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De nationale bevolkingsprognose van het CBS
verwacht dat de bevolking van Nederland tot
2038 groeit, maar daarna zal afnemen. Hoewel
op nationaal niveau krimp voorlopig dus nog niet
aan de orde is, krijgen veel regio’s hier al eerder
mee te maken. Dit blijkt uit de zogenoemde om-
slagkaarten (zie de figuren) die het jaar waarin de
maximale bevolking wordt bereikt weergeven en
daarmee het omslagmoment naar krimp. Daar-
mee verschillen de omslagkaarten van de progno-
sekaarten, die vaak in de krimpdiscussie worden
gebruikt. Prognosekaarten tonen de omvang van
de bevolking in het eindjaar van de prognose
(2040) ten opzichte van 2009. Hoewel deze kaar-
ten laten zien of in het eindjaar van de prognose
de bevolking groter is dan nu, kan deze, ook al is
haar omvang dan groter dan nu, nog vóór die tijd

gaan krimpen. De omslagkaarten zijn (net als de
prognosekaarten) gebaseerd op de regionale be-
volkings- en huishoudensprognose (PBL en CBS,
2009). De onzekerheden van deze prognose wor-
den in een kadertekst nader toegelicht. 
De omslagkaarten laten zien dat veel COROP-
regio’s (centrale kern met omliggend gebied, vol-
gens de Coördinatie Commissie Regionale
Onderzoeks-Programmering) tot 2020 of 2030
zullen doorgroeien, maar daarna (waarschijnlijk)
zullen gaan krimpen. Van slechts een paar regio’s
wordt verwacht dat ze tot 2040 zullen blijven
groeien. Zoals uit figuur 1 blijkt zijn er zeven 
regio’s die naar verwachting nu al de maximale
bevolkingsomvang hebben bereikt. De bevolking
in Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving en
Zeeuws-Vlaanderen daalt al sinds 2004, in Zuid-
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Traditionele prognosekaarten laten zien in welke regio’s de bevolking in 2040 kleiner is dan nu. Er zijn 

echter meer regio’s die in de toekomst krimp zullen meemaken. In dit artikel worden daarom omslagkaarten

gepresenteerd die laten zien op welk moment regio’s te maken zullen krijgen met demografische krimp.

Met behulp van deze kaarten kunnen bestuurders van deze regio’s beter op krimp anticiperen en kan

worden voorkomen dat de problemen die met krimp kunnen samengaan, zoals leegstand en overaanbod

van woningen en voorzieningen, verergeren.
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Figuur 1. Omslag naar krimp
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ONZEKERHEID PROGNOSES

