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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond / aanleiding onderzoek 

De afdeling ROM is in opdracht van College en Raad bezig met het ontwikkelen en opstellen 

van een nieuwe Woonvisie. Hiervoor is behoefte aan informatie uit verschillende bronnen. Zo 

is eind 2018 in stadsgesprekken aan bewoners gevraagd wat zij van de gemeente verwachten 

rond wonen. Samen met een analyse van de woningmarkt levert dit een eerste beeld op van 

wat speerpunten kunnen zijn voor een nieuwe woonvisie. 

Aanvullend op wensen en woningmarktinformatie is inzicht in verhuisbewegingen van belang 

bij het vaststellen van het bouwbeleid en de woonvisie. Het geeft een feitelijke 

onderbouwingen en kan aannames over woonwensen controleren op juistheid. 

 

1.2 Onderzoeksvraag / doel van het onderzoek 

Het onderzoek heeft tot doel om meer zicht te krijgen op verhuisbewegingen van, naar en 

binnen Almere. Wie komen af op de in Almere aangeboden woningen (zowel nieuwbouw als 

bestaand)? 

Deelvragen zijn daarbij: 

• Wie verhuizen er? 

Hierbij zal voor zover mogelijk en relevant worden gesegmenteerd naar leeftijd, soort 

huishouden, omvang huishouden, type verhuizing (vertrek, vestiging, doorstromers, 

starters). 

• Waar verhuizen deze mensen naartoe? 

Deze vraag wordt verder gespecificeerd naar locatie (naar vorige/nieuwe woongemeente, 

vorige/nieuwe stadsdeel binnen Almere) en naar soort woning (type woning, koop/huur, 

bestaande bouw/nieuwbouw, WOZ-waarde, woninggrootte). 

• Wat zijn daarvan de consequenties? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt de mutatiegraad per wijk onderzocht en 

worden de wijken geclusterd op basis van het aantal en soort verhuizingen. 

•  

1.3 Positionering onderzoek 

Recent zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd die betrekking hebben op woonbehoefte, 

woonwensen en verhuizingen. Het WoonOnderzoek Nederland (WoON) en het onderzoek 

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) zijn beide op enquêtes gebaseerde 

onderzoeken naar de woonsituatie van de Nederlandse bevolking en haar wensen en 

behoeften op het gebied van wonen. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de 

samenstelling van huishoudens, de woning en woonomgeving, de woonlasten, woonwensen 

en verhuizingen. In afwijking op WoON en WiMRA is het nu voorliggende 

verhuisketenonderzoek niet gebaseerd op een enquête. Het biedt daarom geen zicht op 

woonwensen en verhuismotieven, maar wel op de feitelijke verhuisbewegingen en kan 

zodoende gezien worden als aanvulling op de onderzoeken naar woonwensen. 
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1.4 Onderzoeksverantwoording (methode/bronnen) 

Om de feitelijke verhuisbewegingen in kaart te brengen zijn tellingen uitgevoerd van 

verhuizende huishoudens, waarbij het verhuisketenbestand van O&S als basis dient. Het 

verhuisketenbestand is voor dit onderzoek verrijkt met gegevens over de vorige en nieuwe 

woning van elke verhuizing. Voor het vaststellen van de mutatiegraad en clustering van 

wijken naar functie, is ook gebruik gemaakt van gegevens over het aantal geboortes per wijk. 

De onderzochte periode betreft de afgelopen vijf jaar (van 2014 tot en met 2018). 

 

1.4.1 De verhuisketen 

Een verhuisketen start met een lege woning. Redenen voor de start van een verhuisketen zijn 

sterfte (van de enige bewoner), het vertrek van alle bewoners of de oplevering van een 

nieuwe woning. De lege woning brengt vervolgens een proces van verhuizingen op gang. De 

verhuizende bewoners laten hun oude woningen achter en deze woningen worden 

vervolgens weer betrokken door andere bewoners. Ook zij laten weer hun oude woningen 

achter enzovoort. De keten eindigt wanneer de laatst leegkomen woning wordt betrokken 

door iemand die geen lege woning in Almere achterlaat. 

In deze ketens zijn vijf verschillende typen verhuizingen te onderscheiden. Drie daarvan 

leveren een lege woning op, namelijk: 

• vertrek naar een andere gemeente; 

• doorstroming binnen Almere; 

• inwoning, d.w.z. iemand laat een lege woning achter en trekt in bij een huishouden op 

een ander adres. 

Twee typen verhuizingen laten geen lege woning achter en vormen over het algemeen het 

sluitstuk van de keten, namelijk: 

• vestiging van buiten Almere; 

• semi-starters of starters, bijvoorbeeld iemand begint een "nieuw huishouden" vanwege 

een scheiding of het verlaten van het ouderlijk huis. 

 

1.5 Beperkingen 

• Het verhuisketenbestand geeft geen zicht op alle verhuizingen binnen Almere. 

Verhuisbewegingen waarbij geen woning leeg komt, zijn niet opgenomen in een 

verhuisketen. Denk bijvoorbeeld een kind dat het ouderlijk huis verlaat en op kamers 

gaat wonen in Amsterdam. 

• Sociaaleconomische kenmerken als inkomen, opleiding, migratieachtergrond worden 

niet in het onderzoek opgenomen. 

• Van huishoudens die zich in Almere vestigen is alleen de vorige woongemeente bekend. 

Gegevens over oude woning en vorige woonsituatie zijn niet beschikbaar. Andersom is 

van huishoudens die uit Almere vertrekken alleen de nieuwe woongemeente bekend. 

Gegevens over de nieuwe woonsituatie zijn niet beschikbaar. 
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2. Wie verhuizen er? 

2.1 Leeftijd en type verhuizing 

Verhuizingen vinden vooral plaats in de leeftijdsgroep van 18 tot 40 jaar (figuur 1).1 De (semi-

)starters zijn daarbij getalsmatig de grootste groep, met een sterke piek in de leeftijd van 20 

tot 25 jaar. Daarna volgen vestigingen en doorstroming (een verhuizing binnen Almere) met 

voor beide verhuiscategorieën een hoogste punt rond het dertigste levensjaar. De 

vertrekkers liggen in eerste instantie onder de lijn van de vestiging en doorstroming, maar 

naarmate men ouder wordt houden vertrek en vestiging elkaar steeds meer in evenwicht. 

