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gemeenten groeien

aan elkaar vast

Ook nabijgelegen
 groeikernen groeien

 aan de stad vast

4,90 miljoen

= 10.000 huishoudens

7,51 miljoen

8,53 miljoen

70

80

90

70

80

90

Vrouwen

Mannen

Verleden Heden

Levensverwachting

Toekomst

1980 2010 2040

Vier grote steden

Drie krimpregio’s

Nederland groeiland
De bevolking van Nederland neemt al 
decennialang sterk toe. In 1960 had 
Nederland 11,5 miljoen inwoners, in 2012 
zijn er ruim 5 miljoen meer: 16,7 miljoen 
inwoners. Buurland België maakte een veel 
minder sterke bevolkingsgroei door: van 
10 miljoen inwoners in 1960 naar 11 miljoen 
in 2012. Hoewel het tempo van de Neder-
landse bevolkingsgroei in de toekomst wel 
afneemt, is de groei er nog niet uit. In 2040 
zijn er naar verwachting 17,8 miljoen Neder-
landers; nog zo’n één miljoen meer dan nu.

Nederlanders worden 
steeds ouder 
Zowel mannen als vrouwen worden 
steeds ouder. Voor mannen was in 1980 
de levensverwachting bij geboorte 
72,5 jaar en voor vrouwen 79,2 jaar. 
Langzaam maar zeker wordt dit verschil 
tussen mannen en vrouwen kleiner. 
In 2040 is naar verwachting de levens-
verwachting bij geboorte verder  op-
gelopen naar 84,1 jaar voor mannen 
en 86,9 jaar voor vrouwen Overal in 
Nederland stijgt de levensverwachting, 
hoewel er duidelijke regionale verschillen 
blijven bestaan. Mede hierdoor zal de 
vergrijzing in de ene regio  sterker zijn 
dan in de andere.

Meer huishoudens
Het aantal huishoudens is 
net als de bevolking in de 
afgelopen dertig jaar flink 
toegenomen. Vooral het aantal 
alleenstaanden (oftewel de 

Groeikernen groeien uit 
tot randgemeenten
De relatie tussen de grote 
steden in de Randstad en hun 
groeikernen verandert. In de 
jaren tachtig verhuisden jonge 
ouders graag naar de groene 
en ruim opgezette groeiker-
nen op enige afstand van de 
grote stad. Door aanhoudende 
bevolkingsgroei en nieuwbouw 

eenpersoonshuishoudens) 
is sterk gegroeid. In 2012 
telt Nederland 7,5 miljoen 
huishoudens; in de toekomst 
blijft het aantal huishoudens 
nog flink groeien, naar 

is er inmiddels nauwelijks 
meer open ruimte tussen stad 
en groeikern, en ontstaat er 
langzamerhand een aaneen-
gesloten bebouwd gebied. De 
randgemeenten zijn al vrij-
wel opgeslokt door de stad; 
dichtbijgelegen groeikernen 
groeien in de toekomst ook 
aan de stad vast. Tegelijker-
tijd liggen verder weggelegen 

Groei en krimp
Hoewel de omvang van Nederland 
gering is, kent het land grote ruimtelijke 
verschillen. De vier grote steden 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht worden gekenmerkt door 
groei; de gebieden Oost-Groningen, 
Zuid-Limburg en Zeeuws-
Vlaanderen door demografische 
krimp. Deze drie worden door 
het ministerie van BZK ook 
erkend als krimpregio’s. Wat de 
gevolgen zijn van krimp is nog 
niet helemaal duidelijk. Meer 
woonruimte voor iedereen, 
maar minder winkels; extra 
kans op een baan of juist niet? 

8,5 miljoen in 2040. Dit 
betekent bijvoorbeeld 
dat er extra woonruimte 
moet komen voor ruim een 
miljoen huishoudens. 

groeikernen nog wel meer in 
het groen, maar ze trekken 
minder nieuwe bewoners aan. 
De grote stad wint weer aan 
populariteit als bruisende en 
creatieve plek en ouders met 
jonge kinderen blijven weer 
vaker in de stad wonen. Wat 
betekent dat voor de toekomst 
van de steden en groeikernen?
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