sociaaleconomisch, 
sociaal-cultureel) 

• Transities zijn gekoppeld aan specifieke 
woonmilieus 



Bron: Damhuis, Hochstenbach, Van Gent en Musterd 
Data: SSB, eigen bewerking 

Totaal geregistreerde en geanalyseerde 
verhuizingen naar of binnen regio, 2005 t/m 2015  

 
• Regio Amsterdam: 1.2 miljoen 
• Regio Eindhoven: 280 duizend 
• Regio Rotterdam / Den Haag:  1.1 miljoen 
• Regio Utrecht: 585 duizend 

 
• Totaal ruim 3 miljoen geanalyseerde 

verhuisbewegingen 



Levenslooptransities en buurtoriëntatie: 
 
Buurttypologieën 



Buurttypologieën 
demografisch 

• Startbuurten 
- Bovengemiddelde instroom uithuisgaanden 
- Bovengemiddelde uitstroom alleenstaanden (<40 

j.)/nieuwgevormde koppels (< 40 j.) 
• Scharrelbuurten 

- Bovengemiddelde instroom alleenstaanden (< 40 j.) 
- Bovengemiddelde uitstroom nieuwgevormde koppels (< 40 

j.)/stabiele koppels 
• Hokbuurten 

- Bovengemiddelde instroom nieuwgevormde koppels 
- Bovengemiddelde uitstroom van nieuwe gezinnen 

• Babybuurten 
- Bovengemiddelde instroom nieuwe gezinnen 
- Bovengemidelde uitstroom van stabiele gezinnen 

• Opvoedbuurten 
- Bovengemiddelde instroom stabiele gezinnen 
- Bovengemiddelde uitstroom van uithuisgaanden 

• Opvangbuurten 
- Bovengemiddelde instroom nieuwe eenoudergezinnen 



Buurttypologieën 
sociaaleconomisch  

• Studentenbuurten 
- Bovengemiddelde instroom studenten 
- Bovengemiddelde uitstroom werkstarters 

 

• Werkstartbuurten 
- Bovengemiddelde instroom werkstarters 
- Bovengemiddelde uitstroom onder stabiel werkenden 

 

• Stabiele werkbuurten 
- Bovengemiddelde instroom stabiel werkenden 
- Lagere uitstroom onder stabiel werkenden 

 

• Vluchtheuvelbuurten 
- Bovengemiddelde instroom werkverlaters 

 

• Pensioenbuurten 
- Bovengemiddelde instroom gepensioneerden 

 



Buurtkenmerken 
 
 • Buurtkenmerken en de levensloop: 

 Eigenschappen van de woonomgeving matchen met de levensfase 
 
         Fysiek            Sociaal 

Stedelijkheid  Gemiddeld inkomen  
Woningwaarde   Eenpersoonshuishoudens   
Koopwoningen   Gezinnen   
Corporatie huur   65+-ers 
Particuliere huur  Lage inkomens  
Eengezinswoningen  Aandeel actieven 

 
         Locatie 
 Auto's per huishouden  

Afstand oprit  
Afstand trein  
Werkgelegenheid  
Winkelvoorzieningen  
Centrale stad 

 



Kenmerken studentenbuurten 
 
 

Eindhoven, Amsterdam, Den Haag/Rotterdam, Utrecht 



Kenmerken werkstartbuurten 
 
 

Eindhoven, Amsterdam, Den Haag/Rotterdam, Utrecht 



Kenmerken stabiele werkbuurten 
 
 

Eindhoven, Amsterdam, Den Haag/Rotterdam, Utrecht 



Kenmerken vluchtheuvelbuurten 
 
 

Eindhoven, Amsterdam, Den Haag/Rotterdam, Utrecht 



Kenmerken pensioenbuurten 
 
 

Eindhoven, Amsterdam, Den Haag/Rotterdam, Utrecht 



Twee lessen,  drie ‘uitdagingen’ 

• Les 1. Afwijkingen van de gemiddelden zijn 
niet altijd problematisch; kijk naar rol in regio 

• Les 2. Ingrijpen in een buurt kan leiden tot een 
overschot or tekort aan ‘ woonmilieus’ in de 
regio 



Twee lessen,  drie ‘uitdagingen’ 

• Uitdaging 1: jongeren en (werk)starters lijken 
minder gemakkelijk toegang te vinden in 
stedelijke milieus. 

• Uitdaging 2: mensen in nood (na scheiding of 
verlies van werk) ‘vluchtheuvels’/ 
‘opvangbuurten’ bieden 

• Uitdaging 3: nadelige effecten van 
overconcentraties, ontoereikende voorzieningen, 
of verre afstanden monitoren en mitigeren. 



Amsterdam Zuid-Oost in de regio 

 



Opvangbuurten 
 
 



Startbuurten 
 
 



Trends 

 



Lage inkomens in 2005 (l)  
en verandering 2005-2015 (r) 





 



 



• Amsterdam Zuid-Oost kent meerdere 
woonmilieus met duidelijke functies 
(historisch) 

• Maar functies verschuiven langzaam 
• Zorgelijk toename van lagere inkomens maar 

ook functie als betaalbaar woonmilieu voor 
(werk)starters en studenten. 

• Culturele functie? 
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