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Jonge gezinnen blijven hier vaker wonen, ondanks de krappe ruimte en de 
hoge huizenprijzen. Wat trekt ze en hoe beïnvloedt het gezinsleven de stad?
Journalist en auteur Tracy Metz schrijft vanaf nu maandelijks in PS over 
stedelijke ontwikkelingen, naar aanleiding van haar talkshow Stadsleven.
Deze keer over opgroeien in de stad. beeld ELLEN MANDEMAKER

D
e stadskinderen: ze zijn overal.
Soms zwaar vertederend, als ze
met wapperende haren in hun
fietszitje met hun moeder aan het
zingen zijn. Soms superirritant,
wanneer ze op de opening van
een tentoonstelling als losse ka-
nonnen door de ruimte rennen
en gillen.

Maar of ze nou lief zijn of lelijk
doen, het zijn er steeds meer en
de stad voegt zich er steeds meer

naar – met scholen en speelplaatsen, met kindvriendelij-
ke horeca, winkels en voorzieningen en nieuwe produc-
ten als de ‘babyccino’ voor de jonge koffieleut. Het bleek-
neusje van toen is het stadskoninkje van nu.

De stad is weer populair, ook bij gezinnen. Jonge ou-
ders zijn vanaf hun studententijd en het begin van hun
carrie�re een stedelijke leefstijl gewend, met vrienden en
werk en cultuur op fietsafstand, en willen dat niet opge-
ven op het moment dat er kinderen komen. Wie het zich
kan veroorloven, blijft in de stad – ook als ze te krap ko-
men te wonen. 

Dat zijn de Yupps: Young Urban Professional Parents.
Het begrip is gemunt door Lia Karsten, professor stads-
geografie aan de Universiteit van Amsterdam. “Vanaf de
jaren zestig was het vanzelfsprekend dat jonge gezinnen
de stad verlieten,” zegt ze. “Stad en kind waren elkaar
uitsluitende begrippen. En nog steeds vormen alleen-
staanden en kleine huishoudens zonder kinderen de
meerderheid in Amsterdam, bijna driekwart van de huis-
houdens. Maar nu is het wonen in de stad juist onderdeel
van je identiteit, ook als je kinderen krijgt, en ga je op de
rand van de zandbak je e-mail bijwerken.” 

Werkend ouderschap is één van de pijlers onder het
stedelijk gezinswonen, zegt Karsten. “Hoe stedelijker de
omgeving, hoe vaker mannen en vrouwen beiden vier da-
gen werken: de 4-4 huishoudens.” 

Ter vergelijking: in 1950 woonden er in Amsterdam
186.000 kinderen (en waren er 16.000 auto’s). In 2000
waren dat er 102.000 kinderen (en 227.000 auto’s!). Dat
getal stijgt: nu zijn het er 110.000 kinderen (en 198.000
auto’s, het laagste aantal per honderd inwoners van Ne-
derland). 

“Het dieptepunt lag rond midden jaren tachtig,” zegt
Jeroen Slot, hoofd Onderzoek & Statistiek (O+S) van de
gemeente Amsterdam. Van oudsher waren het de alloch-
tonen die de meeste kinderen krijgen, maar sinds onge-
veer 2012 is dat omgekeerd: nu worden de meeste kinde-
ren geboren bij expats en autochtone Nederlanders. In-
middels heeft Amsterdam meer baby’s in hun eerste le-
vensjaar dan Nederland gemiddeld!”

Amsterdam is hier niet uniek in: de herwaardering
van het stadsleven is een mondiale ontwikkeling, ook bij
gezinnen. In New York is nergens de groei van het aantal
kinderen tussen de nul en de vier zo groot als in juist de
duurste en dichtstbebouwde borough: Manhattan. 

Stedelijke luwte
Niemand heeft er zin in de kinderwagen naar driehoog-
achter te sjouwen, en de kinderen laat je liever niet spe-
len op smalle stoepen tussen de fietsen en de honden-
poep. Geen wonder dat wijken zoals het Oostelijk Haven-
gebied, de Watergraafsmeer en IJburg populairder zijn bij
gezinnen dan andere, bijvoorbeeld De Pijp. 

