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De stad Amsterdam dijt gestaag uit.
Sinds de jaren negentig neemt het aantal
inwoners toe en deze bevolkingsgroei
zal zich doorzetten tot ver in de
eenentwintigste eeuw.
Amsterdam is niet altijd zo populair
geweest. In 1980 vertrokken er dagelijks
ongeveer 90 mensen en kwamen
er 50 bij. Van die 90 emigreerden
ongeveer 15 personen naar het
buitenland, en van de 50 nieuwkomers
kwamen er bijna 40 uit het buitenland.

Veel gezinnen vonden de woningen
in de stad te klein en kozen voor
een eengezinswoning in een van de
zogenoemde groeikernen, zoals Alkmaar,
Hoofddorp, Hoorn, Purmerend, Lelystad en
Almere. Daarnaast trokken veel bedrijven
en grote kantoren uit de stad, op zoek
naar ruimte en beter bereikbare locaties.
Het aantal geboortes en sterfgevallen
was ongeveer even groot: dagelijks voor
beide circa 20 personen. Per saldo liep
het inwonertal van Amsterdam door het
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vertrekoverschot toch terug; met dagelijks
13 personen.
In de jaren negentig keerde het tij en werd
de aantrekkingskracht van Amsterdam
op zowel jongeren als gezinnen steeds
groter. Buurten als de Jordaan werden
populair bij hoogopgeleide en goed
verdienende jongeren die niet veel ruimte
nodig hadden en aangetrokken werden
door de fraaie, historische woonomgeving
met veel culturele voorzieningen. Nieuwe
woonwijken werden gebouwd aan de
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westkant en oostkant van de stad. Sinds
2000 verrijst in het IJmeer de geheel nieuwe
wijk IJburg op aangeplempte eilanden.
Door de aanleg van deze Vinex-locatie en
doordat de hoogopgeleide jongeren in de
historische binnenstad blijven wonen en
een gezin stichten, vindt er momenteel een
geboortegolfje plaats.
Op een dag in 2010 werden er ongeveer
30 kinderen geboren, en waren er rond
de 15 overlijdensgevallen. Niet alleen dit
geboorteoverschot, ook de binnenlandse

migratie leverde een flinke bevolkingsgroei
op. Dagelijks vestigden zich ongeveer
90 personen in Amsterdam, terwijl er
bijna 80 weer vertrokken. Ten slotte
was er een bevolkingsaanwas door de
buitenlandse migratie: rond 55 immigranten
tegen rond 45 emigranten. Door deze
drie ‘plussen’ groeide de bevolking van
Amsterdam met 34 personen per dag.
Naar verwachting blijft de hoofdstad
populair. Ook in de toekomst trekken
jongeren naar Amsterdam en zullen velen
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er blijven en een gezin stichten. Op een dag
in 2040 overlijden er wat meer mensen dan
in 2010 en worden er wat minder kinderen
geboren. Vestiging en vertrek zullen dan
ongeveer in evenwicht zijn en het aantal
immigranten zal het aantal emigranten licht
overtreffen. Dit resulteert in een dagelijkse
groei van het inwonertal met nog ‘maar’
9 personen.
In 1980 telde Amsterdam 715.000 inwoners,
tegen 790.000 in 2010. Voor 2040 wordt
een bevolking van 925.000 verwacht.