Hierbij moet wel de aantekening worden gemaakt dat kinderen die uit huis gaan en 

verhuizen naar een andere gemeente (bijvoorbeeld vanwege studie), buiten deze telling 

vallen. Worden deze kinderen wel meegeteld, dan lijkt de lijn van vertrek sterk op die van de 

(semi-)starters. 

 

Figuur 1 

 
Bron: O&S Almere 

 

Over de afgelopen vijf jaar bekeken nemen de verhuizingen van (semi-)starters, 

doorstromers en vestigers toe (zie figuur2). Vertrek neemt ook weer toe, maar daalt tussen 

2017 en 2018 weer. 

 

Verhuizingen van (semi-)starters vormen al sinds ongeveer tien jaar de grootste groep. In 

2018 is hun aantal zelfs groter dan het in de afgelopen twee decennia ooit is geweest. De 

invloed van de crisis op de woningmarkt op het aantal (semi-)starters is heel beperkt. Dit in 

tegenstelling tot verhuizingen van vertrekkers, vestigers en doorstromers, die veel 

conjunctuur- of woningmarktgevoeliger zijn. Het herstel van de economie en woningmarkt 

leidt vanaf 2013 weer tot een stijging van doorstromers en vooral van vestigers. 

                                                           
1 Voor het bepalen van de leeftijd is uitgegaan van de leeftijd van de oudste persoon in een verhuizing. 
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Figuur 2 

 
Bron: O&S Almere 

 

In de leeftijdsgroep 18 t/m 26 jaar zijn (semi-)starters veruit de grootste groep (figuur 3). 

Vestiging komt op de tweede plaats. Van doorstroming is maar beperkt sprake. In de 

leeftijdsgroep 27 t/m 39 jaar bestaat het grootste deel van de verhuizingen uit vestiging en 

komt doorstroming ook steeds vaker voor. In de groep van 40-plus vormen doorstroming en 

vertrek de grootste groepen. 

 

Figuur 3 

 
Bron: O&S Almere 
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2.2 Samenstelling huishoudens 

De gezinssamenstelling van de verhuizers is een reflectie van de bevolkingssamenstelling 

van Almere. Paren met kinderen hebben het grootste aandeel in de verhuizingen (tabel1). 

Alleenstaanden vormen getalsmatig de tweede groep en paren zonder kind komen op de 

derde plaats. 

 
Tabel 1 Type huishouden vóór verhuizing naar soort verhuizing, 2014-2018 

 
(semi-)starter doorstromer inwoning vertrekker totaal 

Paar zonder kind 1226 12% 1931 23% 722 17% 1533 23% 5412 18% 

Paar met kind 5943 59% 3191 38% 1167 28% 1602 24% 11903 40% 

Eenoudergezin 974 10% 1017 12% 600 14% 592 9% 3183 11% 

Alleenstaande 1426 14% 1943 23% 1583 37% 2972 44% 7924 27% 

Overig 583 6% 336 4% 162 4% 95 1% 1176 4% 

Totaal 10152 100% 8418 100% 4234 100% 6794 100% 29598 100% 
 

 

In zes van de tien gevallen komt een (semi-)starter uit een huishouden van een paar met 

kinderen. Hierbij is geen onderscheid te maken tussen een kind dat uit huis vertrekt en een 

minder vrijwillig vertrek als gevolg van een scheiding. Doorstromers komen vier van de tien 

keer uit een huishouden van een paar met kinderen en twee van de tien keer uit een 

huishouden van een paar zonder kinderen. Bij vertrekkende huishoudens vormen 

alleenstaanden de grootste groep (ruim vier van de tien). 

 

 

Figuur 4 

 
 Bron: O&S Almere 
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In de meeste gevallen verandert de gezinssituatie niet na een verhuizing. Bijna drie kwart 

van de eenoudergezinnen vormt na de verhuizing nog steeds een eenoudergezin (figuur 4). 

Bij ruim zes op de tien paren zonder kind en ruim vijf op de tien alleenstaanden wijzigt de 

gezinssituatie ook niet. Dit geldt ook voor bijna de helft van de paren met kind. Als er sprake 

is van verandering, dan komt bij paren met en paren zonder kind de verandering naar 

alleenstaand het meeste voor. Bij eenoudergezinnen is dat een verandering naar een paar 

met kind en bij alleenstaanden vooral de vorming van een paar zonder kind.  

 

Over de oude gezinssituatie van vestigers zijn geen gegevens bekend, maar over die 

gezinssituatie na verhuizing naar Almere wel (tabel 2). In de periode 2014-2018 bestaat ruim 

een kwart van de huishoudens die zich hier vestigen uit paren zonder kinderen en ruim een 

kwart uit paren met kinderen. Meer dan een derde van de vestigers is alleenstaand. 

Vergeleken met de doorstromers zijn de verschillen soms groot: bij doorstromers bestaat 

40% van de huishoudens uit paren met kinderen en 18% uit alleenstaanden. 

 

 

Tabel 2 Type huishouden ná verhuizing naar soort verhuizing, 2014-2018 

 
(semi-)starter doorstromer vestiger inwoning totaal 

Paar zonder 
kind 

2089 20% 2019 24% 2484 27% 848 21% 7440 23% 

Paar met kind 1614 15% 3391 40% 2393 26% 1774 43% 9172 28% 

Eenoudergezi
n 

1578 15% 1067 13% 758 8% 516 13% 3919 12% 

Alleenstaande 4883 46% 1518 18% 3281 36% 675 16% 10357 32% 

Overig 444 4% 506 6% 270 3% 302 7% 1522 5% 

Totaal 10608 100% 8501 100% 9186 100% 4115 100% 32410 100% 
 

 

2.3 Ketens 

Een verhuisketen eindigt als er in Almere geen andere woning vrijkomt. Dit is het geval als 

(semi-)starter of een vestiger een lege woning betrekt. Zoals besproken in paragraaf 1.1 

komen de verhuisbewegingen naar verhouding vooral op het conto van (semi-)starters en 

vestigers. Mede hierom zijn de verhuisketens vermoedelijk meestal niet zo lang. Het aantal 

schakels in een keten ligt tussen 1 en 9, maar de gemiddelde keten is 1,41 schakels lang. 

 

De gemiddelde lengtes van de ketens die ontstaan door nieuwbouw, inwoning/samenwonen 

en vertrek ontlopen elkaar niet veel, namelijk respectievelijk 1,43, 1,39 en 1,34 schakels. 

Ketens die starten vanwege een overlijden zijn gemiddeld langer, namelijk 1,65 schakels. 