De nationale bevolkings- en huishou-
densprognoses worden elke twee jaar
door het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) gepubliceerd. Sinds 2005
publiceert het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL), samen met het
CBS, ook de regionale bevolkings- en
huishoudensprognose. Demografi-
sche prognoses zijn omgeven met on-
zekerheden en die zijn groter naarma-
te de geografische regio kleiner van
omvang is. Demografische ontwikke-
lingen hangen immers samen met
moeilijk voorspelbare maatschappe-
lijke en economische ontwikkelingen
Bij regionale bevolkingsprognoses
zijn de onzekerheden nog groter dan
bij nationale prognoses. Naast het to-
taal aantal mensen in Nederland moet
nu ook worden voorspeld waar deze
mensen wonen. Verhuisstromen tus-
sen regio’s, en vooral tussen gemeen-
ten binnen dezelfde regio, zijn moeilijk
te voorspellen. Huishoudens komen
terecht in de gemeente waar zij toeval-
lig een woning kunnen vinden. In de
prognoses is daarom rekening gehou-
den met de bestaande woningbouw-
plannen van gemeenten. Wanneer de
prognose een sterk groeiende bevol-
king voorspelt, is dit eerder een indi-
cator dat er plannen zijn om veel wo-
ningen te bouwen, dan een reden om
nog extra nieuwbouw neer te zetten. 
Doordat in de regionale prognoses re-
kening wordt gehouden met woning-
bouwplannen zijn de uitkomsten me-
de afhankelijk van het ruimtelijke-or-
deningsbeleid. 
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Limburg zelfs al sinds 1998. Volgens de al ge-
noemde regionale bevolkings- en huishoudens-
prognose is ook in Zuidoost Drenthe, de Achter-
hoek en Zuidwest Gelderland de maximale be-
volking naar verwachting al voor of omstreeks
2010 bereikt, waarna krimp zal optreden.
Niet alleen de bekende krimpgebieden (als Zuid-
Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl en om-
geving), maar ook andere (veelal perifere) gebie-
den als Noord-Limburg, Overig Zeeland, Noord-
Friesland en Twente zullen naar verwachting al
voor de nationale omslag krimp ervaren. Na
2030 krijgen bijna alle COROP-gebieden hier-
mee te maken. De omslagkaarten laten zien dat
krimp zich waarschijnlijk eerst aan de randen
van Nederland zal manifesteren, maar zich na
2020 naar de Randstad zal verspreiden. Alleen de
gebieden rond Amsterdam, Den Haag en Utrecht
zullen tot de prognosehorizon in 2040 voortdu-
rend blijven groeien. 
De omslagkaarten laten zien dat meer regio’s met
krimp krijgen te maken dan op basis van de prog-
nosekaarten vaak wordt verwacht. Volgens de
PBL/CBS-prognose zijn er negen COROP-gebie-
den waar de bevolking in 2040 kleiner is dan in
2008. Dit zijn echter niet de enige krimpgebie-
den. Dat de bevolking in de andere regio’s in
2040 groter is dan nu hoeft namelijk niet te bete-
kenen dat er sprake is van constante groei. Ster-
ker nog, in 33 van de 40 COROP-gebieden is de
bevolking in 2040 waarschijnlijk kleiner dan eni-
ge jaren daarvoor. De COROP-regio Zuidoost
Zuid-Holland bijvoorbeeld zal naar verwachting
een groei meemaken van rond de drie procent
tussen 2008 en 2040. De maximale bevolking zal
in deze regio vermoedelijk echter al worden be-
reikt tussen 2031 en 2035. Vanaf dat moment
gaat de bevolking krimpen. In vijf tot tien jaar zal
de regio naar verwachting een bevolkingsdaling
van één à twee procent ervaren, wat neerkomt op
ongeveer 6.000 mensen. 
Volgens de nationale huishoudensprognose zal
pas na 2039 huishoudenskrimp optreden. Figuur
1 laat zien dat in 2010 alleen Delfzijl en omgeving
te maken heeft met een huishoudensdaling.
Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- en Midden-Lim-

