
25 – 34 jaar
35 – 44 jaar

45 – 54 jaar

60 – 69 jaar

75 – 84 jaar

Een generatie in groeikern Houten gevolgd door de tijd

1980 1990 2000 2010 2025 2040
In 1980 is 
Houten nog 
een dorp

In de jaren tachtig en
negentig verhuizen veel 
jonge stellen van
Utrecht naar Houten 
en krijgen daar kinderen

De kinderen
vertrekken om 
te gaan studeren 
of werken

De ouders blijven 
in Houten wonen

In 2040 zijn er relatief veel 
75-plussers ten opzichte 
van de jongere bevolking 

VERGRIJZING 
SLAAT TOE IN 
GROEIKERNEN
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In de jaren zestig, zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw wees de overheid locaties aan 
om het toenemende aantal inwoners van de 
grote steden in op te vangen. Bij Amsterdam 
ontstonden de nieuwe steden Almere en 
Lelystad. Bekende voorbeelden van kleine 
plaatsen of dorpen die uitgroeiden tot een 
groeikern zijn Purmerend bij Amsterdam; 
Zoetermeer bij Den Haag; Houten en 
Nieuwegein bij Utrecht; en Capelle aan 
den IJssel bij Rotterdam. Al deze kernen 
werden in rap tempo uitgebreid met grote 
nieuwbouwwijken.

Naar de groeikernen trokken overwegend 
starters op de woningmarkt. De jonge 
gezinnen die zich hier destijds massaal 
vestigden, zorgden voor lokale geboorte-
golfjes. De kinderen van deze jonge 
gezinnen zijn inmiddels jongvolwassenen en 
naar een andere stad verhuisd voor studie 
of werk. De ouders zijn in de groeikern 
blijven wonen. Zij bereiken in de komende 
decennia de 65-jarige leeftijd, waardoor in 
de groeikernen de vergrijzing zal toeslaan.
De groeikernen waren in oorsprong gericht 
op jonge gezinnen, met alle voorzieningen 

die daarbij horen: speeltuinen, eengezins-
woningen, scholen, kinderopvang en 
sportclubs. De vergrijzing leidt tot nieuwe 
uitdagingen. Zijn er in de groeikernen 
voldoende voorzieningen aanwezig om 
in de behoeften van de vergrijzende 
bevolking te voorzien? Ouderen vanaf 75 
jaar kunnen zich doorgaans minder vaak en 
minder ver verplaatsen. Zij raken daardoor 
steeds meer afhankelijk van de directe 
woonomgeving. De schoonheidsspecialist 
in de stad wordt ingeruild voor de kapper 
in de wijk. In plaats van met de auto naar 

de XL-supermarkt te rijden, doen ze 
boodschappen in het buurtcentrum. 
Wordt iemand nog hulp behoevender, 
dan komt de kapper aan huis, helpt de 
thuiszorg met aankleden en nemen de 
buren of kinderen boodschappen mee.
In sommige groeikernen is al met 
deze toekomst verwachting rekening 
gehouden. Zo zijn in Zoetermeer 
en Leidsche Rijn de huidige 
scholen eenvoudig om te bouwen 
tot bejaardenwoningen of zorg-
voorzieningen.
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