Deze laatstgenoemde ketens ontstaan duidelijk vaker door het overlijden van iemand die 

woonachtig is op een zelfstandig adres in een woongebouw. 

 

Ketens die starten met een huurwoning zijn iets korter dan ketens die starten met een 

koopwoning, namelijk 1,36 respectievelijk 1,42 schakels. Mogelijk komt dit omdat 

huurwoningen naar verhouding iets vaker worden betrokken door (semi-)starters en 

vestigers (zie paragraaf 3.2.2). 
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3. Waar verhuizen zijn dan naar toe? 

3.1 Vorige en nieuwe woonplek 

De meeste huishoudens die zich in Almere vestigen, zijn afkomstig uit Amsterdam (figuur 5). 

Sinds 2014 stijgt hun aantal gestaag van 400 naar bijna 800 huishoudens. In 2018 vormen zij 

meer dan een derde van het aantal huishoudens dat in Almere komt wonen (tabel 3). Eén op 

de tien huishoudens komt uit Noord-Holland (exclusief Amsterdam en direct aan Amsterdam 

liggende gemeentes). Uit 't Gooi, Flevoland en Utrecht komt respectievelijk 9%, 8% en 7% 

van de vestigers. Uit het buitenland komt ook nog eens 7% van de naar Almere verhuizende 

huishoudens. 

 

 

Als het gaat om huishoudens die Almere verlaten, komt over het totaal van de periode 2014-

2018 het buitenland op de eerste plaats met ruim 13% (tabel 4). De gemeente Amsterdam 

volgt op de voet met (ook) 13%. Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en 't Gooi zijn daarna de 

meest populaire nieuwe woonregio's. Vergeleken met de vestigers is het getalsmatige beeld 

door de jaren heen wel veel gelijkmatiger (zie figuur 5). 

 

 

Figuur 5 

 
Nieuwe woonregio ‘onbekend’ is vrijwel altijd vertrek naar het buitenland. 

Bron: O&S Almere 
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Tabel 3 - Oude woonregio van vestigende huishoudens, 2014-2018 
  2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 

Amsterdam 401 28,8% 487 31,2% 603 30,0% 713 31,8% 786 34,3% 2990 31,5% 

Nrd-Holland 143 10,3% 160 10,2% 221 11,0% 282 12,6% 256 11,2% 1062 11,2% 

't Gooi 125 9,0% 127 8,1% 162 8,1% 196 8,7% 207 9,0% 817 8,6% 

Flevoland 110 7,9% 130 8,3% 189 9,4% 164 7,3% 132 5,8% 725 7,6% 

Utrecht 87 6,2% 131 8,4% 159 7,9% 166 7,4% 167 7,3% 710 7,5% 

Buitenland 132 9,5% 121 7,8% 139 6,9% 161 7,2% 153 6,7% 706 7,4% 

Zd-Holland 95 6,8% 82 5,3% 116 5,8% 131 5,8% 148 6,5% 572 6,0% 

Regio Adam 69 4,9% 81 5,2% 111 5,5% 127 5,7% 154 6,7% 542 5,7% 

Gelderland 53 3,8% 67 4,3% 52 2,6% 74 3,3% 68 3,0% 314 3,3% 

Drenthe 13 0,9% 29 1,9% 82 4,1% 25 1,1% 26 1,1% 175 1,8% 

Nrd-Brabant 26 1,9% 33 2,1% 35 1,7% 41 1,8% 37 1,6% 172 1,8% 

Overijssel 39 2,8% 28 1,8% 30 1,5% 41 1,8% 28 1,2% 166 1,7% 

Onbekend 28 2,0% 29 1,9% 28 1,4% 41 1,8% 37 1,6% 163 1,7% 

Friesland 34 2,4% 19 1,2% 20 1,0% 32 1,4% 32 1,4% 137 1,4% 

Groningen 22 1,6% 25 1,6% 26 1,3% 21 0,9% 32 1,4% 126 1,3% 

Limburg 12 0,9% 7 0,4% 33 1,6% 24 1,1% 16 0,7% 92 1,0% 

Zeeland 5 0,4% 5 0,3% 5 0,2% <5 0,1% 12 0,5% 30 0,3% 

Totaal 1394 100,0% 1561 100,0% 2011 100,0% 2242 100,0% 2291 100,0% 9499 100,0% 
 

 
Tabel 4 - Nieuwe woonregio van vertrekkende huishoudens, 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 

Buitenland 229 17% 190 13% 201 13% 174 11% 146 11% 940 13% 

Amsterdam 172 13% 198 14% 207 14% 187 12% 160 12% 924 13% 

Nrd-
Holland 

138 10% 155 11% 191 13% 210 14% 160 12% 854 12% 

Flevoland 112 8% 141 10% 135 9% 167 11% 171 13% 726 10% 

Utrecht 107 8% 136 10% 145 10% 152 10% 136 11% 676 10% 

't Gooi 142 11% 143 10% 112 8% 118 8% 69 5% 584 8% 

Zd-Holland 110 8% 128 9% 124 8% 129 8% 82 6% 573 8% 

Gelderland 85 6% 88 6% 115 8% 120 8% 102 8% 510 7% 

Nrd-
Brabant 

41 3% 44 3% 48 3% 64 4% 44 3% 241 3% 

Onbekend 29 2% 64 4% 55 4% 35 2% 34 3% 217 3% 

Overijssel 32 2% 32 2% 31 2% 45 3% 44 3% 184 3% 

Friesland 32 2% 33 2% 31 2% 36 2% 37 3% 169 2% 

Regio 
Adam 

43 3% 20 1% 36 2% 38 2% 27 2% 164 2% 

Groningen 22 2% 18 1% 20 1% 20 1% 25 2% 105 1% 

Drenthe 20 2% 15 1% 13 1% 27 2% 26 2% 101 1% 

Limburg 11 1% 14 1% 22 1% 19 1% 16 1% 82 1% 

Zeeland 7 1% 5 0% 5 0% 12 1% 9 1% 38 1% 

Totaal 1332 100% 1424 100% 1491 100% 1553 100% 1288 100% 7088 100% 
 

 

Ongeveer een kwart van de binnenkomende huishoudens vestigt zich in Almere Buiten 

(figuur 6). Poort, Stad West en Stad Oost ontvangen elk ongeveer een vijfde van de nieuwe 

huishoudens. Vergeleken met de andere verhuizingen binnen Almere gaan vestigers 

duidelijk vaker naar Poort (20% tegenover 12% overige verhuizingen) en minder vaak naar 

Haven (8% tegenover 12%). 

