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De drie krimpregio’s
aandeel lee�ijdsklassen ten

 opzichte van de totale bevolking

De vier grote steden
aandeel lee�ijdsklassen ten 
opzichte van de totale bevolking
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GROTE 
VERSCHILLEN IN 
LEEFTIJDSOPBOUW

De leeftijdsopbouw van een land of 
gemeente wordt traditiegetrouw weer-
gegeven in een zogenoemde bevolkings-
piramide. Na de Tweede Wereldoorlog had 
de leeftijdsopbouw van de bevolking van 
Nederland de vorm van een piramide: een 
brede basis aan de onderkant (veroorzaakt 
door de geboortegolf), een middenstuk dat 
naar boven toe eerst geleidelijk, maar ver-
volgens sterk smaller wordt (door het snel 
oplopen van sterfte boven de 65 jaar).
Tegenwoordig is deze karakteristieke vorm 
vrijwel verdwenen. De basis is smaller door-
dat er minder kinderen worden geboren. 
Het middenstuk is relatief breed, door de 
komst van veel volwassen buitenlandse 
migranten. Ten slotte is de bovenkant veel 
breder geworden door het ouder worden 
van de geboortegolfgeneratie, in combina-
tie met een voortdurend stijgende levens-

verwachting. In de toekomst wordt door de 
vergrijzing de bovenkant van de piramide 
nog breder; de piramidevorm maakt lang-
zaam maar zeker plaats voor een pilaar.
Niet alleen tussen periodes, ook binnen 
Nederland zijn er grote verschillen in de 
bevolkingsopbouw. Er zijn vooral frappante 
verschillen zichtbaar als de leeftijdsopbouw 
van de vier grote steden wordt vergeleken 
met die van de krimpregio’s Oost-Gronin-
gen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. 
De grote steden hebben een veel ‘dikkere 
buik’, door de relatief grote groep bewo-
ners tussen de 20 en 40 jaar. Dit komt deels 
door de jongeren die hier op jonge leeftijd 
zijn gekomen voor het volgen van een 
opleiding en een eerste baan, en de laatste 
jaren steeds vaker in de stad blijven wonen. 
Voor een ander deel komt dit door de komst 
van buitenlandse migranten. Vroeger waren 
dit vooral niet-westerse migranten (uit 
Suriname, de Nederlandse Antillen, Turkije 
en Marokko), en tegenwoordig zijn het 
vaak westerse migranten uit Oost-Europa. 
Boven de 40 jaar wordt de leeftijdsopbouw 
van de grote steden gekenmerkt door een 
 gelei delijk afslanking. 
De bevolkingsopbouw is duidelijk anders 
in de drie krimpregio’s. Hoog in de leeftijds-
opbouw is een steeds sterkere concentratie 
te zien. Dit komt doordat de babyboomers 
die hier wonen geleidelijk aan op leeftijd 
raken, waardoor de top van de leeftijds-
opbouw in de toekomst steeds breder 
wordt. 
Door de verschillen in bevolkings-
samenstelling is er in de krimpgebieden een 
ander beleid nodig dan in de grote steden. 
De ouder wordende bevolking leidt in de 
krimpregio’s tot een andere vraag naar 
producten en voorzieningen dan die van de 
stedelijke bevolking met een vrij constant 
aandeel jongvolwassenen.
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