Nieuwkomers trekken vooral naar de stad
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De vier grote steden van de Randstad waren
de afgelopen jaren erg populair onder zowel
binnenlandse als buitenlandse migranten.
Een derde van de stroom mensen kwam uit
het buitenland; in de grote stad lagen goede
(baan)kansen en er was al een netwerk
van eerder gevestigde landgenoten. Van
de mensen die uit Nederland hier naartoe
verhuisden, kwam het merendeel uit de
omliggende randgemeenten.
In het verleden trokken veel mensen juist weg
uit de grote stad. Vooral veel jonge stellen
trokken naar de randgemeenten, omdat het
moeilijk was in de stad een eengezinswoning
te bemachtigen en ze de stad geen geschikte
omgeving vonden voor opgroeiende kinderen.
Nu keert een grote stroom terug naar de stad;
deels spijtoptanten en deels jongeren die het
ouderlijk huis verlaten en in de grote stad gaan
studeren of werken. Ook voor jongeren uit
overig Nederland zijn studie en werk belangrijke redenen om in de Randstad te komen
wonen. Ten slotte komen er nog mensen uit
het ‘buitengebied’ van de Randstad (de Randstad minus de vier grote steden en haar
randgemeenten); deze stroom is het kleinst.
De randgemeenten rond de vier grote steden
zijn veel minder in trek bij de buitenlandse
migranten. Het netwerk van eerder gevestigde
migranten is hier minder omvangrijk en ook de
(baan)kansen zijn er minder groot.
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De randgemeenten groeien vooral door
de komst van mensen uit de grote stad,
meestal jonge gezinnen die hier gemak
kelijk een eengezinswoning kunnen
bemachtigen. Uit andere gemeenten binnen
en buiten de Randstad komen maar kleine
stromen migranten.
In de toekomst blijven de grote steden erg
in trek bij de buitenlandse migranten. De rol
van de binnenlandse migranten is naar
verwachting veel minder groot. Er komen
weliswaar nog steeds veel mensen van
buiten de Randstad (vooral jongeren),
maar uit de randgemeenten en het buiten
gebied beduidend minder. De vergrijzing
van de groeikernen rondom de grote steden
speelt hierbij een rol; ouderen verhuizen
nu eenmaal minder vaak dan jongeren.
De migratiestromen naar de randgemeenten zijn in de toekomst ook veel minder
groot, doordat hier minder mensen uit de
grote steden en het buitengebied naartoe
verhuizen. In de vier grote steden wordt nog
veel gebouwd, waardoor de druk voor jonge
gezinnen om te vertrekken afzwakt.