 

Almere Poort is vooral populair bij huishoudens uit de gemeente Amsterdam; ruim een 

kwart van hen vestigt zich in dit stadsdeel. Nieuwe huishoudens uit 't Gooi en Utrecht komen 
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gemiddeld iets vaker in Hout terecht. Vestigers uit het buitenland gaan gemiddeld weer 

vaker naar Buiten en Stad Centrum. 

Vertrek en binnenverhuizing verschillen maar weinig van elkaar als het gaat om het 

stadsdeel van waaruit men verhuist. Er vertrekken naar verhouding iets meer huishoudens 

uit Stad oost, Stad west en Haven dan er binnenverhuizingen zijn. Voor Buiten, Poort en Stad 

centrum is dat net andersom. 

 

 

De doorstromers die binnen Almere verhuizen blijven vaak in hetzelfde stadsdeel wonen 

(tabel 5). In het geval van Haven en Buiten is dat ruim de helft en in het geval van Poort bijna 

de helft. Ruim vier op de tien huishoudens blijft in Stad West, een derde verhuist binnen Stad 

Oost en Hout. In Stad Centrum blijft een vijfde van de verhuizers het eigen stadsdeel trouw. 

 
Tabel 5 -Percentage verhuizingen van oude naar nieuwe stadsdeel, 2014-2018 

 
Nieuwe stadsdeel 

  Haven Buiten Poort Hout Stad centrum Stad oost Stad west 

Haven 53,5% 9,4% 7,2% 2,5% 2,3% 10,6% 14,6% 

Buiten 6,2% 51,2% 7,9% 5,0% 3,4% 12,8% 13,7% 

Poort 5,5% 12,8% 46,3% 3,7% 1,5% 10,2% 19,9% 

Hout 11,3% 13,2% 1,9% 34,0% 11,3% 20,8% 7,5% 

Stad centrum 5,5% 12,2% 13,3% 2,4% 19,6% 22,7% 24,3% 

Stad oost 6,6% 18,3% 9,6% 6,6% 4,3% 34,5% 20,0% 

Stad west 8,4% 14,3% 11,0% 2,9% 4,7% 14,5% 44,1% 

Almere 12,8% 23,5% 12,7% 4,4% 4,7% 18,1% 23,8% 
 

 

 

Figuur 6 

 

8%

23%

20%

3%

8%

17%

21%

12%

25%

12%

3%

6%

20%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Haven Buiten Poort Hout Stad
centrum

Stad oost Stad west

binnenverhuizing: totaal van (semi-)starters, doorstromers en inwoning

Nieuwe stadsdeel van vestigers vergeleken met andere verhuizingen 
binnen Almere, 2014-2018

vestiging (n=23.744)

binnenverhuizing (n=9499)



12 

Wanneer naar een ander stadsdeel wordt verhuisd, is dat toch vaak een aangrenzend 

stadsdeel. Zo wordt vanuit Buiten en Stad Oost bovengemiddeld vaker naar Hout verhuisd. 

Huishoudens uit Stad West gaan weer wat vaker naar Poort en Stad Centrum dan naar Haven 

en Buiten. Starters verhuizen vaker naar een ander stadsdeel dan doorstromers. Dit geldt 

voor alle stadsdelen. 

 

Als de cijfers van de doorstromers worden uitgesplitst naar leeftijd, dan valt op dat ouderen 

gemiddeld genomen vaker verhuizen naar het eigen stadsdeel, terwijl jongeren van 18 t/m 26 

jaar vaker naar een ander stadsdeel verhuizen. In Haven is dit verschil tussen ouderen en 

jongeren het sterkst, terwijl er in Buiten vrijwel geen verschil is. In Buiten verhuizen ook de 

jongeren vaak binnen het stadsdeel. Mogelijk heeft dit ook te maken met het aanbod van 

woningen in de verschillende stadsdelen. De aantallen voor Poort, Hout en Stad Centrum zijn 

te klein om de leeftijdsgroepen te vergelijken. 

 

Als de cijfers van de doorstromers worden uitgesplitst naar eengezinswoning of 

meergezinswoning (situatie na verhuizing), dan valt op dat in Buiten, Stad Oost en Stad West 

verhuizers naar een eengezinswoning vaker binnen het stadsdeel verhuizen dan de 

verhuizers naar een meergezinswoning. In Haven is dit echter niet het geval, daar ligt het 

percentage huishoudens dat binnen het eigen stadsdeel verhuist zelfs iets hoger voor 

meergezinswoningen. Ook dit heeft mogelijk te maken met het aanbod van woningen in de 

verschillende stadsdelen. 

 

3.2 Oude en nieuwe woning 

3.2.1 WOZ-klasse 

Bij verhuizingen tussen 2014 en 2018 verhuizen vier op de tien huishoudens naar een 

koopwoning in een lagere WOZ-klasse, een kwart verhuist naar een koopwoning in dezelfde 

WOZ-klasse en een derde naar een koopwoning in een hogere WOZ-klasse (tabel 6).2 De 

(semi-)starters betrekken bovengemiddeld vaker een koopwoning in een lagere WOZ-klasse. 

Doorstromers en inwoners verhuizen juist weer bovengemiddeld vaker naar een adres in een 

hogere WOZ-klasse. 

 

Tabel 6 - Percentage type verhuizing, naar lagere, gelijke of hogere WOZ-klasse, 2014-2018 

 
WOZ-klasse lager WOZ-klasse gelijk WOZ-klasse hoger 

(semi-)starter 60% 23% 17% 

doorstromer 26% 28% 47% 

inwoning 21% 28% 51% 

Totaal 40% 26% 34% 
 

 

3.2.2 Eigendom 

Het soort eigendom van de oude woning (koop of huur) bepaalt in sterke mate het soort 

eigendom van de nieuwe woning (figuur 7). Wie vertrekt vanuit een huurwoning komt 

bovengemiddeld vaker opnieuw in een huurwoning terecht, namelijk in 54% van de gevallen 

                                                           
2 In het woningenbestand zijn de woningen op basis van de WOZ ingedeeld in vijf klassen, namelijk betaalbaar 
(tot 122.000), bereikbaar (122.000-156.000 euro), middelduur laag (156.000-201.000 euro), middelduur hoog 
(201.000-250.000 euro) en duur segment (vanaf 250.000 euro). 
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tegen 41% gemiddeld. Huishoudens die uit een koopwoning verhuizen, betrekken in 66% van 

de gevallen een nieuwe koopwoning. Ook dat is duidelijk hoger dan het gemiddelde van 59% 

voor alle verhuizingen naar een koopwoning. Dit patroon is ook zichtbaar bij een 

onderverdeling van deze verhuizingen naar jaar, leeftijd of type verhuizing. 