Karsten: “Gezinnen zoeken stedelijkheid in de luwte:
brede stoepen, weinig doorgaand verkeer, prettige open-
bare ruimte. Die creëren ze zelf ook. Vroeger was het al-
leen de lagere klasse die uit het raam hing en op de stoep
ging zitten, nu is het juist hip. Iedereen zit buiten met de
kinderen en een bord op schoot en een fles wijn.”

Lia de Lange, planoloog bij de gemeente, noemt het
Oostelijk Havengebied en nu ook IJburg kindermagne-
ten. Maar bij de ontwikkeling van het voormalige haven-
gebied tot woonwijk rond 1990 was dat nog helemaal niet
het geval. “Koopappartementen waren voor Amsterdam
nog een betrekkelijk nieuw fenomeen en het was span-
nend hoe de gezinssamenstelling van de bevolking zou
zijn,” zegt ze. “We deden een peiling onder een groep ko-

Talkshow
Stadsleven
Journalist Tracy Metz leidt in samen -
werking met Het Parool en filminstituut
Eye de maandelijkse live talkshow
Stadsleven in De Balie, toegang !7,50 via
tickets.debalie.nl.
www.stadslevenamsterdam.nl.

Maandag 26 januari (20 uur) is het thema
‘Opgroeien in de stad’, met Lia Karsten
(UvA), Jeroen Slot (hoofd Onderzoek &
Statistiek Amsterdam), Bas Liesker
(architect), Lia de Lange (planoloog,
onder andere Oostelijk Havengebied en
IJburg), Anna van Lingen en Denisa
Kollarova (speelplaatsen van Aldo van
Eyck), ‘Rijdende rechter’ mr. Frank Visser,
en Lenny van Klink (Rebel Junior Aca -
demy) en Heleen Terwijn (IMC Weekend -
school). 
Eye vertoont daar een fragment van
Beppie van Johan van der Keuken. Deze
film – een ontwapenend portret van een
Amsterdams straatmeisje – wordt in zijn
geheel vertoond op 13 februari om 16.30
uur in Eye, met Vier muren en Het
leesplankje, ook van Van der Keuken.
Bezoekers van Stadsleven en lezers van
Het Parool kunnen die voorstelling met
korting (!8,50 ipv !10) bijwonen op
vertoon van hun kaartje en/of de krant.

pers van een project op het KNSM-eiland, en telden één
schoolgaand kind en één baby. Toen het gebied eenmaal
vol stroomde, pakte dat totaal anders uit.” 

Vanwege die verwachte lage aantallen kinderen heb-
ben de stadsontwerpers ook het aantal scholen naar be-
neden bijgesteld, en ze bij elkaar gezet in het midden van
het gebied, zoals de schoolbesturen dat graag wilden.
“Had ik maar die voorzienende blik gehad!” verzucht De
Lange nu. “Dan hadden we de scholen over het gebied
verspreid en daarmee ook meer speelruimte gecreëerd.” 

Op IJburg is dat anders gegaan, daar hebben de ont-
werpers heel bewust ruimte en voorzieningen voor kin-
deren gemaakt. Naast de bekende parkeernorm is er nu
ook een speelpleknorm, afhankelijk van de leeftijd. Maar
ook op IJburg overtreffen de aantallen kinderen ruim de
prognoses. “Zelfs op de Zuidas is er nu een basischool en
vraag naar speelplekken. Kinderen in de stad zijn here to
stay.” 

Natuurlijk geeft dat ook wel eens conflicten. ‘Rijden-
de rechter’ Frank Visser is er meer dan eens aan te pas ge-
komen als een schoolplein of kinderdagverblijf volgens
de buren te veel herrie produceert. In één geval heeft hij
geoordeeld dat een speeltuig dat geluid maakte als de
kinderen erop sloegen, te veel overlast gaf. De school
haalde het toestel weg. Maar kindergegil is niet bij wet
verboden. 

Eengezinsappartement
De aanwezigheid van kinderen verandert de stad. Bij de
nieuwe woningen op de Westerdoksdijk is dat goed te
zien: bij gebrek aan speelruimte op het land zijn er op het
water drie pontons aan elkaar gebonden en tot drijvende
speeltuin gemaakt. Iedereen kent ook het fenomeen van
de bakfiets: handig, schattig ook, maar een extra beslag
op het al overvolle fietspad en de parkeerruimte. 

