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Voorwoord

Parkstad Limburg – Meer met minder
Een paar jaar geleden, om precies te zijn in 2005, werd het bestuur van Parkstad Limburg met de
neus op de feiten gedrukt. Het onderzoek De derde leeftijd van Parkstad Limburg wees uit dat de bevolking in deze regio vergrijst en ontgroent. In het verleden hadden er al vaker lagere cijfers over het
aantal inwoners op tafel gelegen, maar bleven die constateringen voor ons nog zonder gevolg. We
zagen de lijn nog niet. De vergelijkbare boodschap die al in het midden van de negentiger jaren van
de vorige eeuw werd afgegeven, hadden we ook genegeerd. Die wilden we misschien ook niet horen.
Door het onderzoek De derde leeftijd van Parkstad Limburg zijn we als bestuur bewuster gaan kijken naar
de ontwikkelingen en brak het besef door dat de bevolking van Parkstad Limburg krimpt en dat ook
het aantal huishoudens zal afnemen. We realiseerden ons dat weloverwogen maar snelle actie nodig
was.
Aanvankelijk richtten we ons vooral op de consequenties van de demografische ontwikkelingen voor
de woningbouw. Gaandeweg werd duidelijk dat herstructurering op vrijwel alle terreinen van onze
regionale samenleving nodig zou zijn: maatschappelijk, economisch en ruimtelijk. Inmiddels lijken
ook bestuurlijke consequenties een plaats te krijgen. We moeten adequaat reageren en investeren in
beleid dat ervoor zorgt dat de demografische ontwikkelingen zacht landen.
Parkstad Limburg wil investeren in nieuwe en vernieuwende impulsen die op constructieve wijze
gebruikmaken van deze demografische ontwikkelingen. Daarvoor is het belangrijk te weten waardoor
er in Parkstad Limburg gebeurt wat er gebeurt. We willen verdergaan dan simpel constateren dat er
sprake is van een negatief geboorteoverschot en van een negatief migratiesaldo. Niet alleen kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief denken, en daarmee een basis creëren voor het verder ontwikkelen
van beleid.
Jan Latten, bijzonder hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij
het Centraal Bureau voor de Statistiek, vond meerdere collega-onderzoekers bereid de achtergronden
van de demografische ontwikkelingen in Parkstad Limburg nader te onderzoeken. Zij verklaren de
situatie en presenteren analyses en perspectieven waarmee we aan de slag kunnen. Met deze bundel
willen we de inzichten van de onderzoekers in de situatie in Parkstad Limburg met u delen. In de
hoop en de verwachting dat deze inzichten ook elders leiden tot het besef dat demografische krimp
de voedingsbodem kan zijn voor kwalitatieve groei.
Op deze plaats wil ik Jan Latten en Sako Musterd (UvA), die als redactie optraden, en alle andere
auteurs danken voor hun bijdrage aan deze publicatie die onder gezamenlijke verantwoordelijkheid
tot stand kwam, te weten Andries de Jong (PBL) Basho Poelman (CBS) Elien Smeulders (UvA), Femke
Verwest (PBL), Frans Thissen (UvA), Han Nicolaas (CBS), Henk de Feijter, (UvA), Katja Chkalova
(CBS), Luc de Witte (Hogeschool Zuyd) Marco Bontje (UvA) en Marjolijn Das (CBS).
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Daling van inwonersaantallen en van het aantal huishoudens: er kan een echt probleem ontstaan als
we er met elkaar niets mee doen. Daarom kiest Parkstad Limburg ervoor de demografische ontwikkelingen te accepteren en te anticiperen door te investeren.
Toine Gresel
voorzitter Parkstad Limburg
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1. Parkstad Limburg in een
veranderend demografisch tij
Jan Latten (UvA, CBS), Sako Musterd (UvA)
Krimp ondanks groei
Nationaal gezien is er voorlopig geen dalend inwonertal. Integendeel, in 2007 kwamen er in Nederland bijna 50.000 inwoners bij; 2008 kwam nog hoger uit en volgens de CBS-bevolkingsprognose
gaat de groei van het inwonertal van Nederland de komende drie decennia gewoon door: tot 2025
komen er hoogstwaarschijnlijk nog 800.000 inwoners bij. De prognose van 2008 gaat uit van een
maximum inwonertal van 17,5 miljoen rond 2040. Pas daarna kan het aantal inwoners nationaal
langzaam teruglopen naar 17,3 miljoen in 2050.
Prognoses zijn geen leidraad, het kan allemaal anders lopen. Een verdere opwarming van het klimaat
en/of een succesvolle introductie van nieuwe medicatie tegen Alzheimer kunnen bijvoorbeeld al de
levensverwachting verhogen en het inwonertal hoger doen uitkomen. Met slechts een paar duizend
inwoners per jaar meer dan volgens de prognose blijft de verwachte krimp wat langer uit.
Dit geldt al helemaal voor het aantal huishoudens. Volgens de prognose van 2006 – die uitging van
maximaal 16,9 miljoen inwoners – neemt het aantal huishoudens toe tot 8 miljoen in 2050. Met de
nieuwe bevolkingsprognose van 2008 kan het aantal huishoudens nog wat hoger komen te liggen.
Vooral de komende jaren is er een grote toename van het aantal huishoudens. Veel hangt af van de
economische ontwikkeling van Nederland.

Verandert er niets?
De groei mag dan nationaal aanhouden, dit wil niet zeggen dat alle regio’s en alle gemeenten delen
in de aanwas van inwoners. Het algemene beeld is dat het Westen groeit en de rest van Nederland
langzaam tot stilstand komt. De toename van het aantal inwoners vindt vooral in Noord- en ZuidHolland, Flevoland en Utrecht plaats. Friesland komt op stilstand uit en de groei in de overige provincies in het Noorden en Oosten blijft ook achter. Op provincieniveau is krimp uitsluitend voor Limburg
te verwachten, volgens de regionale PBL/CBS-prognose die gebaseerd is op de nationale bevolkingsprognose 2006 (De Jong, Van Agtmaal, 2008). Volgens diezelfde berekening daalt tot het jaar 2025 in
geen enkele provincie het aantal huishoudens. De vraag naar extra woningen wordt daarom per provincie kwantitatief nergens minder, ook niet in Limburg.
De vergrijzing leidt namelijk tot meer oudere alleenwonenden met specifieke woonvoorkeuren; meer
scheidingen zorgen voor meer alleenwonenden van middelbare leeftijd en er komen meer verschillende relatievormen, zoals co-ouderschap, latrelaties (Gierveld, Latten, 2008) en commuter huishoudens (Van der Klis, 2008). Het zijn voorbeelden van de trend naar meer en kleinere huishoudens. Niet
overal zullen de nieuwe leefvormen in gelijke mate te vinden zijn. Ook nu zijn er verschillen tussen
regio’s in opbouw van de bevolking. Sommige zijn relatief vergrijsd en in andere regio’s wonen bijvoorbeeld veel jonge allochtonen. De diversiteit in bevolking gaat bijdragen aan een grotere differentiatie in regionale bevolkingsopbouw.
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Lokale verschillen
Regionaal vindt er meer polarisatie plaats: groei en krimp gaan beide voorkomen. Ook lokaal wordt
dit merkbaar. Tot 2025 ontstaan er regio’s van krimpgemeenten. In Noord-Nederland, in het Oosten
en in Limburg, maar ook in landelijke gebieden in Brabant en Zeeland wordt dit zichtbaar.
De groeigebieden zijn volgens de regionale prognose van PBL en CBS bijna alle steden en hun ommeland, vooral in de noordvleugel van de Randstad inclusief Almere. Ook het randstedelijk gebied van
Den Haag en omgeving, de stad Utrecht en omgeving, de stad Groningen, het gebied Arnhem-Nijmegen en de Brabantse stedenrij vallen op.

Grote maatschappelijke veranderingen leiden tot nieuwe verstedelijking
Toenemende regionale verschillen in bevolkingsgroei of -krimp hebben uiteraard te maken met de
samenstelling van de al aanwezige bevolking, maar ook met economische en sociale transformaties
die internationale verhuisstromen en binnenlandse verhuisstromen op gang brengen.
Het stijgende aandeel hoogopgeleiden in Nederland draagt op zich al bij aan verstedelijking. Jongeren zoeken met hun verworven kenniskapitaal een baan in de postmoderne kenniseconomie. Zodra
ze een partner hebben gevonden, moeten vaak beiden een baan vinden en moet er kinderopvang zijn.
Het kan bijna niet anders of ze trekken voor werk en voorzieningen naar stedelijke omgevingen.
Ook andere manieren van leven spelen een rol: mensen zijn vaker en langer single, leven langer en er
zijn veel mensen zonder kinderen. De grotere diversiteit in leefstijlen draagt er ook aan bij dat voorzieningen in een stedelijke woonomgeving opgezocht worden.
De internationalisering van de economie versterkt de ruimtelijke concentratie. In tegenstelling tot
wat tot voor kort werd gedacht, is er een grote behoefte aan bedrijven op goed bereikbare locaties, en
aan internationaal opererende bedrijven zelfs bij luchthavens en hogesnelheidslijnen. Sommige
mensen zullen thuis kunnen werken, maar toch lijken de stedelijke gebieden door de genoemde
transformaties aan aantrekkingskracht te winnen (Kloosterman, in: Rooilijn, 2008). Persoonlijk contact, concentratie van werk en voorzieningen blijven belangrijker dan velen bij de komst van het world
wide web dachten. Het gevolg hiervan is dat banen voor hoogopgeleiden zich concentreren in stedelijke gebieden.

Wat gebeurt er?
Krimp heeft óók te maken met de nieuwe verstedelijking. Het Noorden van Nederland laat goed zien
wat er gebeurt. De stad Groningen heeft in de prognoses een enorme bevolkinggroei, Assen en Leeuwarden doen ook enigszins mee. Deze stedelijke regio’s trekken jonge mensen van het platteland
aan. Ook hier geldt dat banen voor de hoger opgeleide nieuwe generaties zich concentreren in het
stedelijk gebied.
De transformatie naar een andere economie trekt werk en publiek naar de stad. Het zijn dan ook
steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Groningen die de nieuwe kenniselite aantrekken en
zijn daarmee de filters voor talent. Parkstad Limburg blijft niet uitgesloten van deze (inter)nationale
maatschappelijke en economische krachten, die mede een oorzaak zijn van de te verwachten krimp
op het platteland.
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Samengevat, veel gemeenten in Nederland komen als het ware in de economische ‘luwte’ terecht, die
op veel plaatsen tot stabilisatie of tot daling van de bevolkingsomvang leidt. Dit heeft niet alleen te
maken met demografische factoren als vergrijzing of een lager kindertal, maar ook met:
• een andere levensloop, mensen zijn langer en vaker alleen waardoor ze meer behoefte hebben aan
contacten buitenshuis;
• diversiteit in levensstijlen;
• een andere economie, gebaseerd op dienstverlening en communicatie waardoor veel jongeren
doorleren om voldoende kenniskapitaal te hebben;
• met dat kenniskapitaal kunnen ze vervolgens niet overal terecht;
• daardoor hebben ze behoefte aan voldoende keuzemogelijkheden;
• tweeverdieners moeten twee banen kunnen vinden;
• behoefte aan goede verkeersinfrastructuur.

Gevolgen voor plekken in de luwte
Jong talent trekt weg uit de periferie. Steden worden jonger en dynamischer en zullen opleidingscentra, ontmoetingscentra en dergelijke herbergen. Ze vervullen internationale roltrapfuncties en filteren talent voor de internationale economie. Het platteland daarentegen biedt meer rust en ruimte
voor wie zich kan terugtrekken uit de dynamiek. Wel zijn deze bewoners gemiddeld minder hoogopgeleid en minder rijk. Hiermee kan de nieuwe urbanisatie oorzaak worden van achterblijvende groei
en krimp op veel plaatsen in de luwte in Nederland. Daarnaast kan de herverdeling van de bevolking
een onverwacht krachtig effect krijgen op de sociale en economische structurering in het land, wat
tot grotere contrasten kan leiden in bijvoorbeeld inkomens, sociale opbouw, oud en jong, verschil in
rust en onrust.
Gemeenten en kernen op een ogenschijnlijk gunstige locatie, zoals het Europees centraal gelegen
Parkstad Limburg, bevinden zich soms toch in de luwte en hebben te maken met een dalende bevolking en mogelijk afnemende vraag naar wonen. In perifere regio’s lijkt het wegvallen van voldoende
economische activiteit bepalend te zijn, maar het vraagstuk van krimp is in Parkstad Limburg complexer. Het gaat namelijk niet in alle gevallen over dezelfde soorten krimp. Wat is de aard van de
ontwikkelingen in deze regio? In deze publicatie presenteren we daarvan verschillende gedetailleerde
analyses.
De variaties in soorten krimp kunnen in het algemeen worden toegeschreven aan zowel demografische, sociale, culturele, (macro- en micro-)economische, politieke, communicatieve en geografische
factoren. Hierbij kan gedacht worden aan invloeden van vergrijzing en gezinsverdunning, waarbij de
bevolking afneemt, maar wellicht het aantal huishoudens niet.
Veel voorkomend zijn de economische verklaringen – economische structuur en herstructurering,
arbeidsmarkt. Ook het fiscale beleid binnen en buiten de landsgrenzen kan van invloed zijn, zeker als
het gaat om regio’s die bij die landsgrenzen liggen en concurrentie van buitenlandse regio’s hebben.
Een wellicht vergeten verklaring ligt op het communicatieve vlak. Zijn de wensen van de bewoners
wel bekend? Tot slot, en niet los van de hiervoor genoemde factoren, spelen er geografische factoren
mee, zoals de kenmerken van de plekken zelf – plaatskwaliteiten – en relatieve locatiekenmerken –
ligging ten opzichte van stedelijk gebied, of ligging ten opzichte van de economische zwaartepunten.
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Deze achtergronden spelen allemaal een rol als we proberen greep te krijgen op de ontwikkelingen in
Parkstad Limburg. Misschien is deze case wel een voorbeeldcase, die meer vertelt over wat veel
andere plekken in Nederland zoal te wachten staat. Of – en het is belangrijk dat ook goed te onderzoeken – gaat het hier om een enigszins bijzondere regio doordat deze aan twee zijden ingeklemd
ligt tussen het buitenland?