 

Van de huishoudens die van koop naar huur verhuizen, is een kwart een doorstromer. 

Omgekeerd (van huur naar koop) bedraagt het aandeel doorstromers bijna de helft.  

 

Figuur 7 

 Bron: 

O&S Almere 

 

Vier van de tien huishoudens die een huurwoning betrekken zijn (semi-)starters, ruim een 

kwart van hen zijn doorstromers en een kwart zijn vestigers (figuur 8). Het aandeel van de 

(semi-)starters in de huishoudens die naar een koopwoning verhuizen, is duidelijk lager 

namelijk drie op de tien. Vestigers nemen in dit geval met 32% weer een wat groter aandeel 

voor hun rekening. 

 

Figuur 8 

 
Bron: O&S Almere 
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Vanaf 2014 tot 2017 neemt het aantal verhuizingen van een koopwoning naar een koopwoning 

sterk toe, maar in 2018 daalt dit aantal weer (figuur 9). Het aantal verhuizingen naar een 

huurwoning toont daarentegen de laatste paar jaar een lichte stijging. Vooral doorstromers 

verhuizen in 2018 veel vaker van een huurwoning naar een huurwoning, terwijl voor deze 

groep het aantal verhuizing van huur naar koop weer licht daalt (figuur 10). 

 

Figuur 9 

 
Bron: O&S Almere 

 

Figuur 10 

 
Bron: O&S Almere 
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3.2.3 Omvang woning 

Bij verhuizingen binnen de stad vertrekken vier van de tien huishoudens naar een woning 

met minder kamers, en drie van de tien naar een woning met evenveel respectievelijk meer 

kamers (tabel 7). De (semi-)starters verhuizen bovengemiddeld vaker naar een woning met 

minder of een gelijk aantal kamers (59% respectievelijk 28%). Doorstromers betrekken weer 

vaker een woning met evenveel of juist meer kamers (36% respectievelijk 46%). 

 

 
Tabel 7 Verandering in aantal kamers na verhuizing per type verhuizing en per leeftijdsgroep, 2014-2018 

  minder kamers gelijk aantal kamers meer kamers 

(semi-)starter 4947 59% 2382 28% 1071 13% 

doorstromer 1776 26% 2283 34% 2702 40% 

inwoning 614 17% 1308 36% 1669 46% 

totaal 7337 39% 5973 32% 5442 29% 

       

15-19 jaar 124 57% 58 27% 36 17% 

20-24 jaar 1291 63% 476 23% 286 14% 

25-29 jaar 1544 42% 951 26% 1209 33% 

30-34 jaar 756 25% 913 31% 1299 44% 

35-39 jaar 547 25% 832 37% 845 38% 

40-44 jaar 490 28% 664 38% 593 34% 

45-49 jaar 476 33% 543 38% 415 29% 

50-54 jaar 480 41% 426 36% 278 23% 

55-59 jaar 535 47% 400 35% 197 17% 

60-64 jaar 358 48% 255 34% 132 18% 

65+ 724 56% 432 33% 141 11% 

 totaal 7325 39% 5950 32% 5431 29% 
 

 

Huishoudens waarvan de oudste bewoner tussen 30 en 50 jaar oud is, verhuizen naar 

verhouding vaker naar een woning met een gelijk aantal of meer kamers dan de huishoudens 

met jongere of juist oudere bewoners. Omgekeerd betrekken huishouden in de 

leeftijdsgroepen tussen 15 en 30 jaar en vanaf 50 jaar een nieuwe woning met minder 

kamers of evenveel kamers.  

 

Als niet het aantal kamers maar de gebruiksoppervlakte van de woning als uitgangspunt 

wordt genomen, komt een vergelijkbaar beeld naar voren (tabel 8).3 De (semi-)starters 

verhuizen bovengemiddeld vaker naar een kleinere woning, de doorstromers en inwoners 

bovengemiddeld vaker naar een grotere woning. Voor de leeftijdsgroepen geldt hetzelfde, 

behalve dat bij senioren het verhuizen naar een woning met een kleiner woonoppervlak pas 

vanaf 55 jaar naar verhouding groter wordt. 

                                                           
3 In het woningenbestand zijn op basis van de gebruiksoppervlakte de woningen onderverdeeld in 13 groepen. 
De kleinste klasse betreft woningen met een gebruiksoppervlakte tot 40 vierkante meter, de grootste klasse 
betreft woningen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 150 vierkante meter. De tussenliggende klassen 
zijn telkens 10 vierkante meter groter. 



16 

 
Tabel 8 Verandering in klasse gebruiksoppervlakte van de woning na verhuizing per type verhuizing en 

per leeftijdsgroep, 2014-2018 

 
GBO-klasse kleiner GBO-klasse gelijk GBO-klasse groter 

(semi-)starter 7384 71% 916 9% 2136 20% 

doorstromer 2828 33% 1124 13% 4543 53% 

inwoning 1100 26% 488 12% 2604 62% 

totaal 11312 49% 2528 11% 9283 40% 

       

15-19 jaar 231 65% 40 11% 82 23% 

20-24 jaar 1870 70% 225 8% 573 21% 

25-29 jaar 2288 51% 357 8% 1809 41% 

30-34 jaar 1167 33% 318 9% 2002 57% 

35-39 jaar 893 33% 293 11% 1482 56% 

40-44 jaar 853 40% 263 12% 1022 48% 

45-49 jaar 752 42% 237 13% 781 44% 

50-54 jaar 695 48% 221 15% 520 36% 

55-59 jaar 780 57% 194 14% 385 28% 

60-64 jaar 526 58% 136 15% 243 27% 

65+ 1232 67% 233 13% 364 20% 

 totaal 11287 49% 2517 11% 9263 40% 
 

 

3.2.4 Soort woning 

Zes van de tien verhuizingen vanuit een eengezinswoning eindigen ook weer in een 

eengezinswoning (zie tabel 9). Voor verhuizingen vanuit een meergezinswoning (flats en 

dergelijke) geldt precies hetzelfde, want ook die eindigen in zes van de tien gevallen in een 

eengezinswoning. Deze verhouding is door de jaren heen redelijk constant. Er zijn wel 

verschillen tussen de (semi-)starters, doorstromers en inwoningen. De (semi-)starters 

verhuizen in 45% van de gevallen naar een eengezinswoning, de doorstromers in 68% van de 

gevallen en bij inwoning gebeurt dit in 80% van de verhuizingen (figuur 11). 

