
34.500

12.000

12.000

3.500
1.000

3.500

500

2.500

7.500

2.000
Buitenlands 
migratiesaldo

Binnenlands 
migratiesaldo

Ne�o 
bevolkingsgroei

Migratie-
saldo

Natuurlijke 
aanwas

+ 15.000

+ 25.000

+ 70.000

+ 180.000

+ 17.000

+ 50.000

+ 30.000

+ 225.000

+/- 0

+ 15.000

+ 10.000

+ 170.000

Bevolkingstoename
door migratie

29%

71%
Bevolkingstoename
door natuurlijke aanwas

Verleden 

RANDSTAD

ZUID-NEDERLAND

NOORD-NEDERLAND

OOST-NEDERLAND

RANDSTAD

ZUID-NEDERLAND

NOORD-NEDERLAND

OOST-NEDERLAND

Bevolkingsgroei en migratiestromen per landsdeel

2006-2010

Heden

Heden

Toekomst

1982-1986

2006-2010

2026-2030

DE RANDSTAD 
ALS EEN 
MAGNEET  
Nederland is een dichtbevolkt land, waarbinnen de Rand-
stad de kroon spant. Bijna de helft van de Nederlanders 
woont in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevo-
land, terwijl deze provincies maar een kwart van het 
landoppervlak innemen. De bevolking in de Randstad groeit 
ook veel sneller dan in de rest van Nederland, zowel in het 
heden en verleden als in de toekomst.
In het verleden steeg het inwonertal van de Randstad ook 
al sneller dan in overig Nederland, maar minder snel dan 
tegenwoordig. Er waren meer immigranten dan emigran-
ten (buitenlands migratiesaldo), en ook vestigden zich er 
meer binnenlandse migranten dan dat er mensen vanuit de 
Randstad naar elders in Nederland verhuisden (binnenlands 
migratiesaldo). Er werden wel meer mensen geboren dan 
er zijn overleden, maar deze natuurlijke groei was voorheen 
minder sterk dan tegenwoordig.
De Randstadbevolking groeit tegenwoordig heel snel. In vijf 
jaar tijd (2006-2010) kwamen er ongeveer 225.000 inwoners 
bij, waarvan rond de 70 procent door natuurlijke groei. Maar 
ook migratie heeft een belangrijk aandeel in de groei: rond 
15 procent inwoners erbij door buitenlandse migratie, en 
rond 10 procent erbij door binnenlandse migratie. Vooral 
Zuid-Nederland is een belangrijke ‘leverancier’ van nieuwe 
bewoners in de Randstad. In vergelijking met het verleden is 
het aandeel buitenlandse migratie wat kleiner geworden, en 
dat van de binnenlandse migratie juist wat groter.
In de toekomst is de bevolkingsgroei, zij het wat afgezwakt, 
nog steeds geconcentreerd in de Randstad. De toename 
wordt daarbij vooral door de natuurlijke groei bepaald, en 
daarnaast door de buitenlandse migratie; de binnenlandse 
migratie draagt nog maar weinig bij aan de groei.
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