De bevolking wordt weer diverser van leeftijd, er zijn
niet meer alleen hipsters en oudjes. En kinderen zorgen
voor de veelgeroemde sociale cohesie: ouders die elkaar
op het schoolplein, bij speelafspraken of bij ouderavon-
den leren kennen. 

Het gezinsleven heeft ook zijn weerslag op de vraag
naar woningen. Architect Bas Liesker heeft dat met zijn
bureau Heren5 onderzocht en daarover twee boeken ge-
maakt, Het gezin in de stad (het onderzoek) en Nestelen in
de stad (ontwerpideeën). “Driekwart van alle gezinnen in
Amsterdam is ontevreden over hun woonsituatie en wil
graag verhuizen,” zegt hij. “Datzelfde driekwart wil wel
in de stad blijven wonen.” 

De oplossing volgens Heren5: het EGA, het eengezins-
appartement. Liesker kwam die op het spoor door de film
Una giornata particolare, waarin Sophia Loren van kamer
naar kamer loopt, zonder gangen, om haar vijf kinderen
en haar man wakker te maken om naar de grote manifes-
tatie van Mussolini te gaan. Met zijn collega Jeroen Atte-
veld ging hij bij veel middenklassengezinnen aan de keu-
kentafel praten over hoe ze hun huis gebruiken en wat ze
zouden willen. De conclusie: flexibiliteit is belangrijker
dan grootte.

Liesker: “Het gezinsleven brengt vaak een hoop reu-
ring met zich mee en iedereen wil zich daar wel eens uit
terugtrekken. De een wil tv kijken, de ander gamen, de
ander huiswerk doen, de ander met een vriend of vrien-
din kletsen. Een gezin heeft meer aan een appartement
met veel kamers die wisselend in te delen zijn, dan aan
een smalle gang die naar een grote ruimte leidt met keu-
ken, eettafel en zithoek. Maak de slaapkamers wat klei-
ner en de hal wat groter, zodat je er ook met je poppen-
kast of je racebaan kunt spelen.” Heren5 voegt nu de
daad bij het woord: in Amsterdam-West bouwen ze hun
Kolenkithuis met 36 woningen volgens dit recept. 

Hardere scheiding
Tegenover de blanke, welvarende, kinderrijke Water-
graafsmeer en het Oostelijk Havengebied staan gekleur-
de, arme, kinderrijke buurten als Nieuw-West en Zuid-
oost. “Demografisch hebben die gezinnen veel gemeen,
maar economisch en cultureel niet,” zegt Lia Karsten. “Er
zijn te weinig goedkope woningen binnen de Ring en de-
ze scheiding is de laatste tien jaar sterker geworden. Het

verhaal van Yupps die zo van de diversiteit van de stad
zeggen te houden, is in zekere zin een oppervlakkige er-
varing: die wordt niet vaak via directe sociale contacten
beleefd.”

“Het hele kindergebeuren wordt overigens tot iets
 aparts gemaakt. We zijn een beetje vergeten dat kinderen
hebben ook heel gewoon is.” In haar boek Stadskinde-
ren – Verschillende generaties over de dagelijkse strijd om
ruimte dat ze in 2004 schreef met Carolien Bouw, consta-
teert Karsten dat de binnenruimte voor kinderen belang-
rijker is geworden dan buiten. “In de jaren vijftig was het
gewone, ook het gewone buitenspelen, belangrijker. Nu
is het spelen gevat in een of ander fancy, vaak commerci-
eel concept.” 

Maar laten we eerlijk zijn, schrijft ze in Stadskinderen:
‘In je kindertijd moet je hutten bouwen, door bosjes strui-
nen, kattenkwaad uithalen. Althans in theorie. In de
praktijk komt het daar veel minder van. En dat gold waar-
schijnlijk ook al voor de eigen kindertijd van de ouders
van nu.’ Karsten citeert een ras-Amsterdammer van elf
jaar, die te doen heeft met zijn neefje die buiten woont.
‘Zo zielig, zij hebben alleen maar gras.’