Sociaaldemografische aspecten van krimp in Parkstad
Als er iets opvalt in de beschrijving van de demografische trends door Katja Chkalova en Han Nicolaas (Hst. 2) dan is het wel dat Parkstad Limburg sinds een aantal jaren te maken heeft met een bijzondere combinatie van factoren die allemaal de groei in de min drukken. Het geboortecijfers is er
lager dan elders in Nederland en de vergrijzing is er groter. Hierdoor is er een natuurlijke krimp van
bevolking. Daarbovenop komt extra bevolkingsverlies door een vertrekoverschot naar het buitenland,
vooral naar het aangrenzende Duitsland en België. De bijzondere ligging in Europa heeft Parkstad
Limburg demografisch gezien tot een vertrekgebied gemaakt in plaats van een gebied met extra
aantrekkingskracht. Dit vertrek wordt niet gecompenseerd door een binnenlandse toestroom.
Andries De Jong en Femke Verwest (Hst. 3) geven aan dat er ook in de toekomst moet worden gerekend op een aanhoudende uittocht, ervan uitgaand dat de belangrijkste reden – de gunstigere prijskwaliteit verhouding van wonen in Duitsland – blijft bestaan. Hierin zit overigens een factor die
gevoelig is voor spontane wijzigingen in de markt, alsook voor onverwachte wijzigingen in beleid in
beide landen over de grens.
Overigens is de krimp aan huishoudens tot 2025 volgens de PBL/CBS-prognose van 2008 beperkt.
Alles duidt er echter op dat daarna de krimp versneld toeneemt. Niet uit te sluiten is dat de ontwikkeling na die tijd in een negatieve spiraal terechtkomt. Zeker als rekening wordt gehouden met de
bevindingen over selectieve uittocht die in enkele hoofdstukken wordt beschreven.
Basho Poelman en Frans Thissen (Hst. 4) laten zien dat de demografische aspecten van Zuid-Limburg
parallellen hebben met regio’s in het aangrenzende buitenland, eerder dan met Nederlandse regio’s.
Dit komt wellicht door overeenkomsten in historische ontwikkelingen met de buitenlandse regio’s,
zoals de economische betekenis van de steenkool. Op het eerste gezicht liggen er voor Parkstad Limburg ook in de toekomst meer overeenkomsten met de demografische trends in bijvoorbeeld Nordrhein-Westfalen dan met die in Midden- of West-Nederland. Het is dan ook de vraag of nationale
(fiscale) beleidsmaatregelen, ten behoeve van wonen, kinderopvang en dergelijke meer afgestemd
moeten zijn op de regio. Het is niet uit te sluiten dat in binnenlands onderzoek of beleid de parallellen en de bovennationale invloedssferen nogal eens worden verwaarloosd.
Marjolijn Das en Henk de Feijter (Hst. 5) stellen de vraag wie er komen en wie er gaan. Hiermee
benoemen ze de selectieve verhuizingen die een belangrijke rol spelen in de actuele neiging naar
meer urbanisatie. Duidelijk is dat zorgbehoevende ouderen naar Parkstad Limburg terugkomen,
maar dat midden- en hogere inkomens de regio juist verlaten en vaak zelfs de landsgrenzen overtrekken. De woonmilieus binnen Parkstad voldoen voor deze bevolkingscategorieën kennelijk niet
genoeg aan de eisen die ze stellen. Het gaat hier niet uitsluitend om verhuizingen over de grens vanwege gunstigere prijs-kwaliteitsverhoudingen, maar ook om een suburbanisatieproces zoals overal
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in Nederland. Voor studenten en starters op de arbeidsmarkt is het gebrek aan mogelijkheden in de
eigen regio een reden om verder weg te trekken.
Elien Smeulders en Jan Latten (Hst. 6) laten echter zien dat de binding aan de regio sterk is, voor
zover die niet afhankelijk is van economische factoren. Dit geldt voor jong en oud. Het aantal terugkeerders is weliswaar ook hoog bij jongere huishoudens, maar die gaan dikwijls heen en weer. Ze
vertrekken voor studie of een carrièrestart, komen soms weer – even – terug, maar verdwijnen dan
vaak weer naar plekken met meer perspectief of fraaiere woonmogelijkheden. Zo stroomt hoe dan
ook talent weg. Ouderen zijn wat honkvaster als ze terugkomen. Opvallend is dat van de oudere voormalige Parkstad-bewoners, zodra ze verhuizen een kwart terugkeert naar Parkstad. Dit is meer dan
geldt voor mensen die elders geboren zijn en wijst op een sterke binding aan de regio. Dit patroon is
structureel. Blijkbaar gaf het niet kunnen vinden van geschikt werk voor velen destijds de doorslag
voor vertrek. De sterkere neiging om terug te keren biedt de regio enige compensatie voor het verlies
aan talent en hogere inkomens. Er zijn echter ook heel wat jongeren die de stap om terug te keren
niet kunnen nemen vanwege te weinig gekwalificeerd werk.
Katja Chkalova (Hst.7) laat zien dat een krimpende bevolking onder gelijkblijvende omstandigheden
kan betekenen dat de potentiële beroepsbevolking afneemt. Dit kan leiden tot een tekort aan werknemers. De arbeidsparticipatie van vrouwen laat echter te wensen over. Onduidelijk is of dit komt
doordat huishoudens in Parkstad traditioneler zijn ingesteld dan elders, of dat er sprake is van te
weinig opvangcapaciteit voor kinderen die een ruimere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt
onmogelijk maakt. Dit is een punt van aandacht, want een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen
(richting het streefniveau voor Nederland) kan de daling van de werkelijke beroepsbevolking volledig
compenseren. De dreiging van een kwantitatief tekort aan werkkrachten is dus relatief. Dit is van
belang, temeer omdat oudere retourmigranten in de komende jaren juist veel beroep zullen willen
doen op zorg; daar is personeel voor nodig.
Luc de Witte (Hst. 8) gaat verder in op scenario’s die ondanks toenemende vergrijzing toch kunnen
uitkomen op voldoende arbeidskrachten in de zorg. Zo ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor
nieuwe vormen, zoals domotica-toepassingen en zorg op afstand: door inzet van informatie- en communicatietechnologie zouden veel mensen met beperkingen langer zelfstandig kunnen blijven. Aanhaken op dergelijke ontwikkelingen biedt kansen, ook voor innovatieve werkgelegenheid, zoals ontwikkeling en scholing van werkers in de zorg, grensoverschrijdende samenwerking tussen kennisinstellingen, of het ontwikkelen van deskundigheid op het terrein van woonconcepten met innovatieve
vormen van zorg.
Het beleid van Parkstad Limburg mag dan inzetten op acceptatie van krimp, Marco Bontje (Hst. 9)
geeft aan dat er vooralsnog geen reden is om bij de pakken neer te zitten. Op basis van een analyse in
historisch en internationaal perspectief bepleit hij een scherpe analyse om te ontdekken wat de eigen
sterktes en zwaktes zijn. Hij benoemt sterke eigenschappen van de regio die nog onvoldoende ‘gekapitaliseerd’ zijn, zoals het met intercity’s aantakken aan het Duitse hogesnelheidslijnennet, of het
benutten van de mogelijkheden die een complementaire polycentrische regio biedt. Te veel krimp
accepteren kan ook leiden tot een neerwaartse spiraal; naïef krimp tegengaan kan tot even grote
problemen leiden.
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Perspectieven Parkstad Limburg
Parkstad Limburg is in de luwte terechtgekomen; zijn ligging midden in Europa heeft geen demografische Aufschwung gebracht. Integendeel, de Limburgse woonconsument heeft ontdekt dat wonen in
Duitsland of België voordelig is en verhuist naar het buitenland. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook in
Overijssel, maar Limburg grenst aan twee kanten met het buitenland.
In Parkstad Limburg is het gemiddelde kindertal vrijwel net zo laag als in Duitsland; voor Nederland
is dit uitzonderlijk laag. Met de emigratie naar vlak over de grens drukt dit de bevolkingsomvang
dubbel. Samen met de plotselinge afremming van de demografische groei enkele decennia geleden,
toen door het sluiten van de mijnen de werkgelegenheid wegviel, is er nu een versnelde vergrijzing.
Het is duidelijk dat de positie van Parkstad Limburg niet zomaar een situatie is, maar een unieke
situatie.
Vooral verhuizingen naar het buitenland zijn een belangrijke factor voor de bevolkingskrimp in de
regio. Verwacht wordt dat die zich bij ongewijzigd beleid voortzet. Het eigen woonmilieu kan onvoldoende concurreren met woonmilieus elders, vooral over de grens. Hier is mede de fiscus debet aan.
Het voor België en Duitsland gunstige prijsvoordeel wordt bevorderd doordat Nederlanders die over
de grens wonen hun betaalde hypotheekrente van de belasting mogen aftrekken.
Er is te weinig hoogwaardige werkgelegenheid, maar al daaraan voorafgaand biedt de regio te weinig
aan hoger onderwijs. Het daardoor geleden verlies aan talent leidt gedeeltelijk tot een blijvend verlies. Onder de oppervlakte van krimp is er dus een extra uitsortering van talent en welvaart. De uittocht naar het omringende buitenland, naar het platteland in Limburg zelf en de uittocht van jongeren naar verder weg gelegen centra zorgen voor een braindrain, die zich uiteindelijk kan vertalen in
een relatief laagopgeleide bevolking in Parkstad Limburg.
Toch zijn er nog kansen, gedeeltelijk in reactie op het zojuist genoemde tendensen. Er valt veel te
winnen als de financiële verschillen tussen het wonen in Parkstad en over de grens verkleind worden.
Een belangrijke vraag is of het beleid rekening kan houden met de unieke situatie van Parkstad Limburg. Een prijsaanpassing op de woningmarkt door de regio vrij te houden van overdrachtsbelasting
zou bijvoorbeeld veel ‘schade’ herstellen. Het kan de uittocht verminderen en de krimp sterk beperken.
Er valt ook veel te winnen door het hoger onderwijs in de regio te ontwikkelen, bijvoorbeeld een cluster van hoger onderwijs voor alle aspecten van ‘ouderen en zorg’. Dit kan betekenen dat jongeren die
elders kenniskapitaal hebben vergaard meer kansen hebben op een kennisbaan in hun eigen regio.
Verder valt de aansluiting op Europa sterk te verbeteren door Heerlen geen eindpunt meer te laten
zijn in het nationale spoorwegnet, maar juist draaischijf voor de intercity naar Keulen. Jammer is ook
de ongunstige positionering van Maastricht Aachen Airport.
De aanwezige omgevingskwaliteiten in de kleine kernen kunnen verder worden geprofileerd, terwijl
de negatieve kenmerken van de stedelijke milieus kunnen worden geherstructureerd.
Misschien kunnen landelijke gebieden populair zijn bij pensionado’s en mensen van middelbare
leeftijd die het roer willen omgooien.
Dit zijn aanknopingspunten voor het beleid van Parkstad Limburg. Accepteren van krimp is één ding,
het betekent niet het accepteren van dalende kwaliteit. Daarom moet er ook aantrekkingsbeleid
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worden gevoerd, juist om kwaliteit in brede zin te behouden of zelfs te vermeerderen. Kortom meer
met minder mensen.
Met de landelijk sterkere sociaaldemografische profilering moet elke plek haar eigen karakter ontdekken en uitbouwen. Niet alle gemeenten kunnen een kleinere variant zijn van de grote, maar meer
diversiteit in de bevolking vraagt om meer diversiteit en concurrentie in het type leefomgeving. In het
algemeen zullen gemeenten en regio’s hun eigenheid moeten ontdekken en benadrukken: dat is het
principe voor de kwaliteitsontwikkelingen in de toekomst. Woon- en werkmilieus laten verschillen,
kan kwaliteit betekenen. Gemeenten moeten samenwerken in hun verscheidenheid. Dit biedt kwaliteit in een individualiserende samenleving met veel leefstijlen. Dat Parkstad Limburg dit niet allemaal op eigen houtje kan, mag duidelijk zijn. Maar dat er nog veel te doen is, is ook duidelijk.
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2. De levensfasen van
Parkstad Limburg
Katja Chkalova (UvA) en Han Nicolaas (CBS)
Snelle groei
Ruim een eeuw geleden maakte de regio Parkstad Limburg een grote economische verandering door
(Jansen, 1997) door de transformatie van een overwegend agrarisch naar een geïndustrialiseerd
gebied. Met de toenemende vraag naar steenkool werd de mijnbouw de economische aanjager, net
als in het Duitse Ruhrgebied en rond het Belgische Luik. De vraag naar mijnwerkers zorgde voor een
toestroom van nieuwe, overwegend jonge inwoners, niet alleen arbeiders uit andere delen van Nederland, maar ook uit West- en Oost-Europa. Alleen de economische depressies in de jaren dertig en aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog onderbraken de toestroom. In de jaren zestig was er nog even
een stroom werknemers uit Marokko en Turkije. De vrijwel aanhoudende stroom jonge nieuwkomers
zorgde ervoor dat de bevolking in de periode van begin vorige eeuw tot de jaren zestig behoorlijk
groeide. Hierdoor verstedelijkten de gemeenten in het huidige Parkstad Limburg snel, met grote
concentraties in en rond Kerkrade en Heerlen, het hart van de kolenmijnindustrie. Zo groeide Heerlen van nauwelijks 7.000 inwoners in 1900 tot 75.000 in 1970. De zogenaamde Oostelijke Mijnstreek
was al snel een van de meest verstedelijkte gebieden in Nederland.

Eind jaren zestig: eerste krimp
In minder dan tien jaar, van 1966 tot 1974, kwam de steenkolenindustrie in het Parkstad-gebied
geheel tot stilstand. De mijnen sloten snel achter elkaar en de werkgelegenheid viel sterk terug. Het
gevolg was dat de sterke groei van na de Tweede Wereldoorlog sloeg om in krimp: vanaf eind jaren
zestig tot eind jaren zeventig nam de bevolking in Parkstad Limburg af (grafiek 1).
Mensen vertrokken naar gebieden die meer werkgelegenheid boden. In die tijd begonnen meer jongeren door te leren en steeg de onderwijsparticipatie aan het hoger onderwijs. Ook hiervoor verhuisden jongeren naar elders. Tegelijkertijd werden de mijnarbeiders, die in de voorafgaande jaren in
groten getale waren ingestroomd, ouder. De combinatie van deze twee ontwikkelingen versterkte de
vergrijzing in Parkstad Limburg: al vanaf eind jaren zestig was er een ongewoon grote toename van
het aandeel ouderen in de totale bevolking. Het aandeel 65-plussers steeg in 1960-1980 met 6%
tegenover het landelijke gemiddelde van 3%. Die tendens werd nog verder aangezet doordat ook in
het katholieke zuiden de secularisering begon en voorbehoedmiddelen gebruikt gingen worden.
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Grafiek 1

Bevolkingsgroei Parkstad Limburg, per 1 000 inwoners
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Jaren tachtig – begin jaren negentig: alsnog lichte groei
In de jaren tachtig groeide de bevolking in Parkstad Limburg toch weer licht. De rijksoverheid had
door overplaatsing van een aantal diensten bijgedragen aan het versterken van de werkgelegenheid
(o.a. CBS, ABP, ministerie van Defensie). Bovendien kende Parkstad Limburg in de periode 1980-1989
een buitenlands migratieoverschot van gemiddeld 400 personen per jaar, voornamelijk nieuwe inwoners uit Duitsland en België. Parkstad was voor hen aantrekkelijk vanwege lagere prijzen voor koopwoningen. Dus niet een industriële opleving, maar de ten opzichte van Duitsland goedkope huizen
zorgden in de jaren tachtig voor positieve groeicijfers. Deze pull-factor duurde echter kort.

Recent: opnieuw krimp
Sinds midden jaren negentig trokken er meer mensen uit Parkstad naar Duitsland en België dan
andersom (grafiek 2). De uitstroom hield niet verband met stijgende huizenprijzen in de regio, als
gevolg van de Nederlandse marktontwikkelingen, maar ook met beleidsmaatregelen. Nederlanders
die in het buitenland gaan wonen, kunnen bijvoorbeeld sinds 1 januari 2001 de hypotheekrente van
de belasting blijven aftrekken. De prijs-kwaliteitverhoudingen op de woningmarkten van de aangrenzende landen bleven sindsdien belangrijk voor de internationale verhuisbewegingen (zie ook kader 1).
Sinds medio jaren negentig heeft Parkstad Limburg opnieuw te maken met bevolkingskrimp. Hierbij
valt op dat sinds 1997 de drie bevolkingscomponenten – natuurlijke aanwas, binnenlandse migratie
en internationale migratie – zich in de min bevinden.

