De bevolking van de Randstad vormt een
bont gezelschap van mensen uit allerlei
landen. Tegenwoordig wonen er in de vier
grote steden bijna evenveel allochtonen als
autochtonen. In de rest van Nederland zijn
allochtonen in kleinere aantallen aanwezig.
Nederland is al van oudsher een migranten
land. Het gros van de immigranten
komt in de Randstad en dan vooral in
de vier grote steden terecht. Al in de
jaren zestig en zeventig kwamen hier
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Immigratie en emigratie in de vier grote steden
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)

Na uitbreiding van de Europese
Unie komen er veel meer migranten
uit Midden- en Oost-Europa.

In de toekomst is er waarschijnlijk
een gestage stroom van immigranten
en emigranten, die ongeveer op het
huidige niveau ligt. Per saldo levert
dit een kleine positieve bijdrage aan
de bevolkingsgroei.

Nederlanders van buitenlandse herkomst wonen vooral in grote steden
Allochtonen Autochtonen
Nederland
Mensen uit andere landen
hebben een voorkeur voor de
grote steden omdat er veel
banen zijn. Bovendien zijn er al
netwerken van al eerder
verhuisde landgenoten; er zijn
op hen ‘toegesneden’ voorzieningen, zoals moskeeën,
badhuizen en scholen

Eén op de vijf Nederlanders is van buitenlandse
herkomst, waarvan de
ene helft van westerse en
de andere helft van
niet-westerse herkomst
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Buiten de grote steden wonen relatief
weinig Nederlanders van buitenlandse
herkomst. Wel wonen ze vrij vaak in
randgemeenten van de vier grote steden,
zoals Almere.
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Na de invoering van een strengere
Vreemdelingenwet zijn er enkele jaren
meer emigranten dan immigranten.
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gastarbeiders uit Zuid-Europa, Turkije en
Marokko. In de tweede helft van de jaren
zeventig verhuisden veel Surinamers naar
Nederland, toen Suriname onafhankelijk
werd. In de jaren tachtig en negentig kwam
de gezinshereniging op gang; de vrouwen
van de gastarbeiders voegden zich bij
hun echtgenoot, en kregen hier kinderen.
Veel van deze kinderen gingen later in het
herkomstland van hun ouders op zoek
naar een partner. In de jaren negentig was

er ook een groeiende stroom asielzoekers
uit voormalig Joegoslavië en diverse
derdewereldlanden die door oorlogen en
rampen werden getroffen. In het eerste
decennium van deze eeuw kwamen er na
de uitbreiding van de Europese Unie veel
migranten uit Midden- en Oost-Europa (de
zogenaamde MOE-landers).
Het aantal immigranten dat naar de vier
grote steden verhuisde, bleef sinds de jaren
negentig onder de 40.000, maar kruipt

daar sinds een paar jaar weer bovenuit.
Het aantal emigranten dat uit de vier grote
steden vertrok, is de laatste jaren ook
ongeveer 40.000. Naar verwachting blijven
deze stromen in de toekomst ongeveer
even groot. Dit resulteert jaarlijks in een
paar duizend extra inwoners. Hiermee is de
bijdrage van buitenlandse migratie aan de
stedelijke bevolkingsgroei overigens van veel
kleinere schaal dan de natuurlijke aanwas
(meer geboorte dan sterfte).