burg zullen naar verwachting snel volgen, waarna
steeds meer gebieden te maken zullen krijgen met
een daling van het aantal huishoudens. 
Qua huishoudens is eenzelfde ontwikkeling naar
de Randstad zichtbaar, zij het in een veel gema-
tigder tempo. De reden dat de omslag naar huis-
houdenskrimp later zal optreden dan de omslag
naar bevolkingskrimp is dat het aantal personen
per huishouden naar verwachting nog sterk zal
afnemen (huishoudensverdunning), en dit daar-
door de bevolkingskrimp nog enige jaren kan
compenseren. In 2008 bestond een gemiddeld
huishouden uit 2,3 personen, wat volgens het
CBS zal afnemen tot 2,1 in 2040. De huishou-
densverdunning wordt vooral veroorzaakt door
een groei van het aantal eenpersoonshuishou-
dens. In de krimpregio’s komt dit vooral doordat
er steeds meer verweduwde ouderen zijn die
steeds langer alleen blijven wonen. Daarnaast
wonen mensen van alle leeftijden steeds vaker
enige tijd alleen. 
Traditionele prognosekaarten laten zien dat
slechts vier COROP-regio’s in 2040 minder huis-
houdens tellen dan in 2008. Er zijn echter 21 
regio’s die al voor 2040 een omslag doormaken
van huishoudensgroei naar -krimp. De Achter-
hoek zal bijvoorbeeld een verwachte groei mee-
maken van rond de vijf procent tussen 2008 en
2040. Het maximum aantal huishoudens zal
evenwel al rond 2025 worden bereikt, waarna
een krimp van ongeveer drie procent wordt ver-
wacht. Dit komt neer op ongeveer 5.000 huishou-
dens. 
Doordat gemeenten en regio’s zich vaak alleen
op de prognosekaarten en niet op de omslagkaar-
ten baseren, zoals uit verschillende beleidsdocu-
menten van gemeenten blijkt, bestaat het risico
dat sommigen regio’s (waaronder Zuidoost Zuid-
Holland en de Achterhoek) blijven uitgaan van
groei en daarom woningen en voorzieningen blij-
ven uitbreiden, terwijl na het omslagpunt een
deel van de bestaande voorraad al overbodig zal
zijn.
Wanneer we vervolgens naar de omslag van de
krimp van de potentiële beroepsbevolking (20-64
jaar) kijken (zie figuur 2), valt op dat deze al veel
eerder valt te verwachten dan die van de bevol-
king en huishoudens. Maar liefst 24 van de 40
COROP-regio’s laten op dit moment al een da-
ling van de potentiële beroepsbevolking zien.
Duidelijk is dat ook hier vooral de perifere gebie-
den als eerste door krimp worden getroffen. Tus-
sen 2011 en 2015 zullen naast de huidige 24 nog
eens tien regio’s te maken krijgen met krimp. 
De enorme omslag die tussen 2011 en 2015 zal
plaatsvinden heeft te maken met de babyboomge-
neratie. De mensen uit de geboortegolf vanaf
1946 bereiken vanaf 2011 de leeftijd van 65 jaar.
Daardoor zullen in de komende jaren grote groe-
pen mensen uit de beroepsbevolking treden, wat
ervoor zorgt dat in vrijwel alle COROP-regio’s de
potentiële beroepsbevolking zal afnemen. 
Hoewel de omslagpunten aantonen dat in vrijwel
heel Nederland de beroepsbevolking op korte
termijn gaat krimpen, bestaan er grote verschillen
tussen de regio’s wat betreft de omvang van de
daling. De bekende krimpgebieden zullen met
een krimp van meer dan 20 procent te maken
krijgen. Gebieden als Utrecht, Flevoland en de

Leegstand in Limburg Foto: www. imageshack.us
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demodata
CARIBISCH NEDERLAND

Sinds 10 oktober zijn Bonaire, Saba en St. Eustatius

staatkundig onderdeel van Nederland. Daardoor telt

Nederland 18.000 inwoners meer. Het nieuwe Neder-

landse gebied heeft de naam Caribisch Nederland

gekregen. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe in-

woners van Nederland is 35,7 jaar. Dat is 4,4 jaar jon-

ger dan gemiddeld in Nederland. Minder dan 9 pro-

cent van de bevolking in Caribisch Nederland is 65

jaar of ouder, in Europees Nederland is dat 17 pro-

cent. Dat komt deels door een iets hoger kindertal en

een fors lagere levensverwachting van mannen in 

Caribisch Nederland. De bevolking van Bonaire en 

St. Eustatius telt relatief weinig jongvolwassenen. Dit

wordt waarschijnlijk veroorzaakt door jongeren die

voor studie of werk zijn verhuisd. Saba telt juist rela-

tief veel begintwintigers. Dit hangt samen met de

aanwezigheid van de Saba University Medical

School, die veel buitenlandse studenten trekt. De 

afgelopen vijf jaar zijn er meer mensen op Bonaire 

komen wonen dan er zijn vertrokken. Voor de andere

eilanden waren emi- en immigratie vrijwel in balans.