18 - Nicis Institute - De nieuwe groei heet krimp

Grafiek 2

Bevolkingsontwikkeling in Parkstad Limburg
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Minder kinderen dan elders
Parkstad Limburg heeft een sterk toenemende natuurlijke krimp (meer sterfgevallen dan geboorten).
Die is in de periode 1997-2007 meer dan verdubbeld. Bekijken we de cijfers sinds eind jaren tachtig,
dan blijkt 1996 een keerpunt te zijn: in dat jaar waren er in de regio voor het eerst meer sterfgevallen
dan geboorten. Het aantal sterfgevallen steeg in de periode 1995-2007 met 9%, het aantal geboorten
in deze periode daalde met 23%. Landelijk daalde in dezelfde periode het aantal geboorten met nog
geen 3%. De ontwikkeling in het aantal geboorten weegt in Parkstad dan ook zwaarder in de trend
van natuurlijke krimp dan elders in Nederland. Een belangrijke oorzaak is de daling van het aantal
vrouwen van 20-40 jaar. Dit aantal daalt meer dan op grond van de bevolkingsdaling zou worden
gedacht. Terwijl de totale bevolking van Parkstad Limburg van 1995-2007 met 5% afnam, daalde het
aantal 20-40-jarige vrouwen in deze periode met bijna 30% (grafiek 3).
De oorzaak hiervan kan deels te maken hebben met het abrupte einde aan de bevolkingsgroei in de
jaren zeventig. Ook de latere selectieve uitstroom van jonge mensen naar andere gebieden in het
land – suburbane gebieden buiten Parkstad – en van emigranten naar het buitenland, kan een rol
spelen. Marjolijn Das en Henk de Feijter (Hst. 5) gaan in op de gevolgen van suburbane verhuizingen
en Elien Smeulders en Jan Latten (Hst. 6) bespreken de selectieve uittocht naar verder gelegen woongebieden in het land.
Behalve van minder vrouwen in de gezinsvormende leeftijd kan er sprake zijn van een regionaal
patroon van gezinsvorming. Om dit uit te vinden kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het gemiddelde kindertal onder 20-40-jarige vrouwen. Is hun kindertal wellicht opvallend hoger of lager dan
elders in het land? Komt dit misschien nog bovenop het relatief geringe aandeel vrouwen van die
leeftijd?
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Grafiek 3
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Het antwoord blijkt uit de cijfers van het gemiddelde aantal kinderen per vrouw en het gestandaardiseerde vruchtbaarheidscijfer1 in Parkstad Limburg vergeleken met overeenkomstige landelijke cijfers.
Beide blijken te verschillen van het landelijk gemiddelde (zie bijgevoegde staat).
Het gemiddelde kindertal van vrouwen in Parkstad Limburg ligt in 2007 ruim onder het Nederlandse
gemiddelde. Het daalde bovendien ten opzichte van 2000. Het gestandaardiseerd vruchtbaarheidscijfer corrigeert voor de regionale verschillen in leeftijdsverdeling van vrouwen in de vruchtbare periode. Ook op grond van het gestandaardiseerde vruchtbaarheidscijfer bestaat er in Parkstad Limburg
een eigen patroon in gezinsvorming. Opnieuw is zichtbaar dat het vruchtbaarheidscijfer in Parkstad
Limburg veel lager ligt dan het landelijke gemiddelde. Er worden dus per vrouw relatief gezien minder kinderen geboren in Parkstad. Dit geldt ook voor de rest van Zuid-Limburg: deze regio heeft een
van de laagste gestandaardiseerde vruchtbaarheidscijfers in Nederland. De daling van het gestandaardiseerde vruchtbaarheidscijfer in de periode 2000-2007 was in Parkstad ongeveer even sterk als
landelijk. Opvallend is dat het gemiddelde kindertal per vrouw in Parkstad meer overeenkomt met
het gemiddelde kindertal in Duitsland dan in Nederland. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op
een aantal opvallende gelijkenissen in de demografische kerncijfers met aangrenzende gebieden in
Duitsland en België.

1

Hier worden cijfers voor stadsgewest Heerlen gebruikt (7 gemeenten in Parkstad en gemeente Nuth).
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Tabel 1

Gemiddeld kindertal per vrouw en gestandaardiseerd vruchtbaarheidscijfer, 2000 en 2007
Gestandaardiseerd
vruchtbaarheidscijfer

Gemiddeld kindertal
per vrouw

Jaar

2000

2007

2000

2007

Nederland

52,4

46,8

1,72

1,72

Provincie Limburg

47,8

41,6

1,58

1,55

Parkstad (Stadsgewest Heerlen)

45,0

40,6

1,55

1,52

De conclusie moet dan ook zijn dat lage geboortegetallen in Parkstad niet alleen komen door een
selectieve uitstroom van jonge mensen en vergrijzing. Ook sociaalculturele kenmerken verklaren
deels de uitzonderlijk lage geboortecijfers in Parkstad Limburg. Deze katholieke regio had lange tijd
relatief hoge geboortecijfers, maar dat is nu anders. Ook zuidelijke landen met een katholieke achtergrond hebben momenteel lage vruchtbaarheidscijfers (CBS, 2003). Een andere verklarende factor
kan zijn dat in deze regio relatief weinig niet-westerse allochtonen wonen. Over het algemeen hebben zij per gezin meer kinderen dan autochtonen.

Internationale migratie in Parkstad Limburg
De uitstroom vanuit Parkstad Limburg naar het buitenland krijgt structurele trekken. Het (negatieve)
buitenlandse migratieoverschot blijft de bevolkingsgroei afremmen, zelfs sterker dan het binnenlandse vertrekoverschot. De regionale PBL/CBS-prognose 2008 gaat er niet van uit dat het buitenlandse migratiesaldo voor Parkstad Limburg de komende decennia in de plus komt. Integendeel, de
prognose noemt een structureel vertreksaldo naar het buitenland van gemiddeld 700 personen per
jaar in de periode 2010-2025.
Een uittocht naar het buitenland deed zich voor Parkstad Limburg eerder voor dan voor Nederland als
geheel: de buitenlandse migratie is in Parkstad Limburg al sinds 2000 negatief (grafiek 4), terwijl
landelijk in 2003 een negatief migratiesaldo werd bereikt. Na een ongekende toestroom uit het buitenland in de jaren 2000 en 2001 – waar Parkstad niet van profiteerde, integendeel – daalde het
migratiesaldo landelijk sterk als gevolg van een strenger toelatingsbeleid voor immigranten en een
hoog aantal emigranten. Deze trend stabiliseert nu. Nederland had in 2008 voor het eerst sinds 2003
weer een positief migratiesaldo. Komende jaren wordt Nederland opnieuw immigratieland. Voor
Parkstad Limburg lijkt het saldo echter – bij ongewijzigd beleid en ongewijzigde internationale condities – in de min te blijven.
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Grafiek 4

Internationale migratie in Parkstad Limburg
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België en Duitsland
Ook cijfers over 2007 laten zien dat de emigratie naar Duitsland en België een belangrijke rol blijft
spelen. De migratie met deze landen leverde voor Nederland een vertreksaldo op van 35 per 100.000
inwoners. In Parkstad zijn dat er 220 per 100.000. Hiermee kan eenderde van de krimp in Parkstad
Limburg in 2007 worden toegeschreven aan het vertrek naar België en Duitsland. Uit bestaande data
is niet te achterhalen waar mensen zich vestigen in deze landen, maar uit een eerdere analyse is
bekend dat Nederlanders vooral in de grensgebieden van België wonen (Van Agtmaal-Wobma e.a.,
2007). Voor emigranten naar Duitsland ligt een overeenkomstig patroon voor de hand.

Duitsland populairste bestemming Parkstad-bewoners
In 1995-2007 vertrok driekwart van de emigranten uit Parkstad naar België of Duitsland (voor Nederland als geheel is dit een kwart); Duitsland is verreweg het aantrekkelijkste bestemmingsland voor de
Limburgers (grafiek 5). De gemiddelde afstand van een Parkstad-gemeente tot Duitsland is geringer
dan naar België. Wonen in Duitsland en werken in Nederland is dus de makkelijkste combinatie.
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Grafiek 5

Emigratie vanuit Parkstad Limburg, 1995-2007
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Nieuwe Parkstad-bewoners komen vaak van ver
De immigratie naar Parkstad Limburg wordt iets minder gedomineerd door de buurlanden. Ongeveer
de helft van de immigranten die zich in 1995-2007 in Parkstad vestigden kwam uit Duitsland en België, vooral uit Duitsland. Overige immigranten kwamen uit landen als de Nederlandse Antillen en
Aruba, voormalig Joegoslavië, Marokko, Turkije, aansluitend op de grote migrantenstromen van
afgelopen decennia. Ook kwamen er immigranten uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, wat te maken kan hebben met de vestiging van een NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Het totaal bedraagt de laatste jaren gemiddeld 500 per jaar tegenover ongeveer 700 Duitsers en
Belgen (grafiek 6).

Grafiek 6

Immigratie naar Parkstad Limburg, 1995-2007
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Emigratie van autochtonen naar Duitsland
In de periode 1995-2005 emigreerden ruim 22.000 in Nederland geboren personen naar Duitsland, vooral in de
afgelopen vijf jaren. Een belangrijke factor voor deze verhuisstroom is dat de prijzen van bouwgrond en huizen in
de Duitse grensstreek aanzienlijk lager zijn dan in Nederland. In Twente is de prijs van bouwgrond ongeveer 300
tot 350 euro per m2; in het aangrenzende gebied in Duitsland kost bouwgrond gemiddeld 100 euro per m2 (Euregio, 2003). Ook de prijs-kwaliteitverhouding van Duitse woningen in de grensstreek is gunstiger.
Van belang is ook dat Nederlanders die in het buitenland gaan wonen het Nederlandse belastingregime kunnen
aanhouden (sinds 2001). Wie hiervoor kiest kan de betaalde hypotheekrente van de belasting aftrekken. Hierdoor
werd de drempel om zich in Duitsland te vestigen lager.
De kaart laat zien dat vooral inwoners van Noordoost- en Oost-Nederland naar Duitsland emigreren. Opvallend
is de iets geringere oriëntatie vanuit Parkstad op Duitsland. Dit komt wellicht doordat de huizenprijzen in de
aangrenzende regio Aken minder groot zijn dan die in meer noordelijk gelegen gebieden. Zuid-Limburgers hebben
ook België als alternatief. Voor de regio Maastricht is België dichterbij.
Emigratie van autochtonen naar Duitsland, 1995-2005
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Bron: Euregio, 2003, Wohnen jenseits der Grenze. I&O Research, Enschede
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Verhuizen naar andere delen van het land
De binnenlandse migratie zorgt net als de internationale migratie voor een vrijwel structureel verlies
aan bevolking. Het geringe migratieoverschot vanuit de rest van de provincie Limburg in 2006 en
2007 was slechts van geringe betekenis en kon de uitstroom naar de rest van Nederland bij lange na
niet goedmaken (grafiek 7).

Grafiek 7

Binnenlands migratiesaldo Parkstad Limburg, 1995-2007
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Demografische kenmerken van migranten
De opvallend lage geboorteaantallen en het geringe gemiddelde kindertal wordt gestimuleerd door
een selectieve uittocht van jonge vrouwen. Die uittocht richt zich – zoals eerder aangegeven – niet
alleen op Limburg en de rest van Nederland, maar voor een deel ook op het aangrenzende buitenland: bijna 45% van de emigranten uit Parkstad naar België en Duitsland bestaat uit personen in de
gezinsvormende leeftijden (25-44 jaar, grafiek 8). Dit percentage is iets hoger dan het landelijke
aandeel 25-44-jarige emigranten naar België en Duitsland.

Nicis Institute - De nieuwe groei heet krimp - 25

Grafiek 8

Vertrek uit Parkstad Limburg naar België, Duitsland en overige landen, naar leeftijd,
2006-2007
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Wie Parkstad verlaten en zich in een andere gemeente in Limburg vestigen, zijn doorgaans wat ouder
dan degenen die het verderop zoeken (grafiek 9). Voor een deel zijn het ook jonge gezinnen. Bij verhuizers naar Noord-Brabant en overig Nederland is een duidelijke piek zichtbaar op leeftijd 18. Jongeren verhuizen naar dan naar studentensteden in de aangrenzende provincies Noord-Brabant en
Gelderland (Tilburg, Eindhoven en Nijmegen).

Grafiek 9

Vertrek uit Parkstad Limburg naar regio van vestiging en leeftijd, 2006-2007
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België in trek bij Nederlanders
In 2006 woonden er drie keer zoveel Nederlanders in België als andersom. Nederlanders zoeken in België vooral
een huis en natuur, terwijl Belgen hier vanwege werk, studie of een partner wonen. In dat jaar woonden er ruim
111.000 Nederlanders in België, de meesten in de grensstreek. Motieven zijn goedkopere woningen en relatievorming. Daarnaast zoeken Nederlanders de aantrekkelijkere en rustigere woonomgeving. Verder telt Brussel relatief
veel Nederlanders. Het aantal Nederlanders in België is de laatste vijftien jaar verdubbeld.
Concentratie-index per land (België en Nederland = 100)

minder dan 50
50 tot 80
80 tot 120
120 of meer

Bron: CBS en Gédap, Université Catholique de Louvan, België

De concentratie-index voor een Nederlandse gemeente is de verhouding tussen het percentage Belgische inwoners
in de gemeente en het percentage Belgen in de totale bevolking van Nederland. Hetzelfde is gedaan voor de
Belgische gemeenten, naar het aantal Nederlandse inwoners.
Een voorbeeld: ongeveer 1% van de inwoners van België is Nederlander. In de gemeente Turnhout is ruim 3% van
de bevolking Nederlander. De concentratie-index voor Turnhout is dan 3/1 x 100 = 300.
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Grafiek 10 Bevolkingsontwikkeling overige gemeenten in Limburg
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Parkstad Limburg niet de enige
Ook de de rest van Limburg heeft een terugval van de natuurlijke bevolkingsaanwas tot vrijwel nul en
een krimpende bevolking vanwege een vertrekoverschot. Hierdoor komt het ook voor het totaal van
de overige Limburgse gemeenten sinds 2005 tot een aanzienlijke daling (grafiek 10). Regio’s waar
vergelijkbare ontwikkelingen plaatsvinden zijn Maastricht & Mergelland en de Westelijke Mijnstreek.
In 2005-2007 kromp de bevolking van Parkstad Limburg gemiddeld 7,5 personen per 1.000 inwoners
per jaar. Voor de Westelijke Mijnstreek was dit 5,4 en in Maastricht & Mergelland lag dit met 8,0 zelfs
nog iets hoger dan in Parkstad.
Bijna alle gemeenten in Zuid-Limburg hebben dalende geboorteaantallen, versnelde vergrijzing en
aanhoudende krimp. Ook het saldo van de natuurlijke aanwas en van migratie staan in alle ZuidLimburgse regio’s in de min. Parkstad Limburg staat in de provincie dus niet alleen qua bevolkingsontwikkeling.

Bevolkingssamenstelling
De hiervoor geschetste ontwikkelingen in geboorte- en sterftecijfers, binnenlandse verhuistrends en
de uitstroom naar het aangrenzende buitenland hebben hun weerslag op de actuele en toekomstige
samenstelling van de bevolking in Parkstad Limburg. Grafiek 11 laat zien dat het percentage jongeren
in Parkstad Limburg tussen 1998 en 2008 daalde van 22 naar 20. Dit is een sterkere daling dan in de
rest van Limburg maar vooral vergeleken met de rest van Nederland, waar het percentage jongeren in
deze periode nauwelijks terugliep.
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Bij de oudere bevolking is juist een snelle toename zichtbaar en worden de verschillen tussen Parkstad en de rest van Nederland groter. Het aandeel 65-plussers in Parkstad nam in 10 jaar tijd met
2,7 procentpunten toe tot 18,5%. Een iets sterkere stijging heeft overigens de rest van Limburg. In
Nederland als geheel was de stijging van 13,5% in 1998 naar 14,7% in 2008 een stuk minder.
De stijging van het percentage ouderen gaat niet alleen samen met een dalend percentage jongeren
maar ook met een daling van de potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar). Het vergrijzingsproces van
de bevolking in Parkstad Limburg verkeert hiermee in een verdere fase dan in Nederland als geheel.

Grafiek 11 Jongeren en ouderen in (Parkstad) Limburg en Nederland
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Niet alleen het aantal 65-plussers in Parkstad Limburg is relatief hoger dan in de rest van Nederland,
ook het tempo van de vergrijzing was hier sneller.
In grafiek 12 staan de verschillen in tempo van vergrijzing aan de hand van de grijze druk. De grijze
druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen van
20-65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het potentieel werkende deel
van de bevolking.
De grafiek geeft voor Nederland, alle provincies, Parkstad Limburg, overig Limburg en alle afzonderlijke gemeenten in Parkstad de grijze druk op twee momenten weer: op 1 januari 1998 (de horizontale
as) en op 1 januari 2008 (de verticale as). De doorgetrokken lijn is de situatie waarin de grijze druk op
beide momenten constant zou zijn gebleven. Het gebied hierboven geeft aan dat er sprake is van
vergrijzing: de grijze druk is in 2008 hoger dan in 1998. Het gebied hieronder betekent verjonging.
Provinciaal gezien komt dit alleen in Flevoland voor.
Het tempo van vergrijzing wordt visueel aangeven door Nederland als referentiepunt te nemen. De
stippellijn geeft het gemiddelde niveau van Nederland weer: elk punt op deze lijn heeft in de
beschouwde periode dezelfde mate van vergrijzing (in procentpunten) meegemaakt als Nederland
als geheel (voorbeeld: Overijssel). Alle punten tussen de stippellijn en de doorgetrokken lijn hebben
een minder dan gemiddelde vergrijzing doorgemaakt (voorbeeld: Utrecht).
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Duidelijk is dat Limburg van alle provincies in de afgelopen tien jaar de sterkste vergrijzing doormaakte. Parkstad Limburg was al in 1998 meer vergrijsd dan Limburg als geheel en dat is zo gebleven. Er blijkt relatief weinig variatie te zijn tussen de verschillende gemeenten die tot Parkstad Limburg behoren.

