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In de komende decennia vergrijst de
bevolking van Nederland sterk. Daarvoor
zijn drie oorzaken. Ten eerste worden
er relatief minder kinderen geboren; in
elk geval onvoldoende om de huidige
generatie ouderen te vervangen. Ten
tweede bereikt de omvangrijke groep
babyboomers (geboren tussen 1945 en
1965) de pensioengerechtigde leeftijd.
En ten derde leven we gemiddeld steeds

langer. Nederland krijgt zelfs te maken
met een ‘dubbele vergrijzing’: binnen
de groep 65-plussers neemt vooral het
aandeel 75-plussers sterk toe. Vandaag

de dag wonen er 1,2 miljoen 75-plussers
in Nederland; in 2040 zijn dat er met een
kleine 2,6 miljoen ruim twee keer zoveel.
Al die 75-plussers wonen nu vooral
in de grote steden. Naast de stad zijn
woonplaatsen aan de kust en andere
landschappelijk aantrekkelijke gebieden
populair onder ouderen. In de toekomst
neemt het aantal ouderen in de grote steden
nog sterk toe, omdat veel van de huidige

volwassenen in de stad blijven wonen
en daar oud worden. Hoewel in 2040 de
grote concentratie ouderen in de Randstad
het meest opvalt, nemen ook in (grotere)

gemeenten in de rest van Nederland de
aantallen 75-plussers sterk toe.
In absolute aantallen uitgedrukt, wonen er
dus veel ouderen in de stad. Het relatieve
beeld is precies omgekeerd. Ten opzichte
van de totale bevolking is het aandeel
75-plussers relatief laag in de steden en hoog
op het platteland. Jongeren verlaten het
platteland voor een opleiding of baan in de
stad; de ouderen blijven achter. In de stad
vestigen zich ook relatief jonge immigranten.