Ongeveer 40 procent van het migratieverkeer met 

Bonaire was op Nederland gericht. Vanuit Saba en 

St. Eustatius zijn de Verenigde Staten en Canada de

belangrijkste bestemmingslanden. Veel emigranten

zijn 18 tot 23 jaar oud, de piek bij de immigranten 

ligt rond de 30 jaar. (Central Bureau of Statistics 

Netherlands Antilles/CBS; bij het CBS is deze tekst in

verkorte vorm ook in het Papiamento beschikbaar)
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agglomeraties ’s-Gravenhage en Leiden en Bol-
lenstreek laten echter tot 2040 een groei van de
beroepsbevolking zien ten opzichte van 2008.
Net als bij bevolking en huishoudens zien we dat
de krimp van de beroepsbevolking zich ontwik-
kelt vanaf de perifere regio’s in de richting van de
Randstad. Dit geldt ook voor de omvang van de
daling van de beroepsbevolking: hoe dichter ge-
bieden bij de Randstad liggen, des te minder
krimp van de potentiële beroepsbevolking wordt
verwacht.

Ruimtelijke gevolgen

Wanneer regio’s krijgen te maken met een omslag
van demografische groei naar demografische
krimp zal dat gevolgen hebben voor de woning-
bouw en de economie. De huishoudensdaling kan
zorgen voor een ontspannen woningmarkt, wat
vooral voor de aanbieders van woningen (ontwik-
kelaars, corporaties, particuliere verkopers of ver-
huurders) en gemeenten nadelen kan hebben. 
Deze nadelen zijn voor de huur- en koopmarkt
verschillend. De huursector is gevoelig voor leeg-
stand en de inkomsten uit de verhuur zullen als
gevolg daarvan dalen. In de koopmarkt leidt de
daling van het aantal huishoudens eerder tot 
langere verkooptijden (lage transactiesnelheid)
en lagere verkoopprijzen in vergelijking met het
landelijk gemiddelde. Verder kan een huishou-
densdaling de concentratie van lage-inkomens-
groepen versterken. Immers, in een ruimere wo-
ningmarkt zijn meer mensen in staat om hun hui-
dige wellicht minder gewaardeerde woning te ver-
ruilen voor een andere. Het gevolg hiervan is dat
degenen die het zich financieel gezien niet kun-

nen permitteren om te verhuizen in de minst aan-
trekkelijke delen van de woningvoorraad blijven.
Tegelijkertijd kan de huishoudensdaling ook
voordelen hebben voor woonconsumenten. Deze
kunnen gemakkelijker en tegen een relatief lage
woningprijs hun woonvoorkeuren realiseren. 
De huishoudens- en bevolkingsdaling kan ook
gevolgen hebben voor de lokale en regionale eco-
nomie. Zo kan de bevolkingsgerelateerde bedrij-
vigheid, zoals detailhandel, horeca en catering te
maken krijgen met een kleinere afzetmarkt. Hier-
door kan een overmaat (overaanbod) aan win-
kelvloeroppervlak, leegstand en verpaupering
ontstaan. Deze gevolgen zijn overigens niet al-
leen aan demografische veranderingen toe te
schrijven. Andere ontwikkelingen, waaronder
verandering in het keuzegedrag van consumen-
ten en aanbieders spelen een minstens zo belang-
rijke rol.
Ook de daling van de potentiële beroepsbevol-
king kan gevolgen hebben voor de regionale eco-
nomie. Zij kan (maar hoeft niet te) leiden tot een
verkleining van het arbeidsaanbod. Dit zal zich
alleen voordoen wanneer de daling van de poten-
tiële beroepsbevolking niet geheel wordt gecom-
penseerd door een stijging van de arbeidspartici-
patie. Hierdoor kan een tekort aan arbeidskrach-
ten ontstaan waardoor bedrijven mogelijkerwijs
moeilijker aan voldoende (gekwalificeerd) perso-
neel kunnen komen en een strijd om arbeids-
krachten zou kunnen ontstaan. Dit zal in het bij-
zonder arbeidsintensieve sectoren (zoals de dien-
stensector) raken. Of in regio’s waar de potentië-
le beroepsbevolking daalt ook daadwerkelijk een
tekort aan arbeidskrachten zal ontstaan hangt