Grafiek 12 Grijze druk in % per regio, 1998 en 2008
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Meer oudere alleenstaanden, minder jonge singles,
minder stellen met kinderen
De beschreven ontwikkelingen: het vertrek van jongere bevolkingsgroepen, het dalend aantal
geboorten en de vergrijzing raken uiteraard de samenstelling naar leefvormen. Een bevolking met
veel ouderen kent relatief veel oudere echtparen, of weduwen en weduwnaren die alleen achterblijven. In 1998 was 10% van de alleenstaanden in Nederland 80 jaar of ouder, in Parkstad Limburg en de
rest van Limburg was dat aandeel toen nog 9%. In de afgelopen tien jaar is het aandeel oudere
alleenstaanden in Parkstad Limburg echter sterker gestegen dan in Nederland als geheel (grafiek 13).
Op provinciaal niveau kennen Friesland, Drenthe en Zeeland in 2008 een groter aandeel oudere
alleenstaanden dan Parkstad. De toename in Parkstad was in de afgelopen tien jaar echter groter dan
in deze drie provincies.
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Grafiek 13 Aandeel alleenstaande 80-plussers per regio, 1998 en 2008
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In grafiek 14 staat het aantal jonge alleenstaanden tot 30 jaar als percentage van het totale aantal
alleenstaanden op 1 januari 1998 en 2008. In alle onderscheiden regio’s daalde het aandeel jonge
alleenstaanden in deze periode.
Bijna een kwart van de alleenstaanden in Nederland was in 1998 jonger dan 30 jaar. In Parkstad was
dat met iets ruim 16% beduidend lager. Tien jaar later is zowel in Nederland als in Parkstad het aandeel jonge singles gedaald, maar het niveauverschil is nog even groot. Relatief hoge percentages
jonge alleenstaanden zijn er vooral in de provincies Utrecht en Groningen, zeer lage percentages zijn
er in de Parkstad-gemeenten Voerendaal, Onderbanken en Simpelveld.
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Grafiek 14 Aandeel jonge alleenstaanden (tot 30 jaar) per regio, 1998 en 2008
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De verschillen tussen Parkstad Limburg en de rest van Nederland zijn wellicht het sterkst in het aantal jonge paren met kinderen, waarbij de referentiepersoon in het paar jonger is dan 40 jaar. Onderstaande grafiek geeft het aandeel jonge stellen met kinderen weer, als percentage van het totale
aantal jonge paren.
Ruwweg 60 tot 65% van alle jonge paren in Nederland heeft kinderen. In alle provincies steeg het
aandeel jonge gezinnen tussen 1998 en 2008 (grafiek 15). In Parkstad Limburg echter daalde dit
aandeel met 2,5%. Het ligt nu iets onder het landelijk gemiddelde terwijl het in 1998 nog drie procentpunten boven het landelijke niveau lag.
Samenvattend wordt Parkstad Limburg, in verhouding met Nederland, totnogtoe gekenmerkt door
een snel stijgend aandeel oudere alleenstaanden, een afnemend aandeel jonge singles en een afnemend aandeel jonge stellen met kinderen. In het volgende hoofdstuk staat de verwachte trend tot
2025.
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Grafiek 15 Aandeel jonge paren met kinderen per regio, 1998 en 2008
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3. Tot 2025 bevolkings- én
huishoudenskrimp
Andries de Jong (PBL) en Femke Verwest (PBL)
In dit hoofdstuk wordt de toekomst van Parkstad Limburg tot 2025 verkend voor de ontwikkeling van
bevolking en huishoudens aan de hand van de regionale prognose van PBL/CBS (juni 2008). De focus
ligt hierbij naast inwoneraantallen, ook op aantallen en typen huishoudens omdat die vooral gevolgen zullen hebben voor de aard van de woningvraag en in het verlengde daarvan de woningbouwprogrammering. Die zijn van groot belang voor het gemeentelijke en regionale beleid nu en in de toekomst.
De trends voor de toekomst staan niet los van het verleden. In veel opzichten zijn ze een voortzetting
van al langer bestaande trends. Eerder dan in andere regio’s in Nederland kreeg Parkstad Limburg te
maken met krimp. Dit is inmiddels door het beleid onderkend. Een concreet voorbeeld is het feit dat
Parkstad Limburg zijn woningbouwprogrammering voor de komende decennia drastisch naar beneden heeft bijgesteld, namelijk van netto 10.000 (Parkstad Limburg 2006) naar netto 3.559 tot 2010
(Parkstad Limburg 2007).

PBL/CBS regionale prognose met het model PEARL
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de opvolger van het Ruimtelijk Planbureau (RPB), rekent het tot
zijn taak ruimtelijke implicaties van (toekomstige) trends in de bevolking en huishoudens te onderzoeken. Samen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begon het RPB in 2004 met de ontwikkeling van een nieuw
regionaal prognosemodel, genaamd PEARL (Projecting population Events At Regional Level). De regionale prognose is gebaseerd op de regionale ontwikkelingen in geboorten, sterftecijfers, buitenlandse migratie, huishoudensveranderingen en verhuizingen. De veronderstellingen over verhuizingen hangen sterk samen met de verwachte
ontwikkelingen in de woningbouw. De uitkomsten van de PBL/CBS-prognose geven voor de komende twee decennia de verwachtingen voor de bevolkingsgroei en voor veranderingen in de samenstelling van de bevolking voor
alle Nederlandse gemeenten afzonderlijk. De regionale prognose 2007 is consistent met de landelijke bevolkingsprognose en de allochtonenprognose (CBS, eind 2006). Gedetailleerde uitkomsten staan op de websites van het
RPB en het CBS (via StatLine), waar ze gratis beschikbaar zijn.

Dubbele groei in Nederland; dubbele krimp in Parkstad Limburg
Volgens de nationale bevolkingsprognose (CBS) groeit het inwonertal van Nederland tussen 2007 en
2025 met een half miljoen en zal het totaal in 2025 rond 16,9 miljoen uitkomen. In de voorgaande
twintig jaar groeide de Nederlandse bevolking nog met bijna twee miljoen inwoners. Hoewel het
aantal inwoners van Nederland in de toekomst dus nog groeit, krijgen veel plaatsen te maken met
dalingen van het inwonertal. Zo geeft de regionale prognose van PBL/CBS aan dat de bevolking van
Parkstad Limburg krimpt van 240.000 in 2007 naar 225.000 in 2025: een daling van circa 15.000.
Hiermee is de krimp matiger dan in de vorige prognose werd verwacht.
Het aantal huishoudens in Nederland groeit tussen 2007 en 2025 met 0,8 miljoen van 7,2 miljoen
naar 8,0 miljoen. Het aantal huishoudens groeit dus duidelijk meer dan de bevolking. De oorzaak
van dit verschil is de huishoudensverdunning. Voor Parkstad Limburg is er echter qua huishoudens
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sprake van een afwijkende ontwikkeling. Volgens de regionale prognose van PBL/CBS krimpt het
aantal huishoudens licht van 111.000 in 2007 naar 109.000 in 2025.

Grafiek 1

Ontwikkeling van bevolking en huishoudens in Nederland en Parkstad Limburg,
2007-2025 (2007 = 100)

115
110
105
100
95
90
85
80
2005

2010

2015

2020

Bevolking Nederland

Huishoudens Nederland

Bevolking Parkstad Limburg

Huishoudens Parkstad Limburg

2025

Grafiek 1 laat zien dat de trends in bevolking en huishoudens in Parkstad Limburg anders zijn dan die
in Nederland. De bevolking in Parkstad Limburg krimpt tot 2025 met ruim 5%, in Nederland groeit
ze met bijna 5%. Overigens ligt de bevolkingskrimp in Parkstad Limburg in lijn met de krimp in
Midden- en Noord-Limburg.
De huishoudenskrimp van enkele procentpunten in Parkstad Limburg contrasteert opvallend met de
vrij sterke huishoudensgroei van ruim 10% in Nederland.
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Meerdere regionale prognoses
De in dit artikel gebruikte cijfers zijn afkomstig van de regionale prognose van PBL/CBS. Het gaat hierbij om de
toekomst die het meest waarschijnlijk wordt geacht. De werkelijke ontwikkeling kan natuurlijk anders zijn dan
voorzien. Mede daarom worden prognoses na enkele jaren op basis van de nieuwste informatie geactualiseerd. In
de vorige regionale prognose van PBL/CBS (2006) werd nog van een sterkere krimp van Parkstad Limburg uitgegaan, namelijk tot 205.000 in 2025. De feitelijke krimp was echter in de eerste jaren na publicatie van de prognose minder sterk dan verwacht. Op grond van nieuwe ontwikkelingen en bijstellingen in het model valt de krimp
in de nieuwe prognose minder sterk uit.
Naast het PBL/CBS zijn er ook andere instanties die prognoses maken. ABF_Research maakt met zijn PRIMOSprognose ook een landsdekkende regionale prognose. De cijfers van de meest recente prognose van 2007 liggen
voor de gemeenten van Parkstad Limburg in 2020 ietwat lager dan die van de PBL/CBS. Ook het Etil maakt
regionale prognoses. De Bevolkingsprognose 2008-2040 die het Etil samen met de provincie Limburg maakte,
laat voor de provincie en daarbinnen Parkstad Limburg voor 2020 cijfers zien die dicht in de buurt liggen van de
PBL/CBS-prognose. Recent verscheen het bericht dat het Etil voor Parkstad Limburg duidelijk lagere cijfers in de
toekomst verwacht. Voor 2025 gaat het om een verschil van rond 10.000 lager dan de PBL/CBS-prognose.

Bevolkingskrimp vooral door natuurlijke krimp
In de periode 2007-2025 worden naar verwachting rond 35.000 kinderen in Parkstad Limburg
geboren. Dit is lang niet genoeg om het aantal sterfgevallen te compenseren, dat naar verwachting
uitkomt op circa 45.000. Hiermee is de natuurlijke ontwikkeling voor de gehele periode ruim
–10.000. Ook het saldo van de verhuisstromen naar en van het buitenland gaat in de min: voor de
periode tot 2025 overtreft het aantal emigranten het aantal immigranten met circa 5.000. Het gaat
vooral om mensen die naar Duitsland en België trekken. Vanuit andere delen van het land is er nog
een bescheiden toestroom van inwoners (met rond 1.000) te verwachten. Hiermee komt de totale
krimp tot 2025 uit op circa –15.000 inwoners. De matige krimp van Parkstad Limburg komt dus
vooral door de natuurlijke vermindering van inwoners gecombineerd met een vertrekoverschot naar
het buitenland.
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Grafiek 2

Levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie in Parkstad Limburg,
periode 2007-2024
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Bevolkingskrimp versus huishoudenskrimp voor gemeenten
Parkstad Limburg
Volgens de regionale prognose verwachten zes van de zeven gemeenten van Parkstad Limburg in de
periode 2007-2025 bevolkingskrimp; alleen Brunssum rekent op een lichte groei van circa 5%. Heerlen, Kerkrade en Landgraaf verwachten de sterkste krimp met bijna -10%; in Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal komt de krimp op circa -5% uit.
Voor de woningbouw in Parkstad Limburg is het feit dat het aantal inwoners gaat dalen minder relevant. Veel belangrijker zijn het aantal huishoudens en de samenstelling hiervan (Van Dam e.a.,
2006). De huishoudenskrimp in Parkstad Limburg valt minder negatief uit dan de bevolkingskrimp,
te weten -3.000 huishoudens tegenover -15.000 bevolking.
Volgens de regionale prognose betreft die drie gemeenten, te weten Heerlen, Landgraaf en Kerkrade.
Voor Heerlen is de huishoudenskrimp -6%, iets sterker dan in Landgraaf en Kerkrade, waar die rond
–4% uitkomt. Voor Brunssum en Voerendaal wordt gerekend op een groei van het aantal huishoudens met ruim 5%. Onderbanken en Simpelveld krijgen een groei van rond 4%. Indien de bevolkingsgroei wordt vergeleken met de huishoudensgroei in Parkstad Limburg verschillen de gemeentelijke
situaties nogal. Onderbanken, Voerendaal en Simpelveld krimpen naar verwachting wel in bevolking,
maar niet in het aantal huishoudens. Heerlen is de koploper, met zowel een bevolkings- als huishoudenskrimp van meer dan 5%. Brunssum is de enige gemeente dat zowel wat betreft de bevolking als
het aantal huishoudens blijft groeien.
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Bevolkingsgroei tussen 2007 en 2025: prognose

Huishoudensgroei tussen 2007 en 2025: prognose
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De Parkstad-gemeenten moeten bij hun woningbouwbeleid rekenen op minder huishoudens. Door
de daling van het aantal huishoudens zal de woningmarkt van Parkstad Limburg verder ontspannen.
Dit kan een drukkend effect hebben op de woningprijzen waardoor consumenten makkelijker hun
woonvoorkeuren kunnen realiseren (Van Dam e.a., 2006). Het blijft overigens de vraag hoe de marktontwikkelingen in het aangrenzende buitenland zullen zijn.
Tegelijkertijd kan deze huishoudensdaling en afnemende vraag op de woningmarkt in Parkstad Limburg voor nieuwe problemen zorgen. Zo krijgen krimpende gemeenten te maken met leegstand. Dit
gebeurt waarschijnlijk het eerst in de (sociale) huursector, wat nadelig is voor woningbouwcorporaties en private verhuurders. In de koopmarkt zal dit eerder leiden tot langere verkooptijden (lage
transactiesnelheid) en lagere verkoopprijzen. (Verwest e.a., 2008).
Deze problemen zijn vooral in de minst aantrekkelijke woongebieden van Parkstad Limburg, zoals de
arbeiderswoningen en portiek- en galerijflats in Heerlen en Kerkrade. Deze gemeenten Heerlen en
Kerkrade worden hierdoor het zwaarst door de krimp getroffen. Een bijkomend probleem kan zijn dat
degenen die het zich financieel niet kunnen permitteren te verhuizen in de kwetsbare woningen en
wijken achterblijven. Hiermee kunnen concentraties van achterstandsgroepen, probleemgroepen en/
of verloedering ontstaan.
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Om langdurige leegstand met alle gevolgen van dien voor de leefomgeving te voorkomen is het voor
de Parkstad-gemeenten verstandig de minst aantrekkelijke woningvoorraad te slopen of te herstructureren. Zo kan de slechte woningvoorraad worden verkleind en verbeterd waardoor die beter aansluit
op de vernaderde woningvraag als gevolg van de demografische ontwikkelingen. Voor kwalitatief
goede koopwoningen op aantrekkelijke landelijke locaties is het wellicht een optie deze als tweede
woning in de markt te zetten. Wellicht dat die ook een aantrekkelijke optie zijn voor voormalige Parkstad-bewoners die elders in het land wonen (zie ook hoofdstuk 4 van Elien Smeulders en Jan Latten).