 

 

 

 

Tabel 9 Eengezinswoning (egw) of meergezinswoning (mgw) voor en na verhuizing, 2014-2018 

    huis of flat (nieuwe woning) 
 

    egw mgw totaal 

(semi-)starter egw 3895 45% 4682 55% 8577 

 
mgw 646 40% 970 60% 1616 

 
subtotaal 4541 45% 5652 55% 10193 

doorstromer egw 3497 71% 1436 29% 4933 

 
mgw 2248 64% 1269 36% 3517 

 
subtotaal 5745 68% 2705 32% 8450 

inwoning egw 1941 84% 370 16% 2311 

 
mgw 1330 75% 455 25% 1785 

  subtotaal 3271 80% 825 20% 4096 

totaal egw 9333 59% 6488 41% 15821 

 
mgw 4224 61% 2694 39% 6918 

  totaal 13557 60% 9182 40% 22739 
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Figuur 11 

 
Bron: O&S Almere 

 

Een rijtjeshuis is de meest populaire bestemming van de verhuizers, wat gezien de 

samenstelling van de woningvoorraad van Almere geen verbazing hoeft te wekken. Vier op 

de tien huishoudens die vertrekken uit een rijenwoning, komen daar ook weer in terug. Bij 

verhuizers uit een galerij- of portiekflat is dit ruim de helft. De (semi-)starters komen 

bovengemiddeld vaker in een galerij- of portiekflat terecht dan de andere typen verhuizers. 

Doorstromers verhuizen weer vaker naar een vrijstaande woning dan de anderen. 

 

Een derde van de huishoudens die vertrekt uit een rijenwoning, verhuist naar een galerij- of 

portiekflat; 14% verhuist door naar een geschakelde of (half-)vrijstaande woning. 

Huishoudens die vertrekken uit een galerij- of portiekflat, gaan in 29% van de gevallen 

opnieuw naar een flat en in 8% van de gevallen naar een geschakelde of (half-)vrijstaande 

woning. 

3.2.5 Nieuwbouw 

De afgelopen vijf jaar zijn ongeveer 5775 nieuwe adressen (nieuwbouw of omvorming) door 

verhuizende huishoudens in gebruik genomen. Sinds 2014 neemt als gevolg van het herstel 

van de woningbouw het aantal verhuizingen naar nieuwbouw weer toe (figuur 12).  

In vier van de tien gevallen is de eerste bewoner een (semi-)starter en drie van de tien keer 

zijn dat doorstromers. Nieuwbouw wordt dus in meerderheid gevuld door inwoners uit 

Almere zelf.  

 

Verreweg de meeste (semi-)starters die naar nieuwbouw verhuizen zijn jongvolwassenen in 

de leeftijdscategorie 18 t/m 29 jaar (figuur 13). Ook als deze aantallen gerelateerd worden 

aan de omvang van de bevolking dan valt op dat jongeren vaker verhuizen. Hoe ouder het 

hoofd van het huishouden, hoe minder er wordt verhuisd4. 

                                                           
4 Starters hebben nog geen eigen huishouden, zij verhuizen vanuit een bestaand huishouden met vaak een 
ouder gezinshoofd. Daarom zijn de aantallen van (semi-)starters gerelateerd aan het aantal personen in 
dezelfde leeftijdsgroep. 
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Figuur 12 

 
Bron: O&S Almere 

 

 

Figuur 13 

 
Bron: O&S Almere 
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Van de vestigers in nieuwbouw komt ruim een derde uit de gemeente Amsterdam (tabel 10), 

wat wil zeggen dat één van de tien nieuwe woningen wordt betrokken door een huishouden 

uit deze gemeente. Het absolute aantal uit Amsterdam afkomstige vestigers (huishoudens) 

neemt tussen 2014 en 2018 toe van 75 naar 160, een stijging van 53%. De procentueel 

sterkste stijging betreft vestigers overigens vanuit Utrecht en 't Gooi, waarvan het aandeel 

toeneemt met 78% (van 22 naar 102). 

 
Tabel 10 Vorige woonregio vestigers per jaar - alleen nieuwbouw 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 

Amsterdam 75 37% 68 36% 126 39% 155 32% 160 30% 584 34% 

Nrd-Holland 22 11% 21 11% 33 10% 74 15% 52 10% 202 12% 

't Gooi 13 6% 21 11% 27 8% 49 10% 62 12% 172 10% 

Flevoland 21 10% 13 7% 33 10% 34 7% 53 10% 154 9% 

Utrecht 9 4% 9 5% 29 9% 34 7% 40 8% 121 7% 

Zd-Holland 14 7% 11 6% 14 4% 31 6% 32 6% 102 6% 

Regio Adam 11 5% 15 8% 16 5% 28 6% 29 6% 99 6% 

Gelderland 7 3% 5 3% 10 3% 18 4% 20 4% 60 3% 

Buitenland 6 3% 7 4% 14 4% 10 2% 20 4% 57 3% 

Overijssel 8 4% 5 3% 5 2% 11 2% 13 2% 42 2% 

Friesland 5 2% <5 1% <5 0% 7 1% 12 2% 27 2% 

Nrd-Brabant <5 1% <5 1% <5 1% 8 2% 9 2% 24 1% 

Drenthe <5 1% <5 1% 6 2% 8 2% 7 1% 24 1% 

Onbekend <5 2% 5 3% <5 1% <5 1% <5 1% 18 1% 

Limburg <5 0% <5 1% <5 1% <5 1% 5 1% 15 1% 

Groningen <5 2% <5 1% <5 0% <5 0% 7 1% 15 1% 

Zeeland             <5 0% <5 1% <5 0% 

Totaal 205 100% 187 100% 323 100% 478 100% 527 100% 1720 100% 
 

 

Ongeveer drie van de tien nieuwe adressen zijn huurwoningen. Daarvan is weer drie kwart 

eigendom van een woningcorporatie en een kwart van ofwel grote beleggingsfondsen ofwel 

kleinere (particuliere) verhuurders.  

Doorstromers verhuizen bovengemiddeld vaker naar een nieuwe corporatiewoning. 

Vestigers gaan weer bovengemiddeld vaker naar een nieuwe huurwoning van een belegger 

of (particuliere) verhuurder in de vrije sector. 