Voor 2010

Tussen 2011 en 2015

Tussen 2016 en 2020

Tussen 2021 en 2025

Tussen 2026 en 2030

Tussen 2031 en 2035

Tussen 2036 en 2040

Constante groei

Krimp 20% of meer

Krimp tussen 15 en 20%

Krimp tussen 10 en 15%

Krimp tussen 5 en 10%

Krimp tussen 0 en 5%

Groei

Omslag naar krimp Ontwikkeling 2008-2040

Figuur 2. Krimp potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar)
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overigens niet alleen af van de ontwikkeling
van het arbeidsaanbod maar ook van de ont-
wikkeling van de arbeidsvraag, die lastig is te
voorspellen. 
Anders dan vaak wordt gedacht leidt de daling
van de potentiële beroepsbevolking overigens
niet automatisch tot een daling van de werk-
loosheid tot frictieniveau. Een voor de hand
liggende verklaring hiervoor is de slechte aan-
sluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod.
De daling van de potentiële beroepsbevolking,
bevolking en huishoudens betekent evenmin
automatisch economische krimp. De effecten
ervan zullen per economische sector en per 
regio verschillen en mede afhangen van de eco-
nomische structuur (type economische secto-
ren dat in de regio aanwezig is) en de ontwik-
keling van de arbeidsparticipatie en de arbeids-
productiviteit. In de COROP-regio’s waar de
potentiële beroepsbevolking nu reeds daalt
(waaronder Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Lim-
burg en Delfzijl en omgeving) groeit het Bruto
Regionaal Product (BRP) alsmede het BRP per
inwoner. In twee van de drie krimpregio’s
(Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl en omgeving)
lag het BRP per inwoner in 2009 zelfs boven
het landelijke gemiddelde. Wel zien we dat in
alle drie de krimpregio’s de groei van het BRP
en in twee van de drie (Delfzijl en omgeving en
Zeeuws-Vlaanderen) de groei van de BRP per
inwoner achterblijft bij het landelijke ge-
middelde.

Tot besluit

Hoewel slechts enkele COROP-regio’s in 2040
een kleinere bevolking en minder huishoudens
tellen dan nu, slaat toch in veel regio’s al voor

2040 de groei om in krimp. De omslagkaarten
laten zien rondom welke periode de maximale
bevolking vermoedelijk wordt bereikt en geven
daarom veel extra informatie ten opzichte van
prognosekaarten. De potentiële beroepsbevol-
king daalt nu al in veel regio’s, en nog meer re-
gio’s zullen op zeer korte termijn ook met een
of meer vormen van krimp (bevolkingskrimp,
huishoudenskrimp en/of krimp van de poten-
tiële beroepsbevolking) te maken krijgen. 
Uit de beleidspraktijk blijkt dat gemeenten in
krimpregio’s in hun woningbouw, detailhandel
en arbeidsmarktbeleid vaak te weinig en/of te
laat aandacht besteden aan demografische
krimp. Dit is onverstandig gezien het feit dat de
omslagkaarten aantonen dat veel meer regio’s
op korte termijn krijgen te maken met krimp
dan op basis van de prognosekaarten wordt
verwacht. Hierdoor bestaat het gevaar dat ge-
meenten in krimpregio’s blijven uitgaan van
groei, hun woningvoorraad en voorzieningen-
niveau (te lang) blijven uitbreiden en daarmee
de problemen (waaronder overaanbod, leeg-
stand) die bij een omslag zullen ontstaan ver-
groten. Door niet alleen prognose- maar ook
omslagkaarten te gebruiken kan beter inzicht
worden verschaft in demografische ontwikke-
lingen en kan onderschatting van de transitie
naar krimp worden voorkomen. 