10.000 ouderen erbij; 25.000 potentieel werkenden minder
Parkstad Limburg telt 22% jongeren tegen 24% in Nederland. Voor Parkstad Limburg wordt verwacht
dat het aandeel kinderen en jongeren onder de 20% schiet in 2025. De verwachte omvang van het
aantal kinderen en jongeren tot 20 jaar gaat van 48.000 in 2007 naar 43.000 in 2025.
De krimp onder de jeugdigen in Parkstad Limburg is echter nog beperkt vergeleken met de trend voor
de leeftijdsklasse 20-64 jaar: die neemt van 2007-2025 af van bijna 150.000 naar rond 125.000. Hiermee vermindert de potentiële beroepsbevolking met rond 15%. Dit kan in de toekomst problemen
opleveren voor de rekrutering van werknemers (Hst. 7).
Tegenover de krimp van de beide hierboven genoemde leeftijdsklassen staat een absolute toename
van het aantal 65-plussers: tussen 2007-2025 een stijging van circa 45.000 naar rond 55.000.
Hiermee loopt de grijze druk, het aantal 65-plussers per honderd 20-64-jarigen, op van 29 in 2007
naar 44 in 2025.
Dat er in de toekomst meer 65-plussers zijn, heeft consequenties voor de huisvesting, de gezondheidszorg en het algemene voorzieningenniveau in Parkstad Limburg. Er kan een sterke verschuiving
plaatsvinden in de kwalitatieve vraag. Onder de 80 jaar is het merendeel van de mensen nog in goede
gezondheid. Daarboven krijgen velen te maken met lichamelijke gebreken en ongemakken. De
mobiliteit loopt weliswaar vaak terug, maar de automobiliteit kan belangrijk blijven – fietsen kan in
het Limburgse heuvelland een probleem vormen. Behoefte aan zorg en veiligheid neemt toe. Dit kan
betekenen dat mensen willen verhuizen, of dat hun woning aangepast moet worden. Mogelijk kan dit
betekenen dat er meer specifiek voor ouderen wordt gebouwd om verzorgd wonen en gelijkvloers
wonen mogelijk te maken. Nieuwe woonvormen kunnen worden uitgetest met nieuwe zorgsystemen,
denk aan woonkastelen of carréboerderijen.
Hier staat tegenover dat specifiek bouwen voor jongeren minder urgent wordt. De jongeren zijn voor
een groot deel starters op de woningmarkt. Minder jongeren betekent een geringere behoefte aan
kleine wooneenheden, zoals appartementen.
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Grafiek 3

Bevolking naar leeftijdsklasse in Parkstad Limburg, 2007 en 2025
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Meer oudere alleenstaanden, minder jonge gezinnen
Hoewel het aantal huishoudens in Nederland in alle kalenderjaren tussen 2007-2025 nog fors toeneemt, geldt voor Parkstad Limburg dat het aantal huishoudens eerst stabiliseert en na 2020 daalt.
De toekomstige groei van het aantal huishoudens in Nederland wordt volledig veroorzaakt door het
groeiend aantal alleenwonenden. Ook in Parkstad Limburg wordt tussen 2007-2025 een toename van
het aantal alleenstaanden verwacht, te weten rond 7.000. Hier tegenover staat een afname van het
aantal paren met rond 8.000. Ook het aantal alleenstaande ouders neemt licht af met rond 1.500. Dit
betekent dat de komende jaren het aantal gezinnen – met en zonder kinderen – in Parkstad Limburg
terugloopt en dat hiervoor in de plaats alleenstaanden komen.
De belangrijkste oorzaak voor de toename van het aantal alleenstaanden is de vergrijzing. Velen
verliezen op hogere leeftijd hun partner en blijven meestal als alleenstaande achter. Dit zien we ook
in Parkstad Limburg. Toch blijven paren het meest voorkomende huishoudenstype in Parkstad Limburg, met een aandeel van rond 55% nu en rond 50% in 2025; het zullen dan wel vaker oudere paren
zijn.
Naast de vergrijzing verklaart de individualisering de toename van het aantal alleenstaanden. Dit uit
zich bijvoorbeeld in het feit dat tegenwoordig circa de helft van de kinderen die uit huis gaat eerst
alleen gaat wonen. Ook zijn relaties breekbaarder geworden. Daardoor is men vaker opnieuw alleenstaand.
Toch spelen deze twee vormen van alleen wonen in de Parkstad-gemeenten een minder zwaarwegende rol. De eerste uitingsvorm (vaker uit huis alleen gaan wonen) zorgt niet meer voor veel extra
alleenstaanden. Het aantal jongeren daalt in de toekomst en er zijn geen tekenen dat kinderen nog
vaker dan nu uit huis alleen gaan wonen. De tweede uitingsvorm (meer verbroken relaties) draagt
weliswaar voor Nederland nog bij aan een groei van het aantal alleenstaanden, maar niet voor Parkstad Limburg. Uit de regionale prognose komt naar voren dat het aantal verbroken relaties in Parkstad Limburg in de toekomst vrij stabiel zal zijn.
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Grafiek 4

Huishoudens naar type in Parkstad Limburg, 2007 en 2025
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Deze ontwikkelingen hebben belangrijke consequenties voor de inrichting van de woningvoorraad.
De huidige komt uit de tijd dat er vooral voor gezinnen (met kinderen) werd gebouwd. Ook de nieuwbouw is nog vaak op gezinnen gericht: eengezinswoningen, vooral in de plattelandsgemeenten, nabij
de grote stad, die vooral op gezinnen met kinderen een aantrekkingskracht uitoefenen.
In de toekomst neemt het aantal jonge paren in Parkstad Limburg sterk af, waardoor er minder eengezinswoningen nodig zijn. Wel groeit het aantal oudere paren en alleenstaanden. Vanwege hun
behoefte aan veiligheid en comfort is niet uit te sluiten dat sommigen de voorkeur geven aan stedelijke leefvormen.
Hierboven is al aangeven dat er in de toekomst door de vergrijzing meer ouderen zullen zijn, met
name alleenstaande ouderen. Hun zelfredzaamheid is vaak geringer dan die van (echt)paren, omdat
partners elkaar kunnen ondersteunen. Hierdoor wordt verzorgd wonen voor het beleid van prominent
belang, mede omdat het beleid erop gericht is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en de
stap naar een verzorgings- of verpleeghuis zo lang mogelijk uitstellen. Daarom moet er in nieuwbouw- en herstructureringsplannen specifiek aandacht aan deze doelgroep worden besteed (Hst. 8).
Krimp aantal westerse allochtonen
In 2007 zijn er rond 1,4 miljoen westerse allochtonen in Nederland, vooral inwoners met een Duitse
of Belgische achtergrond of afkomstig uit andere Europese landen. Dit aantal is in 2025 gestegen
naar 1,7 miljoen. De eerste generatie westerse allochtonen kwam om verschillende redenen naar
Nederland: vanwege arbeidsmigratie en de daarmee
samenhangende volgmigratie, huwelijksmigratie en studie. Bij personen die tot de tweede generatie
behoren, gaat het vooral om de kinderen van Nederlanders die in het verleden met een Belg of Duitser zijn getrouwd. De door de nationale prognose verwachte stijging van het aantal westerse migranten in Nederland hangt samen met het aantrekken van de arbeidsmigratie in de toekomst: vooral uit
de nieuwe landen van de Europese Unie komen er naar verwachting veel.
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Voor Parkstad Limburg is het opnieuw een ander verhaal: verwacht wordt dat het aantal westerse
allochtonen – zowel eerste als tweede generatie – fors afneemt. In 2007 wonen er nog ruim 50.000 in
Parkstad Limburg, voornamelijk mensen uit de buurlanden België en Duitsland en hun nakomelingen. Voor een klein deel zijn het nakomelingen van de buitenlanders die in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog werden aangetrokken door de opbloeiende mijnbouw, zoals Polen en Italianen.
De westerse allochtonen die in het verleden zijn gekomen, raken op leeftijd en komen geleidelijk te
overlijden. Omdat deze sterfte niet wordt aangevuld door immigratie uit de buurlanden, neemt de
groep westerse allochtonen in Parkstad Limburg langzaam af. Voor 2025 wordt verwacht dat het
aantal westerse allochtonen is gezakt naar circa 35.000, een terugval van -30% tegen een stijging van
15% voor Nederland.
Voor de woningbouw heeft dit in eerste instantie geen consequenties. Uit onderzoek is bekend dat de
woonvoorkeuren van westerse allochtonen sterk lijken op die van autochtonen. Het verlies van inwoners aan de buurlanden betekent wel dat Parkstad Limburg mogelijk niet goed kan concurreren op
de prijs en kwaliteit van zijn woningen. Mogelijk moet Parkstad Limburg het meer hebben van specifieke kwaliteiten van zijn woningen en/of woonomgeving.

Grafiek 5

Ontwikkeling van het aantal westerse allochtonen in Nederland en Parkstad Limburg,
2007-2025 (2007 = 100)
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Krimp accommoderen in plaats van bestrijden
Tot het jaar 2006 probeerden de bestuurders van Parkstad-gemeenten krimp te bestrijden. Ze hoopten nieuwe inwoners te trekken door hun woningvoorraad uit te breiden. Deze houding van bestuurders is begrijpelijk. Zij waren immers gewend aan groei. Bovendien was krimp een moeilijk verkoopbare boodschap en waren ze bang dat die hun draagvlak bij de kiezers zou aantasten (Van Dam e.a.,
2006, 140). Hierdoor ontstond er tussen de Parkstad-gemeenten een concurrentie om inwoners (Van
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Dam e.a., 2006, 140). Tegelijkertijd verergerden de problemen die met demografische krimp samengaan, zoals leegstand.
Door het opvoeren van woningbouw wordt krimp geen halt toegeroepen. Ook bestuurders beseffen
dit. Niet het bestrijden maar het accommoderen – accepteren, begeleiden –is het devies. Er kan wellicht veel bereikt worden door de woningvoorraad beter van kwaliteit te maken en onaantrekkelijke
delen van de stedelijke milieus te verwijderen. Nieuwe bewoners kunnen worden aangetrokken door
startermilieus te creëren: hogescholen oprichten om studenten aan te trekken, en de verbindingen
met Duitsland en het verdere Europese achterland verbeteren om de lokale economie te stimuleren.
Aangezien het aantal huishoudens de komende twee decennia in Parkstad iets daalt, moeten de
Parkstad-gemeenten voorzichtig zijn met toevoegingen aan de woningvoorraad en meer oog hebben
voor de kwalitatieve opgave – de andere woningvraag omdat er minder gezinnen, meer ouderen en
meer alleenstaanden zullen zijn.
Inmiddels hebben de gemeenten de nieuwbouwplannen teruggebracht. Aanvankelijk was het de
bedoeling ook de kwaliteit als wegingsfactor mee te nemen, maar door de overmaat aan plannen kon
dit niet. Bij de uiteindelijke selectie waren alleen de reeds gemaakte afspraken leidend. Alle ‘harde’
plannen – de plannen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven – vinden doorgang. Parkstad Limburg wil na 2010 de plannen wel op kwaliteit beoordelen.
Het risico van een echte bouwstop is dat die de krimp versterkt. Dit bleek het geval te zijn in Essen,
waar destijds wel tot zo’n maatregel is overgegaan. (Khandekar en Van Haeften, 2007).
Regionale aanpak wenselijk, maar lastig
De Parkstad-gemeenten vinden samenwerken op het terrein van woningbouwbeleid vruchtbaarder
dan concurreren. Woningbouwuitbreiding op de ene plek in de regio zorgde immers voor (extra)
krimp, met alle gevolgen van dien elders in de regio. De zeven gemeenten (Heerlen, Kerkrade, Simpelveld, Onderbanken, Voerendaal, Brunssum, Landgraaf ) – die gezamenlijk een Wgr-plus regio
vormen – stemmen daarom hun woningbouwbeleid op elkaar af en maken een regionale woningbouwprogrammering. In 2006 stelden ze een regionale woonvisie op (Parkstad Limburg 2006) en in
2007 een regionaal woningbouwprogramma (Parkstad Limburg 2007). Daarin hebben ze hun lokale
programma’s fors naar beneden bijgesteld.
Het bereiken van regionale afstemming was een lastig proces. Ten eerste was de krimp in Parkstad
Limburg ongelijk verdeeld. De stedelijke gemeenten, zoals Heerlen en Kerkrade, werden het eerst en
zwaarst geraakt. Dit maakte het lastig de andere, vooral landelijke gemeenten zoals Simpelveld en
Voerendaal te overtuigen van de noodzaak tot samenwerking. Op grond van de uitkomsten van de
PBL/CBS regionale prognose is te verwachten dat dit probleem blijft bestaan.
Hoewel met uitzondering van Brunssum alle Parkstad-gemeenten met bevolkingskrimp te maken
krijgen, geldt dit niet voor de krimp van huishoudens. In 2025 zullen in Parkstad Limburg gemeenten
die qua huishoudens krimpen en groeien naast elkaar bestaan. De huishoudensdaling doet zich
vooral in de stedelijke gemeenten voor; de huishoudensgroei in de landelijke gemeenten. Deze ongelijke verdeling van krimp kan het regionale commitment, en daarmee de afstemming van woningbouwprogramma’s onder druk zetten.
Ten tweede speelden financieringsproblemen de afstemming parten. De individuele gemeenten
waren er huiverig voor de woningbouwprogramma’s naar beneden toe bij te stellen, omdat woningbouw voor veel gemeenten een belangrijke inkomstenbron is (Verwest e.a., 2008).
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Ten derde wordt de regionale afstemming in Nederland, en dus ook in Parkstad, bemoeilijkt door het
‘regionale gat’ (WRR, 1998), ofwel het ontbreken van een bestuurslaag tussen gemeenten en de provincie. Weliswaar zijn in Parkstad Limburg de problemen daaromtrent iets kleiner vanwege de Wgrplus status, desalniettemin is de samenwerking vrijwillig en heeft de Parkstad-regio weinig instrumenten om de gemeenten te corrigeren die zich niet aan afspraken houden.
Al met al is met de totstandkoming van de regionale woonvisie (2006) en woningbouwprogrammering (2007) een goede stap in de richting van regionale samenwerking gezet. Parkstad Limburg heeft
er goed aan gedaan niet alleen overheden maar ook andere partijen, zoals ontwikkelaars, corporaties, makelaars en zorgaanbieders, bij de regionale visievorming te betrekken. Zij moeten immers de
woningvisie uitvoeren. Het draagvlak voor de regionale doelen is hierdoor vergroot en de uitvoering
zal naar verwachting soepel verlopen.

Conclusie
De nieuwe regionale prognose laat voor Parkstad Limburg een geringere krimp zien dan in de vorige
prognose het geval was. Parkstad krijgt een aanhoudende (netto) uitstroom naar het buitenland en
een afnemende natuurlijke aanwas. Er is nauwelijks compensatie door binnenlandse toestroom. De
buitenlandse migratie wordt sterk bepaald door de verhuizingen naar het aangrenzende buitenland.
Volgens de regionale bevolkings- en huishoudensprognoses krijgt Parkstad Limburg tot 2025 te
maken met bevolkingsdaling en een lichte huishoudensdaling. Tegelijkertijd wijzigt echter de huishoudenssamenstelling fors. Beide processen zijn relevant voor de kwantitatieve en kwalitatieve
woningvraag: die wordt kleiner en verandert (meer oudere alleenstaanden en minder jonge gezinnen). De concurrentie van aangrenzende woongebieden in Duitsland en België blijft een onberekenbare factor. Los hiervan moeten de Parkstad-gemeenten hun woningbouwbeleid verder aanpassen.
De ervaring leert dat krimp accommoderen vruchtbaarder is dan die bestrijden en dat gemeenten
beter kunnen samenwerken dan concurreren. Wat betreft de regionale afstemming van de woningbouwprogramma’s zijn de Parkstad-gemeenten aardig op weg. Het is nu aan hen en hun partners
(corporaties en ontwikkelaars) om te doen wat ze regionaal hebben afgesproken.
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4. Wat hebben grensgebieden
gemeen?
Frans Thissen (UvA), Basho Poelman (CBS)
Parallellen in transformaties
Het grensstreekkarakter van Parkstad Limburg is vergelijkbaar met andere regio’s in Nederland en in
aangrenzende landen, vooral met regio’s die ook met vergrijzing en krimp te maken hebben. In dit
hoofdstuk wordt gezocht naar parallelle ontwikkelingen in Nederland, België, Luxemburg en een
aangrenzend deel van Duitsland.
Krimp wordt opgevat als een transformatie van een streek, buurt of woonkern en heeft primair een
kwantitatief demografische betekenis. Vanzelfsprekend wordt die geassocieerd met stagnatie, maar
zo’n proces kan ook breder worden opgevat. Krimp blijkt ook voor te komen in combinatie met
nieuwe dynamiek. Stagnatie en dynamiek zijn een begrippenpaar dat meer dan de termen krimp en
groei transformaties kunnen beschrijven.