 

Ongeveer de helft van de nieuwe corporatiewoningen wordt betrokken door een (semi-

)starter, drie van de tien door doorstromers en twee van de tien door vestigers. In het geval 

van de andere (particuliere) huurwoningen wordt een derde van deze woningen betrokken 

door vestigers, een tiende door doorstromers en de rest door (semi-)starters. 
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4. Wat zijn hiervan de consequenties? 
 

Wat betekenen de verhuisbewegingen voor de stad? Om deze vraag te kunnen beantwoorden 

is de mutatiegraad per wijk onderzocht en zijn de wijken geclusterd op basis van het aantal 

en soort verhuizingen. Daarbij is gekeken op een lager niveau dan gebruikelijk, namelijk niet 

per wijk, maar op postcode van vijf posities (bijv. 1300A). De analyse op postcodeniveau laat 

zien dat binnen een wijk de mutatiegraad en functie sterk kunnen verschillen. De ‘klassieke’ 

analyse op wijkniveau verhult deze verschillen. 

 

4.1 Mutatiegraad 

Om de mutatiegraad te bepalen is het aantal verhuizingen uit de periode 2014 t/m 2018 

gerelateerd aan het aantal woningen in een gebied op 1 januari 2017. Vervolgens is de 

mutatiegraad voor de gebieden in vijf gelijke klassen (zogeheten kwintielen) verdeeld, 

waarbij het eerste kwintiel de laagste mutatiegraad heeft en het vijfde kwintiel de hoogste. 

 

Wanneer de mutatiegraad wordt weergegeven op een kaart, zien we een lappendeken van 

gebieden met verschillende mutatiegraden (figuur 14). Gebieden met hoge mutatiegraad 

komen verspreid over de hele stad voor, niet zelden weer grenzend aan gebieden met een 

lage mutatiegraad. De hoge mutatiegraad van gebieden in het vijfde kwintiel zien we deels in 

nieuwbouwwijken, in deze wijken verhuist een deel van de bewoners alweer door naar 

nieuwere nieuwbouw. Ook de aanwezigheid van concentraties van particuliere huurwoningen 

draagt bij aan een hogere mutatiegraad (figuur 15). 

 

Figuur 14 

 
Bron: O&S Almere 
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Figuur 15 

 
Bron: Regiomonitor 

 

 

4.2 Clustering naar functie 

Door het combineren van de mutatiegraad met de verschillende andere kenmerken (onder 

andere instroom, uitstroom, type huishouden, leeftijd en het percentage geboortes), is het 

mogelijk om een wijk of groep wijken te clusteren. Er zijn vijf verschillende clusters van 

wijken te onderscheiden, waarbij elk type cluster een eigen functie heeft binnen de stad 

(figuur 16). 

 

De (her)startbuurt kent een hoge mutatiegraad en een groot aandeel instromende 

uithuisgaande jongeren, maar ook oudere semi-starters. Deze buurten hebben ook het 

laagste aandeel geboortes. De (her)startbuurt is te vinden in het centrum van Almere Stad, 

het centrum van Almere Haven en het centrum van Almere Buiten. In Almere Buiten is de 

Indischebuurt een (her)startbuurt en in Almere Stad West zijn er in Muziekwijk en 

Literatuurwijk in totaal twee van deze clusters te vinden. In deze gebieden wonen 

huishoudens relatief kort, voordat zij in een andere buurt hun wooncarrière verder 

voortzetten. 

 

De hokbuurt kent een gemiddelde mutatiegraad. De instroom bestaat vooral uit jongere 

starters en alleenstaanden, die in deze gebieden een gezin starten, en daarna als jong gezin 

vertrekken. Er zijn dan ook veel geboortes in deze buurten. Daarnaast zien we ook wat meer 
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alleenstaande 40-plussers die naar deze gebieden verhuizen. Almere Poort springt er als 

heel stadsdeel uit, want daar vallen alle wijken onder dit cluster. Verder zijn er hokbuurten 

verspreid over de verschillende stadsdelen, waaronder delen van Noorderplassen West 

Stripheldenbuurt, Tussen de Vaarten, Filmwijk en Muziekwijk. 

 

Clusters van het type stabiele gezinnen kennen een gemiddelde mutatiegraad. Er is vooral 

instroom van stabiele gezinnen (jong en ouder) en uitstroom van gezinnen van 40-plussers. 

In deze gebieden zijn er weinig geboortes en minder uit elkaar gaande stellen in vergelijking 

met andere clusters. 

 

Buurten met het kenmerk dynamische gezinnen hebben een lage mutatiegraad. Instroom 

bestaat vooral uit jonge en in mindere mate oudere gezinnen, die voor er langere tijd blijven 

wonen tot hun kinderen op zichzelf gaan wonen. Er is dan ook een hoge uitstroom van 

uithuisgaande jongeren. Deze buurten lijken op de gebieden ‘stabiele gezinnen’, afgezien van 

de hogere uitstroom van uit elkaar gaande stellen. Ook zijn de instromende gezinnen vaker 

jong. 

 

De zogeheten opvangbuurt kent een gemiddelde mutatiegraad. Er is in deze buurten met 

name instroom van semi-starters, eenoudergezinnen en jongere alleenstaanden. De 

uitstroom heeft grotendeels hetzelfde profiel. Opvangbuurten zijn er met name in Almere 

Stad West, Almere Stad centrum, Almere Haven en Almere Buiten. Het betreft hier mogelijk 

kwetsbare groepen die snel onderdak nodig hebben en verhuizen moeilijk kunnen uitstellen. 

Ook is er mogelijk sprake van een laag inkomen. 

 

Figuur 16 

 
Bron: O&S Almere 
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De spreiding van de verschillende clusters over de stad komt voor een deel overeen met de 

spreiding van sociale huur in de stad (figuur 17). De (her)startbuurten en de opvangbuurten 

komen vaak overeen met de gebieden met veel sociale huur, terwijl de buurten met stabiele 

en dynamische gezinnen vaak overeen komen met de gebieden met koop of particuliere 

huur. Voor de hokbuurten lijkt er verschil te zijn tussen de nieuwbouwgebieden (Poort en 

Noorderplassen) en de bestaande stad. In de bestaande stad komen de hokbuurten vaak 

voor in gebieden met veel sociale huur, terwijl in de hokbuurten in Poort en Noorderplassen 

niet meer dan gemiddeld sociale huur voorkomt. 

 

Figuur 17 

 
Bron: O&S Almere 
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5. Samenvatting 
 

• Verhuizingen vinden vooral plaats in de leeftijdsgroep van 18 tot 40 jaar De (semi-

)starters zijn de grootste groep, met een sterke piek in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. 