M. ter Veer Msc, 

e-mail: mark.terveer@pbl.nl, 

S. Boschman Msc, 

e-mail: sanne.boschman@pbl.nl en 

drs. F. Verwest, 

e-mail: femke.verwest@pbl.nl, 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Wisseling van de wacht bij het NIDI 

Leo van Wissen volgt Frans Willekens op
Op 1 november 2010 treedt prof. dr. ir. Frans J. Willekens
terug als Directeur van het NIDI; hij bekleedde deze
functie vanaf 1 augustus 2003. Frans Willekens werd
als landbouwkundig ingenieur opgeleid aan de
Katholieke Universiteit van Leuven. Na een verblijf in
Afrika waar hij als assistant professor in de

landbouweconomie doceerde aan de Université Nationale de Zaire in
Kinshasa, vertrok hij naar het Urban Systems Engineering Center van
Norhtwestern University in de Verenigde Staten. Hier promoveerde hij
in 1976 bij professor Andrei Rogers op het proefschrift ‘Analytics of
multiregional population distribution policy’. 

Terug in Europa was hij enige jaren verbonden aan het International
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Oostenrijk en
vervolgens aan het onderzoeksinstituut Mens en Ruimte en ERIPLAN in
Brussel. Van 1980 tot 1993 was Frans als Adjunct Directeur verbonden
aan het NIDI. Van 1985 tot 1990 bekleedde hij de leerstoel demografie, in
het bijzonder de meerdimensionele demografie, aan de Universiteit
Utrecht. Van 1989 tot 2003 was hij hoogleraar demografie aan de
Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 1991 het Population Research
Center oprichtte en vanaf 2003 tot heden is hij hoogleraar Population
Studies aan diezelfde universiteit. Sinds 1998 is hij lid van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Als Directeur leidde Frans het NIDI in een belangrijke fase van zijn
ontwikkeling waarbij het instituut in 2003 onderdeel werd van de KNAW

en het accent verschoof van meer beleidsmatig naar meer
wetenschappelijk georiënteerd onderzoek. Maatschappelijke relevantie
en inspiratie bleven daarbij echter centraal staan. Een zeer positieve
externe evaluatie in 2008 gaf aan dat het instituut onder zijn leiding een
goede koers had ingeslagen, hetgeen onlangs nog eens werd bevestigd
in een zogenoemde tussentijdse evaluate (midterm review). Over enkele
weken hoopt het NIDI zijn 40-jarig jubileum te vieren. Het is goed om te
weten dat Frans voor de helft van die 40 jaar in verschillende
hoedanigheden het NIDI mede heeft vorm gegeven.  

Frans blijft als onderzoeker verbonden aan het NIDI en zal onder meer
zijn onderzoek op het terrein van de ontwikkeling en toepassing van
demografische (multistate) modellen en computational demography
voortzetten.

Als opvolger treedt op 1 november prof. dr. Leo van
Wissen aan als de nieuwe Directeur van het NIDI. Er zijn
zeker parallellen te trekken tussen beide loopbanen,
want ook Leo was eerder in zijn carrière (van 1991 tot
2004) aan het NIDI verbonden; als senior onderzoeker
was hij vooral op het gebied van de ruimtelijke en

economische aspecten van bevolkingsvraagstukken actief en op het
terrein van de (prognose) modelontwikkeling. Ook Leo werd benoemd
tot hoogleraar in Groningen. Van 1999-2004 was hij hoogleraar
demografie van bedrijven en sinds 2004 bekleedt hij de leerstoel
economische demografie bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. 
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