Overeenkomsten Parkstad Limburg en andere grensstreken
Grensstreken hebben vanwege hun decentrale ligging ten opzichte van centra van nationale economie vaker te maken met stagnatieverschijnselen dan centraler gelegen gebieden (Van Engelsdorp
Gastelaars e.a., 1980; Kesteloot en Meys, 2008), denk aan Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en
Parkstad Limburg. Afstanden tot centra van de nationale economie zijn van belang voor de ontwikkeling van de regionale economie. Dit geldt zowel voor de omvang en de aard van de beschikbare
arbeidsplaatsen als voor het arbeidsaanbod.
Een voortgezette opleiding en de start op de (nationale) arbeidsmarkt geven in grensgebieden snel
aanleiding tot het wegtrekken van jongeren (Harts, 2008). De kansen die jongeren elders hebben,
dragen in dergelijke grensgebieden bij aan de ontgroening (Thissen e.a., 2007). Dit speelt in Nederland bijvoorbeeld ook in de kustgebieden van de noordelijke provincies (Latten e.a., 2008).
Ontgroening wordt op sommige plaatsen kwantitatief gecompenseerd door de vestiging van oudere
huishoudens aan het einde van hun wooncarrière. Het wegtrekken van jongeren om bovengenoemde
redenen is veel meer een regionaal verschijnsel, terwijl de vestiging van ouderen een aanzienlijke
lokale variatie laat zien afhankelijk van de lokale aanwezigheid van gunstige omstandigheden.
Als resultaat zijn er twee varianten van lokale vergrijzing in grensgebieden. De ene door het wegtrekken van jongeren en het achterblijven van oudere minder bemiddelde autochtone bewoners (zoals in
veel woonkernen in West-Zeeuws-Vlaanderen). De andere die primair het resultaat is van de instroom
van bemiddelde huishoudens in een latere levensfase, in samenhang met de aantrekkelijkheid van de
lokale woonfunctie.
Voorbeelden van deze laatste zijn te vinden in voor natuurbeleving aantrekkelijke woonplaatsen,
zoals aan de kust en in dorpen en stadjes met een grote cultuurhistorische aantrekkelijkheid
(Thissen, 1995). Vergrijzing leidt op den duur tot stijgende sterftecijfers en in combinatie met
ontgroening tot een sterfteoverschot. In grensgebieden, waar eerder sprake is van een negatief
migratiesaldo, kan dit snel aanleiding geven tot krimp (Provincie Zeeland, 2008).
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De rol van wonen
Stagnatie in grensgebieden heeft regionaal vaak economische achtergronden. Het voorgaande
maakt echter duidelijk dat stagnatie steeds vaker voorkomt op lokaal niveau en dat die niet eenduidig verbonden hoeft te zijn met krimp of met ontgroening en vergrijzing.
Stagnatie en dynamiek zijn ook verbonden met de ontwikkeling van de woonfunctie van woonkernen/
buurten binnen regionale woningmarkten. Onderzoek in de provincie Zeeland (Thissen, 1995), de
Westhoek (het grensgebied van de provincie West-Vlaanderen met Frankrijk) (De Roo en Thissen,
1997) en de Veenkoloniën laat zien dat er door de omslag in de nationale en regionale economie naar
de tertiaire en quartaire sector en door de regionalisering sprake is van een overgang van een productive order naar een consumptive order (Van Engelsdorp Gastelaars en Ostendorf, 1986). Lokale bevolkingsontwikkelingen worden steeds minder beïnvloed door de ontwikkeling van lokale werkgelegenheid en dienstverlening (productive order), maar door de lokale woonfunctie (consumptive order) binnen
een regionale woningmarkt. Ontwikkelingen in het nederzettingensysteem (het geheel van binnen
een regio te onderscheiden nederzettingen), moeten in een postindustriële samenleving allereerst
beschreven worden als de ontwikkeling van de lokale woonfunctie. Dit kan betekenen dat plaatsen
aan weerszijden van de grens qua woonfunctie in een concurrentieverhouding komen. Zo heeft Parkstad Limburg al jaren te maken met concurrentie van woonplaatsen in het aangrenzende Duitsland.
Zo’n aantrekkingskracht kan een stagnatie van de woonfunctie aan de eigen kant van de grens aan
het licht brengen.
Als de ontwikkeling van de woonfunctie lokaal een drijvende kracht is voor de ontwikkeling van het
aantal huishoudens, dan is de ontwikkeling van het lokale sociale profiel zo mogelijk nog betekenisvoller. Zo kan een groter aandeel minder bemiddelde oudere huishoudens wijzen op stagnatie, terwijl
een toename van het aandeel bemiddelde oudere huishoudens als een teken van dynamiek kan worden opgevat.

Stagnatie of dynamiek
Op basis van onderzoek in een aantal grensgebieden kan de lokale verscheidenheid in termen van
stagnatie en dynamiek worden geschetst en de relatie met krimp (Thissen, 1995; De Roo en Thissen,
1997; Thissen e.a., 2005). Bij een aantal stagnerende woonkernen is stagnatie in de allerkleinste
dorpen terug te voeren op functieverlies en op gebrekkige mogelijkheden om dat met de woonfunctie
te compenseren. Door minder werkgelegenheid in de landbouw en door schaalvergroting in de voorzieningenstructuur is er meer functieverlies. Elementen die het woongenot aantasten, zoals een
doorgaande weg of milieubelastende activiteiten, of het ontbreken van elementen die het woongenot
bevorderen, hinderen een gunstige ontwikkeling binnen de regionale woningmarkt.
Hiernaast hebben grensgebieden wat grotere woonkernen die zich in de agrarische en industriële
samenleving ontwikkelden tot een centra van verzorging en/of industriële werkgelegenheid, maar die
deze functie in de postindustriële samenleving hebben verloren. Deze kernen hadden vaak een
bestuurlijke of marktfunctie in de agrarische samenleving. Of het waren woonkernen die, gezien hun
ligging op kruispunten van transportroutes, nabij overslagpunten (waaronder nogal wat grensplaatsen), of nabij grondstoffen, een vroege industriële functie hebben opgebouwd.
Schaalvergroting en deïndustrialisatie leidden hier echter vanaf ongeveer 1970 vaak tot het verdwijnen van werkgelegenheid en het loslaten van een korte woon-werkafstand. Milieubelastende indu-
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strie, verloedering van ongebruikte gebouwen en openbare ruimten, ‘doortochten’ van zwaar verkeer
en een oude, gebrekkige woningvoorraad zijn grote belemmeringen voor een succesvolle ontwikkeling van de woonfunctie. Dit leidt in een deel van deze oude centra tot stagnatie, waaronder in de
oostelijke Mijnstreek waartoe de Parkstad-gemeenten behoren. Een belangrijke kwaliteit van deze
oude centra is overigens wel de aanwezige ‘overruimte’.2
Naast stagnerende woonmilieus hebben veel grensgebieden ook dynamische woonmilieus, zonder
een toename van het aantal inwoners. Dit zijn vooral kleinere woonkernen met een duidelijke identiteit, cultuurhistorische kwaliteiten en geen verstoringen in het woondomein. Daarnaast is er vaak
een op jonge gezinnen gericht type woonmilieu dat gunstig ligt ten opzichte van regionale centra van
werkgelegenheid en voorzieningen en dat zich kenmerkt door nieuwbouw en door een groeiend aantal inwoners.

Dubbelperifeer
Grensplaatsen hebben vaak dubbelperifere kenmerken: niet alleen nationaal, maar ook binnen de
eigen streek, bijvoorbeeld ten opzichte van spoor- en wegverbindingen (intraregionaal). Deze kenmerk wordt soms gecompenseerd doordat er vanuit het grensland ‘de eerste mogelijkheid’ wordt
geboden op zaken die in het grensland niet of minder voorhanden zijn3. De aanwezigheid van banken, uitgaansgelegenheden, seksindustrie en coffeeshops is in een groot aantal Nederlandse grensplaatsen hierdoor te verklaren. Denk bijvoorbeeld aan Zeeuws-Vlaanderen, Maastricht of Parkstad
Limburg die voor drugstoeristen belangrijke aanloopcentra zijn. Dit principe van ‘eerste mogelijkheid’ bestaat ook in positievere zin.
Het is niet eenvoudig om zicht te krijgen op relaties over landsgrenzen die consequenties hebben
voor de regionale en lokale ontwikkeling in grensgebieden. Veel grensgebieden die transformaties
doormaken hebben vanuit het verleden belangrijke economische relaties met het grensland. Voorbeelden zijn de economische ontwikkelingen in een deel van de grensgebieden van West-Vlaanderen
gerelateerd aan de landbouwontwikkelingen in Noord-Frankrijk en de industriële ontwikkelingen in
Rijsel/Lille (Thissen en Linseele, 2001).
Grensoverschrijdende relaties betreffen echter vooral productenlevering, financiering en kennisuitwisseling. Er is echter weinig onderzoek bekend over grensoverschrijdende verhuizingen. Wel over
pendel: vanaf 1970, als er sprake is van een toenemende regionalisering van het leven en de nationale
grenzen een minder grote barrière vormen voor het personenverkeer, neemt het gebruik van allerlei
voorzieningen in het grensland als eerste een grote vlucht. Voor Parkstad Limburg werd na het sluiten van de mijnen de werkgelegenheid in Duitsland belangrijk (Bouwens, 2008) en komt pendel op.
De laatste jaren zijn er meer grensoverschrijdende migraties vanuit Nederland naar omringende
landen dan andersom. Hierbij spelen woonargumenten en fiscale argumenten een belangrijke rol.
De plek waar Nederlanders zich vestigen in het buurland wekt de indruk dat het gaat om de ‘eerste
mogelijkheid’ vanuit het eigen land (Kesteloot en Meys, 2008).

2

3

Een voorbeeld van de betekenis van ‘overruimte’ in een grensplaats zijn ontwikkelingen in Watou in de Westhoek, België. Op
basis van een aanzienlijke leegstand hebben zich hier diverse culturele functies ontwikkeld. De jaarlijkse Poëziezomers in
Watou (zie http://www.poeziezomerswatou.be/) is daarvan de belangrijkste.
Dit principe is in de klassieke migratieliteratuur door Samuel Stouffer (1940) beschreven als het intervening opportunity effect.
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Er speelt dus meer dan binnenlandse verhuizingen. Lokale ontwikkelingen in grensstreken worden in
toenemende mate ook beïnvloed door grensoverschrijdende relaties binnen regionale grensoverschrijdende verzorgings- en woningmarkten (Harts, 2008).

Parallellen in demografisch figuur
Zoals hiervoor is beschreven, zijn er twee varianten waardoor grensstreken relatief meer kunnen vergrijzen en sneller kunnen krimpen dan andere delen van het land. Deze processen hebben het grootste effect aan de landsgrenzen door de perifere ligging van deze gebieden ten opzichte van de nationale economische centra aan beide kanten van de grens.
Sociaaldemografische kenmerken van grensgebieden kunnen net als economische kenmerken afwijken van nationale patronen of gemiddelden. Zo kan de decentrale ligging in grensgebieden zichtbaar
worden in een grotere gelijkenis met statistische maten in dichtbij gelegen regio’s in het nabuurland. In wezen zijn dergelijke maten een indicator voor parallellen in historische ontwikkeling of
gelijkenis in een breed sociaaleconomische context.
Een voorbeeld hiervan is het gemiddelde kindertal van Limburgse vrouwen vergeleken met dat van
Duitse vrouwen. Dat ligt dichter bij elkaar dan dat van Limburgse vrouwen vergeleken met andere
Nederlandse vrouwen. In de volgende figuren4 zijn voor enkele demografische bevolkingskenmerken
parallellen zichtbaar tussen regio’s die formeel tot de invloedssferen van verschillende landen behoren. De vraag is of Zuid-Limburg als grote grensregio meer parallellen vertoont met regio’s in Duitsland of België dan met overige regio’s in Nederland. Dit laatste kan een eye opener zijn voor beleidsmakers die gewoon zijn de regionale kenmerken en ontwikkelingen te relateren aan landelijke ontwikkelingen of ontwikkelingen in andere regio’s van het land. Misschien is dat minder terecht en
zouden de parallellen met regio’s in het buitenland meer in overwegingen of in nationaal onderzoek
betrokken moeten worden.

Ontbreken groei Zuid-Limburg in lijn met ontwikkelingen direct
over de grens

In 2005 was de bevolkingsomvang van Zuid-Limburg5 vrijwel gelijk aan die in 19906. De totale groei
bedroeg slechts 0,2%. Hiermee hoort Zuid-Limburg tot de gebieden met de laagste bevolkingsgroei
van Nederland. Binnen de regio daalde het inwonertal van Parkstad Limburg met 2,5%. In dezelfde
periode nam de totale bevolking van Nederland juist toe met 9,5%. Binnen Nederland zijn er drie

4

5

6

Op basis van gegevens afkomstig van het CBS en Eurostat. De gebruikte regionale indeling is die van de Europese NUTSindeling. In 2003 is deze nomenclatuur in Verordening (EG) Nr. 1059/2003 vastgelegd. Hierin is NUTS-niveau 3 in Nederland
gelijk aan die van de COROP, in België aan de Arrondissementen en in Duitsland aan de (stads)districten (Kreissen). NUTSniveau 2 komt in België en Nederland overeen met de provincie en in Duitsland met de Regierungsbezirke. Het grootste deel
van de gegevens komt uit de NewCronos Internet database van Eurostat, toegankelijk via de website van Eurostat. In verband
met de beschikbaarheid van de data is er voor gekozen om ontwikkelingen te tonen voor de jaren 2005 en 2025.
In deze kaarten worden de gegevens gepresenteerd voor het NUTS3-gebied Zuid-Limburg. De ontwikkelingen in Parkstad
Limburg zijn vergelijkbaar met die van Zuid-Limburg. In gegevens voor de Nederlandse gebieden is rekening gehouden met
COROP-grenswijziging. Om deze reden is de gemeente Susteren bij de berekeningen uit de gegevens van Zuid-Limburg
gehaald en bij COROP-gebied Midden-Limburg geteld.
Voor 1990 is voor de gebieden buiten Nederland gebruikgemaakt van de gemiddelde bevolking.
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(NUTS3)-regio’s waar in deze periode de bevolking afnam, te weten Delfzijl en omgeving, de agglomeratie Haarlem en de Gooi en Vechtstreek. Bevolkingskrimp of een stabilisatie van de groei op dit
regioniveau was dus binnen Nederland uitzonderlijk.

Figuur 1

Bevolkingsontwikkeling tussen 1990 en 2005 naar NUTS3-gebied

meer dan 5 procent krimp
tot 5 procent krimp
0 tot 5 procent krimp
5 tot 10 procent krimp
meer dan 10 procent krimp

Bron: CBS, Eurostat

De ontwikkeling in Zuid-Limburg staat echter niet ver af van die in veel regio’s in België en Duitsland,
waar de bevolking in deze periode kromp of slechts matig toenam. Opvallend is de bevolkingskrimp
in het Duitse Ruhrgebied die al sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw plaatsvond.
Die kwam vooral door een negatief natuurlijk verloop, oftewel meer sterfgevallen dan geboorten.
Eind jaren negentig kwam daar ook nog een negatief vestigingssaldo bij. De laatste combinatie doet
zich momenteel ook voor in Parkstad Limburg. zoals blijkt uit de bijdrage van Han Nicolaas en Katja
Chkalova (Hst. 2).
Ook in België is de bevolkingsgroei en -krimp niet gelijkmatig gespreid over het land. In West-Vlaanderen is de groei in de jaren 1990-2005 relatief klein; in drie gebieden kromp de bevolking zelfs.
Vooral tegen de Franse grens stagneerde de groei. In de jaren negentig was het migratiesaldo hier
zeer laag of negatief. In combinatie met een negatief natuurlijk verloop leidde dit tot de geringe
bevolkingsgroei. In Zeeuws-Vlaanderen was de ontwikkeling vergelijkbaar met die aan de Belgische
kant van de grens.
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In België, in het arrondissement Luik nam de bevolking met 0,1% af, voornamelijk door een negatief
geboorteoverschot sinds begin jaren negentig en een negatief migratieoverschot in de tweede helft
van de jaren negentig. Deze ontwikkeling in dit aangrenzende Belgische gebied komt overeen met
die in Zuid-Limburg.

Zuid-Limburg heeft Duits geboortecijfer

Het bruto geboortecijfer7, oftewel het aantal geboorten per 1.000 van de gemiddelde bevolking, lag in
Nederland in 2005 op 11,5. Het hoogste aantal geboorten was in Noord-Overijssel en Flevoland met
respectievelijk 13,6 en 14,4. Zuid-Limburg had met 8,1 het laagste geboortecijfer op niveau NUTS3
van Nederland. In Parkstad Limburg lag dit op 7,9.

Figuur 2

Het bruto geboortecijfer in 2005 naar NUTS3-gebied

minder dan 8
8 tot 9
9 tot 10
10 tot 11
meer dan 11

Bron: CBS, Eurostat

In vrijwel heel Duitsland was het geboortecijfer laag. Het laagste was 6,9 in het Duitse Friesland. Voor
een deel heeft dit te maken met de leeftijdsopbouw van Duitsland. Het aandeel 65 jaar en ouder is
relatief groot (zie ook figuur 4). Het bruto geboortecijfer houdt geen rekening met de leeftijdsopbouw, maar het is bekend dat het gemiddelde kindertal per vrouw in het voormalige West-Duitsland
al sinds 1990 tussen 1,3 en 1,4 ligt.