Daarna volgen vestigingen en doorstroming met voor beide verhuiscategorieën een 

hoogste punt rond het dertigste levensjaar. 

• De gezinssamenstelling van de verhuizers weerspiegelt de bevolkingssamenstelling van 

Almere. De bevolkingssamenstelling is weer een reflectie van de woningvoorraad van 

vooral eengezinswoningen. Paren met kinderen hebben het grootste aandeel in de 

verhuizingen, daarna komen alleenstaanden gevolgd door paren zonder kind. 

• Omdat verhuisbewegingen vooral op het conto van (semi-)starters en vestigers komen, 

zijn de verhuisketens vermoedelijk meestal niet zo lang (gemiddeld 1,4 schakels). 

 

• De meeste huishoudens die zich in Almere vestigen, zijn afkomstig uit Amsterdam. In 

2018 vormen zij meer dan een derde van de huishoudens die in Almere komen wonen. 

• Almere Poort is vooral populair bij huishoudens uit de gemeente Amsterdam. Nieuwe 

huishoudens uit 't Gooi en Utrecht komen gemiddeld iets vaker in Hout terecht. Vestigers 

uit het buitenland gaan gemiddeld weer vaker naar Buiten en Stad Centrum. 

• De meeste huishoudens die  Almere verlaten, vertrekken naar het buitenland of naar de 

gemeente Amsterdam. Vergeleken met de vestiging is het getalsmatige beeld van 

vertrek door de jaren heen wel veel gelijkmatiger. 

• Bij verhuizingen binnen Almere blijft men vaak in hetzelfde stadsdeel wonen. Wanneer 

men naar een ander stadsdeel verhuizen, is dat vaak naar een aangrenzend stadsdeel. 

 

• Het soort eigendom van de oude woning bepaalt in sterke mate het soort eigendom van 

de nieuwe woning. Wie vertrekt vanuit een huurwoning komt bovengemiddeld vaker 

opnieuw in een huurwoning terecht. 

• (Semi-)starters verhuizen bovengemiddeld vaker naar een woning met minder of een 

gelijk aantal kamers. Doorstromers betrekken weer vaker een woning met evenveel of 

juist meer kamers. Als de gebruiksoppervlakte van de woning als uitgangspunt wordt 

genomen, komt een vergelijkbaar beeld naar voren. 

• Ongeacht de woning die men achterlaat eindigen zes van de tien verhuizingen in een 

eengezinswoning. Een rijtjeshuis is de meest populaire bestemming van de verhuizers. 

• Nieuwbouw wordt in meerderheid gevuld door inwoners uit Almere zelf. Vier van de tien 

keer is de eerste bewoner een (semi-)starter en drie van de tien keer een doorstromer. 

 

• Gebieden met hoge mutatiegraad komen verspreid over de hele stad voor, niet zelden 

weer grenzend aan gebieden met een lage mutatiegraad. De hoge mutatiegraad zien we 

deels in nieuwbouwwijken, waar een deel van de bewoners alweer verhuist naar 

nieuwere nieuwbouw. Ook de aanwezigheid van concentraties van particuliere 

huurwoningen draagt bij aan een hogere mutatiegraad. 

• Er zijn vijf verschillende clusters van wijken te onderscheiden, waarbij elk type cluster 

een eigen functie heeft binnen de stad. Deze clusters zijn verspreid over de hele stad en 

tonen wanneer geografisch weergegeven een grote lappendeken. De spreiding van de 

verschillende clusters over de stad komt voor een deel overeen met de spreiding van 

sociale huur in de stad en de spreiding van gebieden met koop of particuliere huur. 

• De analyse op postcodeniveau laat zien dat binnen een wijk de mutatiegraad en functie 

sterk kunnen verschillen. De ‘klassiek’ analyse op wijkniveau verhult deze verschillen. 
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Bijlage 1 - Uitleg mutatiegraad en clustering 
 

Uitleg mutatiegraad 

• Verhuizingen uit de verhuisketens van 2014 t/m 2018 naar een lege woning zijn 

opgenomen, dus wanneer een nieuwe woning weer gevuld wordt. De eerste bewoners 

van nieuwbouw worden niet meegeteld. 

• Totaal aantal verhuizingen naar een gebied worden gerelateerd aan aantal woningen op 1 

januari 2017 (ongeveer midden periode). 

• Alleen gebieden met 50 of meer woningen worden meegenomen, postcode van azc 

(1318E) wordt buiten beschouwing gelaten. 

• Mutatiegraad voor de gebieden worden in 5 gelijke klassen (kwintielen) verdeeld en 

weergegeven op kaart. Het 1e kwintiel heeft kleinste mutatiegraad, dus weinig 

verhuizingen, het 5e kwintiel de meeste. 

 

Uitleg clustering 

• Clustering is gedaan op basis van verhuizingen van 2014 t/m 2018 uit de verhuisketens. 

Ook verhuizingen die leiden tot een lege woning en daardoor de start van een keten 

worden meegenomen (schakel 0). 

• Per gebied worden de verhuizingen in twee groepen verdeeld: verhuizingen die het 

gebied ingaan en verhuizingen die het gebied uitgaan. 

• Onderscheid in type verhuizing wordt gemaakt naar leeftijd (<27 jaar voor uithuisgaande 

jongeren, <40 en >=40 jaar voor zelfstandige huishoudens ). Waar mogelijk wordt 

onderscheid gemaakt naar type huishouden: alleenstaande, eenoudergezin, paar (met of 

zonder kinderen) en overig. Ten slotte worden semi-starters onderscheiden, dit zijn over 

het algemeen stellen die uit elkaar gaan en naar een nieuwe woning verhuizen. Er 

kunnen hier enkele uithuisgaande jongeren die ouder zijn dan 26 tussen zitten. Aantallen 

worden gerelateerd aan totaal aantal verhuizingen die een gebied ingaan en totaal aantal 

dat een gebied uitgaat. 

• Naast kenmerken van verhuizingen is de mutatiegraad per gebied meegenomen en het 

percentage geboortes per gebied. Beiden gerelateerd aan aantal woningen op 1 januari 

2017. 

• Met behulp van de percentages per type huishoudens, de mutatiegraad en geboortes per 

cluster, is gezocht naar een passende omschrijving van de clusters. Deze sluiten redelijk 

aan op de type buurten die in het onderzoek Regio als garderobe worden gebruikt. 
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