7

Op niveau NUTS3 was er voor dit gebied geen betere maat beschikbaar.
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Frappant is dat het gemiddelde kindertal voor vrouwen in Parkstad Limburg hiermee overeenkomt.
Concluderend laat het figuur goed zien dat het lage vruchtbaarheidscijfer van Zuid-Limburg, evenals
dat van Oost-Groningen, meer aansluit op de Duitse regio’s over de grens dan op die van regio’s
elders in Nederland.

Sterftecijfer Zuid-Limburg in lijn met Waalse en Duitse regio’s
Het bruto sterftecijfer geeft het aantal sterfgevallen per 1.000 inwoners weer en hangt sterk samen
met de specifieke leeftijdsopbouw van een regionale bevolking. Voor Nederland als geheel lag het
sterftecijfer in 2005 op 8,4. Ook wat dit betreft is er sprake van regionale differentiatie. Grensregio’s
hebben relatief hoge sterftecijfers. Zeeuws-Vlaanderen had met 10,9 het hoogste in Nederland, in
Zuid-Limburg lag het sterftecijfer op 10,2 en binnen de regio Zuid-Limburg had Parkstad Limburg er
11,0 per 1.000.

Figuur 3

Het bruto sterftecijfer in 2005 naar NUTS3-gebied

minder dan 8
8 tot 9
9 tot 10
10 tot 11
meer dan 11

Bron: CBS, Eurostat

In alle Duitse regio’s in het figuur liggen de sterftecijfers in het algemeen hoger dan in Nederland,
vooral in het Ruhrgebied en in het zuiden van Duitsland. De sterftecijfers voor Limburg als geheel
wijken duidelijk af van die in de brede strook van Brabant tot in de kop van Noord-Holland. Ze vinden
wel aansluiting bij die in het Duitse grensland.
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Ook België heeft veel regio’s met overeenkomstige sterftecijfers. Ze zijn hoog in de grensstreken met
Frankrijk en langs de kust. Ook in de arrondissementen Hoei en Luik dat tegen Zuid-Limburg aanligt,
was het sterftecijfer hoog met respectievelijk 11,5 en 11,3.

Vergrijzing Limburg gelijk aan die in Belgisch Limburg
Nederland is vergeleken met omliggende gebieden over de grens relatief jong (figuur 4). Het aandeel
65-plussers in 2005 is 8,7% in de provincie Flevoland en 16,8 in Zeeland. In de provincie Limburg is
dit 15,9%, in Zuid-Limburg 17,0% en in Parkstad Limburg zelfs 22%. Het percentage ouderen in
Parkstad Limburg gaat, meer nog dan in heel Limburg, duidelijk in de richting van percentages in
regio’s in Duitsland of West-Vlaanderen.

Figuur 4

Aandeel bevolking van 65 jaar en ouder in 2005 naar NUTS2-gebied

minder dan 15 procent
15 tot 16 procent
16 tot 17 procent
17 tot 18 procent
18 procent of meer

Bron: CBS, Eurostat

In Duitsland vergrijzen vooral de grote gebieden in het Ruhrgebied: meer dan 18% van de bevolking.
In de provincie Vlaanderen is dit aandeel 19,6%. Ook hier valt op dat de provincies Limburg en Zeeland meer overeenkomen met het beeld in het aangrenzende buitenland dan met dat in de rest van
Nederland.
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Toekomst: alleen krimp in Limburg
Het figuur toont de verwachtte groei van de bevolking tussen 2005 en 2025 (Eurostat, 2005). Deze
projectie is uitgevoerd op NUTS2-niveau. Voor de verschillende gebieden zijn ook afzonderlijke prognoses beschikbaar op een lager schaalniveau8. Het voordeel van de prognose van Eurostat is dat voor
alle gebieden dezelfde methodiek is gebruikt.

Figuur 5

Verwachte bevolkingsgroei tussen 2005 en 2025 naar NUTS2-gebied

meer dan 5 procent krimp
tot 5 procent krimp
0 tot 5 procent groei
5 tot 10 procent groei
meer dan 10 procent groei

Bron: Eurostat, 2005

De grootste bevolkingskrimp zal volgens Eurostat in Limburg zijn. Verwacht wordt dat de bevolkingsomvang in 2025 met 6,6% is afgenomen ten opzichte van 2005. Volgens de regionale bevolkingsprognose van CBS/PBL uit 2008 is de bevolkingskrimp in de provincie Limburg vooral in Zuid-Limburg waar de bevolking in 2025 met 8,1% is afgenomen ten opzichte van 2007. Volgens deze prognose neemt de bevolking van het deelgebied Parkstad Limburg af met 6,7%. Oorzaken voor de sterke
daling in Limburg zijn een relatief laag aantal geboorten, een hoog aantal sterfgevallen en een negatief migratiesaldo. Voor het Ruhrgebied is ook een afname van de bevolking voorspeld, maar in
beperktere mate.

8

Zie het CBS/PBL voor Nederland, het Federaal Planbureau voor België en de Landesdatenbank NRW in Duitsland.
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De direct aan Parkstad Limburg grenzende Duitse gebieden laten overigens groei zien. Dit is opmerkelijk omdat het gemiddelde kindertal voor Duitse vrouwen en voor vrouwen uit Parkstad nauwelijks
verschilde. Qua vergrijzing waren er ook parallellen. Misschien is de oorzaak van het verschil tussen
groei en krimp voor een deel in de verhuisbeweging te vinden. Parkstad Limburg kent namelijk nogal
wat uitstroom naar Duitsland. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.
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5. Wie komen en wie gaan?

Marjolijn Das (CBS) en Henk de Feijter (UvA)
Inleiding
Parkstad Limburg heeft al jaren een krimpende bevolking. Een afnemend bevolkingsaantal wordt
vaak in verband gebracht met een ongunstige economische ontwikkeling (Gerrichhauzen & Partners,
2007), maar deze samenhang is niet zo eenduidig (Ubink, 2007, Pallagst, 2005). Bij de economische
ontwikkeling van een gebied spelen naast bevolkingsgroei of –krimp ook andere zaken een rol, zoals
de arbeidsparticipatiegraad en pendel. Daarnaast is een belangrijke vraag welke mensen er vertrekken en komen. Als vertrekkers en mensen die zich vestigen systematisch verschillen in leeftijd,
levensfase en/of inkomsten kan dit grote gevolgen hebben voor de regio. Zo hebben uitstromende
werknemers in de bloei van hun arbeidsleven een grotere invloed op de economie van hun vertrekregio dan bijvoorbeeld uitstromende pensioengerechtigden. Om inzicht te krijgen in de economische
gevolgen van verhuizingen voor Parkstad Limburg, worden in dit artikel de sociaaleconomische positie van de vertrekken vergeleken met die van de mensen die zich in Parkstad vestigen.
Welke motieven hebben mensen? Inzicht in beweegredenen kan helpen bij gericht beleid. Het maakt
immers uit of ze vertrekken om elders kansen te vinden, of dat ze dat doen uit negatieve overwegingen. Het kan duidelijker maken voor wie Parkstad aantrekkelijk is en voor wie niet.
Uit de literatuur is bekend dat carrière, opleiding, en andere aspecten van de levensloop vooral voor
jonge mensen triggers kunnen zijn voor een verhuizing. Dit geldt vooral voor verhuizingen over langere afstand. Verhuizingen over korte afstand worden sterk beïnvloed door veranderende woonwensen en de woningmarkt (Boyle e.a., 1998; Feijten en Visser, 2005; Visser en Van Dam, 2006). Ook
Parkstad Limburg zelf noemt aspecten van de woningmarkt een van de oorzaken van de bevolkingsdaling (Parkstad Limburg 2006). De woningmarkt voor inwoners van Parkstad Limburg strekt zich
bovendien uit tot over de landsgrens, een vrij unieke situatie omdat zich als het ware internationale
suburbanisatieprocessen voordoen.
In dit hoofdstuk gaan we na of er inderdaad sprake is van een onevenwichtigheid tussen vertrekkers
en mensen die zich vestigen, vooral wat betreft sociaaleconomische kenmerken. En we onderzoeken
mogelijke verhuisredenen zoals opleidingskansen, carrièrekansen, woonwensen en de woningmarkt.
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Methode, data en definities Sociaal Statistisch Bestand
Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) is een stelsel van integrale registers en enquêtes op persoonsniveau. In het
definitieve SSB zijn die onderling en longitudinaal consistent gemaakt. De informatie in het SSB is op microniveau koppelbaar. Het SSB bevat onder andere informatie op het gebied van demografie, arbeidsmarkt en inkomsten, onderwijs, criminaliteit en gezondheid. Doordat veel van de gegevens integraal beschikbaar zijn voor de
Nederlandse bevolking, kan regionaal gedetailleerde informatie worden samengesteld. Ook zijn de data hierdoor
geschikt voor longitudinaal onderzoek. Verhuisstromen en kenmerken van individuele verhuizers kunnen in kaart
worden gebracht zowel voor de situatie vóór als na de verhuizing. Het SSB bevat gegevens vanaf verslagjaar
1999. In dit onderzoek zijn gegevens gebruikt uit de Satelliet Ruimtelijke en Sociale Mobiliteit van het SSB, verslagjaren 2004 en 2005. Daarin zijn verhuisgegevens gekoppeld aan demografische en sociaaleconomische kenmerken en transities van personen. Er werden twee peilmomenten met elkaar vergeleken, ultimo september 2004
en ultimo september 2005. Als iemand tussen deze twee peilmomenten van adres veranderde, werd dit als verhuizing genoteerd. Als een persoon in deze periode twee keer van adres veranderde, telde dit slechts één keer als verhuizing1. Het eerste peilmoment, ultimo september 2004, was het meetmoment van de situatie vóór verhuizing.
Ultimo september 2005 was het meetmoment voor de situatie na verhuizing. Demografische en sociaaleconomische kenmerken van personen, zoals inkomsten en arbeidsmarktpositie, werden dus op twee momenten gemeten en
met elkaar vergeleken, waardoor zowel standcijfers als transities bepaald konden worden. Zo staan in de paragraaf over vertrekredenen bijvoorbeeld cijfers over huishoudens, arbeidsmarktsituatie en woonomgeving. Daarnaast is de verhuisbeweging ingedeeld in vier categorieën: binnen Parkstad, buiten Parkstad maar binnen Limburg, vanuit/naar een andere provincie, of vanuit/naar het buitenland. Tenzij anders vermeld, geven de resultaten
de situatie weer van de volwassen (18+) bevolking van Parkstad Limburg.

Inkomsten
Tot inkomsten worden gerekend: de maandinkomsten op de peilmomenten van de persoon uit loon, winst, uitkering (WW, bijstand, arbeidsongeschiktheidsuitkering, overige uitkering) pensioen, of studiefinanciering. Het gaat
om het fiscaal maandloon: het bedrag waarover loonheffing verschuldigd is. Er is geen rekening gehouden met
andere inkomstenbronnen zoals bijvoorbeeld alimentatie, kinderbijslag en inkomsten uit vermogen. Hiermee wijkt
dit begrip inkomsten af van het gecoördineerde inkomensbegrip zoals het CBS publiceert via de Inkomensstatistiek.

Arbeidsmarktpositie
De arbeidsmarktpositie wordt bepaald door de voornaamste inkomstenbron in september. Studenten of scholieren
krijgen als arbeidsmarktpositie ‘studeert’ als de eventuele inkomstenbronnen van deze persoon, afgezien van
studiefinanciering, samen minder dan 70% van het minimumloon vormen. De variabele ‘arbeidsmarktpositie’ is
voor dit artikel samengevat in categorieën:
• werkt: heeft werk – als werknemer of zelfstandige – als belangrijkste inkomstenbron en is 18 jaar of ouder
• studeert: zie boven, en is 18 jaar of ouder
• heeft uitkering
• heeft pensioen (alleen 55+)
• overig: heeft geen van bovengenoemde inkomsten

1

Deze definitie van een verhuizing wijkt af van die in hoofdstuk 2, waarin alle verhuizingen in een jaar, lopend van 1 januari
tot 1 januari, zijn gerekend. De cijfers in dit hoofdstuk vallen daarom doorgaans wat lager uit dan die in hoofdstuk 2.
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Sociaaleconomische gevolgen van verhuizingen
Tabel 1 geeft de in- en uitstroom uit Parkstad Limburg weer. Ongeveer een op de tien inwoners in
2004 verhuisde in het daaropvolgende jaar. Verreweg de meesten verhuisden binnen de regio. Van de
overigen vertrokken de meesten naar andere gebieden in het land. Een deel ging naar het buitenland
(Hst. 2). De emigratie overtrof duidelijk de immigratie. Over het algemeen verhuisden jongeren vaker
en verder weg dan ouderen.

Tabel 1

Verhuisstromen van Parkstad-bewoners tussen 2004 en 2005
Aantal
(alle leeftijden)

Niet verhuisd
Verhuisd binnen Parkstad

218.800
17.300

Gemiddelde leeftijd
volwassenen (18+)
50
40

Instroom uit overig Limburg
Uitstroom naar overig Limburg

2.300
2.300

36
37

Instroom uit overig NL
Uitstroom naar overig NL

1.200
1.300

33
32

Immigratie
Emigratie

1.000
1.600

35
39

Economisch sterkeren trekken weg
Bij economische neergang zou verwacht worden dat bemiddelden per saldo vaker vertrekken
(Van Dam e.a., 2006, Ubink, 2007). Waarschijnlijk kunnen kansrijken elders beter slagen. Over
matige uitstroom van hogere inkomens is daarom een indicatie voor een economische achteruitgang
van een gebied.
In Parkstad Limburg was dit echter in 2005 niet het geval (tabel 2). De groep vertrekkers als geheel
(niet onderscheiden naar plaats van bestemming) had juist significant lagere inkomsten dan de
blijvers. Dit is verklaarbaar, want deze groep bestaat uit veel studenten, die nog weinig inkomsten
hebben.
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Tabel 2

Multinomiale logistische regressie9. Afhankelijke variabelen: vertrekkers (referentie
categorie), vestigers, blijvers (niet verhuisd of binnen Parkstad verhuisd). Onafhankelijke variabelen: leeftijd, geslacht en de natuurlijke logaritme van de inkomsten10 van de
persoon in 2005
Exp(B)

Blijvers

Vestigers

Intercept

Significantie
p<0,001

Leeftijd

1,051

p<0,001

ln(inkomsten 2005)

1,078

p<0,001

GESLACHT=man

0,895

p<0,001

Intercept

p<0,001

Leeftijd

0,995

p<0,01

ln(inkomsten 2005)

0,957

p<0,001

GESLACHT=man

1,122

p<0,05

De referentiecategorie is de groep vertrekkers
Nagelkerke pseudo-R2: 0,09

Wel is er een opvallende onevenwichtigheid in inkomens tussen mensen die zich vestigden en vertrekkers (tabel 2): 1100 euro tegenover bijna 1300 euro per maand (in 2005). Hoewel het dus niet de
rijken zijn die vertrekken, is er toch sprake van een economisch verlies voor Parkstad Limburg.
In figuur 1 worden beide groepen nader getypeerd qua herkomst respectievelijk bestemming. Dit
geeft een genuanceerder beeld. Vooral immigranten hebben weinig inkomsten: de mediaan is zelfs
nul. Nieuwkomers uit de provincie Limburg hebben daarentegen bijna even hoge inkomsten als
inwoners van Parkstad Limburg die niet of binnen Parkstad verhuisden. Degenen die naar gemeenten
elders in Limburg verhuisden hebben gemiddeld de hoogste inkomsten, zelfs hoger dan blijvers, en
ook het grootste aandeel werkenden (figuur 2). Een deel van deze uitstroom zijn de zogeheten ‘suburbaniseerders’: mensen die graag in een suburbane, groene, welvarende omgeving willen wonen.
Verderop gaan we dieper op deze groep in.

9

Naast de regressie in tabel 2 is er ook een multinomiale logistische regressie uitgevoerd waarbij de inkomsten niet als
continue variabele, maar als categoriale variabele zijn opgenomen, ingedeeld in vijf klassen (quintielen). Het is immers
denkbaar dat de hoogte van de inkomsten niet lineair gerelateerd is aan de kans om te verhuizen, maar dat er een andersoortig verband is. Bijvoorbeeld mensen met hoge en mensen met lage inkomsten stromen vaker uit, mensen met middeninkomens minder vaak. De resultaten van deze regressie zijn vergelijkbaar met de resultaten in tabel 2. Vestigers behoorden
vaker tot de lagere inkomstenklassen dan vertrekkers. Tussen blijvers en vertrekkers was geen duidelijk verschil. Alleen
hadden vertrekkers relatief meer mensen in de inkomstenklasse waar de nul in viel. Dit waren waarschijnlijk voor een groot
deel niet-werkende partners binnen een gezin met één kostwinner.
10 Inkomsten uit loon, winst, uitkeringen, pensioen en studiefinanciering in 2005. Voor emigranten zijn de inkomsten in 2004
gebruikt.
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Grafiek 1

Mediaan inkomsten in 2005 van de verschillende verhuisstromen
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Onder de vertrekkers is het aandeel werkenden en studerenden groter dan onder de mensen die zich
vestigen. Dit patroon is te zien in de verhuisstromen van en naar de rest van Limburg, andere provincies en het buitenland (figuur 2). Mensen die werken of studeren kunnen gekarakteriseerd worden
als economisch sterkeren. Ze dragen bij aan de lokale economie of gaan dat na hun studie doen.
Mensen met een uitkering of zonder inkomsten worden gekarakteriseerd als economisch zwakkeren.
Voorzichtigheid met conclusies over deze groep is geboden. Mogelijk is een deel niet kansarm, maar
gaat het bijvoorbeeld om terugkerende studenten of mensen van wie de relatie verbroken is, die tijdelijk geen baan hebben, maar die in de nabije toekomst wel weer aan de arbeidsmarkt zullen deelnemen. In mindere mate worden ook pensioenontvangers onder de economisch zwakkeren geschaard.
Qua consumptie zijn of worden zij voor Parkstad een zeer interessante groep, maar qua inzet op de
arbeidsmarkt dragen ze niet meer bij tot de economie. Er vertrekken dus economisch sterkeren, en
deels lijken daar economisch zwakkeren voor terug te komen.
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Grafiek 2

Arbeidsmarktpositie van verhuizers
Voor mensen die zich vestigen is de arbeidsmarktpositie ná verhuizing weergegeven, voor
vertrekkers de positie vóór verhuizing.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

d
re
ig

ëm
ge

ig
m
ïm

tro

ge

ar
na
om

er

d
er
re

st
re

es
tr
ui
om
ro

ui

ts

st
in

ui
overig/geen inkomsten

NL

L
tN

rg
bu
m
Li

ts

in

st

tro

ro

om

om

na

ui

ar

tL

bl

im

ijv

bu

er

rg

s

0%

uitkering, pensioen

studeert

werk als werknemer of zelfstandige

Langeafstandsverhuizingen: braindrain?
Onder de uitstroom naar andere provincies is een groot aantal studenten, namelijk een kwart van het
totaal. Zij hebben nog weinig inkomsten, maar wel veel economische mogelijkheden die verzilverd
kunnen worden zodra ze hun studie hebben afgerond.
Van de krimpregio Noord-Nederland is bekend dat jongeren na afronding van hun studie vaak niet
terugkeren naar de regio van herkomst, maar doortrekken naar plaatsen met veel werkgelegenheid
en carrièrekansen zoals de Randstad (Latten e.a., 2008). Deze mensen, hun kenniskapitaal en latere
inkomsten, zijn dus voor een deel verloren voor Parkstad. Pas tegen het einde van hun werkzame
leven zijn vroegere Parkstad-bewoners meer geneigd om terug te keren naar de geboortestreek
(Hst. 6).
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Internationale woningmarkt
In 2005 verhuisde 45% van de emigranten uit Parkstad naar Duitsland en 22% naar België (Hst. 2).
Volgens Harmsen (2006-1) en Van Agtmaal-Wobma e.a. (2007) wonen de meeste Nederlanders die in
België wonen in de grensstreek. Een kwart van de emigranten uit Parkstad werkt nog in Nederland,
wat het beeld van de internationale suburbanisatie bevestigt. De woningmarkt in Parkstad Limburg
strekt zich blijkbaar uit tot over de landsgrens, althans voor koopwoningen. Mensen kunnen binnen
de ruime internationale woningmarkt bewegen, daarbij emigreren en toch dezelfde werkplek behouden. Voor veel Nederlanders is het prijsniveau van woningen over de grens een belangrijke reden om
te emigreren (Van Agtmaal-Wobma e.a., 2007). Uit gegevens van de Vlaamse overheid (Studiedienst
Vlaamse Regering, 2007) en van makelaars in de grensstreek blijken de prijzen van bouwkavels en
woningen zo’n 30 tot 40% lager te zijn dan in Nederland. Voor Duitsland zouden soortgelijke prijsverschillen opgaan (Harmsen 2006-2), zoals bijvoorbeeld is aangegeven in het Europees marktonderzoek van makelaarsbedrijf ERA (ERA Europe, 2007). Vooral voor starters die niet willen huren, kunnen
lage woningprijzen aantrekkelijk zijn om zich te richten op de woningmarkt in België of Duitsland
(Parkstad Limburg, 2006). Daarbij is het om fiscale redenen aantrekkelijk: hypotheekrente is ook
aftrekbaar als het gaat om bezit in België en Duitsland.
Vanzelfsprekend weerspiegelen niet alle emigraties suburbanisatie; ook relatievorming of carrièreperspectief kunnen redenen zijn voor emigratie over kortere of langere afstand. In 2005 vertrok eenderde van de emigranten uit Parkstad niet naar België of Duitsland (Hst. 2). Vermoedelijk had circa
10% van hen in het jaar voor de emigratie al een baan in het buitenland en was die voor hen aanleiding om te emigreren.
Degenen die tussen 2004 en 2005 vanuit Parkstad emigreerden hadden een betere sociaaleconomische positie dan de immigranten. Van de immigranten had circa eenderde werk of een studie. Tweederde had een uitkering of helemaal geen bron van inkomsten, bijvoorbeeld omdat de partner
werkte. Bij de emigranten werkte of studeerde de helft. Ook in de uitwisseling met het buitenland
verliest Parkstad dus economisch sterkeren, wellicht deels door de startende kopers. Het effect hiervan op de lokale economie is echter beperkt, omdat emigranten voor de verhuizing weliswaar vaak
werk hadden (45%) maar slechts zelden in Parkstad (17%). Bovendien bleven van de mensen die in
Parkstad werkten, de meesten daar ook na de emigratie werken (10%).
Het verlies voor de economie van Parkstad ligt dus niet zozeer in het verlies aan werknemers. Eerder
is het verlies voelbaar aan de consumptiekant omdat Parkstad de bestedingen van de emigranten
misloopt.
Het belangrijkste sociaaleconomische gevolg van verhuizingen voor de regio (figuur 1 en 2) is dat
Parkstad economisch sterke mensen verliest. Voor hen in de plaats vestigen zich economisch minder
sterken: meer mensen met een uitkering of zonder inkomsten, mensen met lagere maandinkomsten
dan de vertrekkers. Dit patroon is zichtbaar in alle onderscheiden verhuisstromen in figuur 2. Het is
mogelijk dat het woningaanbod in Parkstad Limburg – vooral de relatief goedkope huurwoningen –
economisch zwakkeren aantrekt. In de voorlaatste paragraaf gaan we hier verder op in.
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Verhuismotieven
Om economisch sterkeren voor de streek te kunnen behouden, is het belangrijk de vertrekredenen
van mensen te kennen. Hiervoor zoomen we in op de levensloop van individuen. Verhuismotieven van
korteafstandsverhuizers verschillen van die van langeafstandsverhuizers. Daarom zijn verhuizingen
uitgesplitst in drie bestemmingen: binnen Parkstad, naar overig Limburg en naar andere Nederlandse provincies.

Grafiek 3

Verhuismotieven
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Subjectieve verhuismotieven van uitstromers zijn niet bekend, wel zijn gebeurtenissen onderzocht
die een verhuismotief kunnen zijn. Deze komen uit de registerdata in het SSB, waarin staat of mensen in 2004-2005 zijn gaan samenwonen, studeren of werken, of van baan zijn veranderd. Daarnaast
is vastgelegd of mensen van een stedelijke naar een landelijke omgeving verhuisden. Dit gegeven kan
een woonwens weerspiegelen.
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Figuur 3 toont deze gebeurtenissen, uitgesplitst naar korte- en langeafstandsverhuizers11. Alleen
verhuizingen binnen Nederland kunnen zo geanalyseerd worden, omdat van emigranten weinig
bekend is over de situatie na de verhuizing.
Zoals verwacht, gaan langeafstandsverhuizingen met andere gebeurtenissen samen dan verhuizingen op korte afstand. Alleen gaan samenwonen komt bij alle groepen ongeveer even vaak voor. Dit is
een verhuismotief waarbij de afstand een geringe rol speelt.
Langeafstandsverhuizingen hebben vaak te maken met studie of carrière (Feijten en Visser, 2005;
Ekamper en Van Huis, 2005). Dit geldt ook voor inwoners van Parkstad. Meer dan 20% van degenen
die naar een plaats buiten de provincie verhuisden, studeerde in het jaar na de verhuizing. Drie van
de tien langeafstandsverhuizers begon na de verhuizing met een nieuwe of eerste baan. In de volgende paragraaf meer over dit soort carrièregerelateerde verhuizingen.
Bij korteafstandsverhuizingen – mensen die naar overig Limburg verhuisden – was het verband met
(gaan) werken of studeren minder sterk. Het opvallendst is de groep – een kwart – die vanuit stedelijk
gebied verhuisde naar landelijk gebied. Dit lijkt een vorm van suburbanisatie. Mogelijk wilden zij in
een groener gebied wonen dan in Parkstad mogelijk is. Nadere beschouwing van deze verhuizers
bevestigt het beeld van de suburbaniseerder. Na de verhuizing woonden ze in duurdere huizen
(figuur 5). Ze waren in de gezinsvormende leeftijd, gemiddeld 34 jaar, en qua inkomsten waren ze
beter af dan welke andere groep verhuizers ook én beter dan af blijvers (mediaan persoonlijke
maandinkomsten 1600 euro).
Deze tendens tot suburbanisatie van (welvarende) personen en gezinnen suggereert dat de wens om
groen te gaan wonen binnen Parkstad onvoldoende kan worden vervuld. Daarnaast is er binnen Parkstad ook een behoefte aan stedelijk wonen, zoals bijvoorbeeld een deel van de retourmigranten laat
zien (Hst. 6).
Suburbanisatie van midden- en hogere inkomens heeft over het algemeen een negatief effect op de
stedelijke economie, door verlies aan bestedingen, maar ook van werkgelegenheid (Kruijt, 1983; Van
der Cammen en De Klerk, 1986). Voor Parkstad is de groep binnenlandse suburbaniseerders niet
geheel verloren voor de lokale economie. Van de werknemers die naar elders in Limburg verhuisden,
werkte voor de verhuizing bijna de helft in Parkstad. Na de verhuizing was dat nog ongeveer eenderde. Wie in Parkstad blijft werken, levert nog een bijdrage aan de economie van Parkstad, zowel
qua productie als vermoedelijk ook qua consumptie (uitgaan, winkelen).

Meer loon na langeafstandsverhuizing
Langeafstandsverhuizingen gaan dus vaak samen met carrièreontwikkelingen zoals een studie, of het
beginnen of veranderen van een baan. Bij de loonsontwikkeling van verhuizende werknemers lijkt het
er inderdaad op dat langeafstandsverhuizers een carrièrestap maken. In figuur 4 is te zien dat de
loonstijging van werknemers (die in 2004 en 2005 werk hadden) groter was bij verhuizers die uit
Parkstad vertrokken dan bij blijvers. Als we een multinomiale regressie corrigeren voor loonhoogte,

11 Mensen kunnen meer dan één transitie doormaken in het jaar van hun verhuizing, bijvoorbeeld gaan samenwonen en
tegelijkertijd landelijk gaan wonen. Alle transities van personen zijn geteld, en gedeeld door het aantal personen in de
betreffende categorie. Hierdoor komt de grafiek boven de 100% uit.
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leeftijd en geslacht, blijkt dat vertrekkers naar andere provincies er significant meer in loon op vooruitgingen dan werknemers die niet verhuisden.
Vooruitgang in salaris kan een belangrijke motief zijn voor een langeafstandsverhuizing. Omdat
alleen langeafstandsvertrekkers een salarisvooruitgang doormaakten, en niet de langeafstands
vestigers, lijkt de arbeidsmarkt búiten Parkstad qua salaris betere perspectieven te bieden dan die in
de regio.
Overigens ontvangen verhuizende werknemers, zowel de vestigers als de vertrekkers, ook een hoger
loon dan de werknemers die in Parkstad blijven wonen. Dit past bij een beeld van mobielere mensen
die vaker behoren tot de kansrijken. Ze zijn zowel geografisch mobiel als qua inkomensstijging.
Verhuizende werknemers zijn dus een specifieke en wellicht kansrijkere groep dan niet-verhuizende
werknemers.

Grafiek 4

Loonontwikkeling verhuizende werknemers
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De rol van de woningmarkt
Bij verhuizingen binnen de provincie leken de betrokkenen eerder gemotiveerd door wensen voor de
woning en de woonomgeving dan door de carrière. Veelal bleven de vertrekkers na de verhuizing
economisch gebonden aan Parkstad. Ook emigranten werkten in een deel van de gevallen nog in
Nederland na de verhuizing, hoewel niet vaak in Parkstad. De regionale woningmarkt heeft zich
blijkbaar tot over de landsgrenzen uitgebreid. De samenstelling van de woningvoorraad in Parkstad
komt mogelijk niet overeen met de vraag van de (potentiële) bewoners.
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Ook Parkstad Limburg zelf noemt de kwaliteit van de woningmarkt een van de oorzaken voor de
negatieve bevolkingsontwikkeling (Parkstad Limburg, 2006). In Zuid-Limburg liggen de koopprijzen
ongeveer een kwart lager dan in Nederland als geheel, en in Parkstad liggen ze nog lager (Van Dam
e.a., 2006, www.woningmarktcijfers.nl). Er is in Parkstad Limburg nog geen omvangrijke leegstand
(1,5% in de sociale huursector) maar in delen van Kerkrade in 2005 al wel. Verder is er een overmaat
aan goedkope (huur)woningen (Woonmonitor Parkstad 2006, Gerrichhauzen & Partners, 2007). In
huurwoningen die zonder wachttijd betrokken kunnen worden, komen veelal nieuwkomers met lage
status terecht of ze blijven leegstaan (Van Dam e.a., 2006). De bevolkingskrimp, en vooral de krimp
van het aantal huishoudens, kan dit patroon nog versterken (Van Dam e.a., 2006).
Economisch sterkeren, die zich een betere en duurdere (koop)woning kunnen veroorloven, kunnen
het zich veroorloven te vertrekken. Hierdoor komen er meer goedkope huurwoningen vrij. Dat kan
nog meer economisch zwakkeren aantrekken.
Hierdoor kunnen de gevolgen van de selectieve migratiestromen nog sterker worden (Bolt, 2004).
De vraag is of dit in Parkstad Limburg gebeurt. Om dit te onderzoeken, is de (mediane) WOZ-waarde
onderzocht van de woningen van vestigers en vertrekkers ná hun verhuizing (figuur 5). Verhuizers
naar overig Limburg gingen in duurdere huizen wonen dan mensen die niet, of binnen Parkstad
verhuisden. Dit gold vooral voor de groep suburbaniseerders die naar een groene omgeving vertrokken. Binnen Parkstad zijn deze duurdere huizen kennelijk niet beschikbaar.
Mensen die naar andere provincies vertrekken, betrekken ook duurdere woningen, maar omdat de
huizenprijzen buiten Limburg gemiddeld hoger liggen, zegt dit niets over de kwaliteit van de woningen. De vestigers verhuizen naar de goedkopere woningen binnen Parkstad.
Deze resultaten ondersteunen het idee, dat het de ontspannen woningmarkt in Parkstad is die economisch zwakkeren van elders aantrekt. Ook ondersteunen ze het idee dat er aan de woningbehoefte
van een groep economisch sterkeren in Parkstad niet voldoende voldaan wordt. Die woningbehoefte
betreft een groenere omgeving, maar wellicht ook de kwaliteit van de woning. De ontspannen
woningmarkt maakt het oudere retourmigranten mogelijk om terug te keren (Hst. 6).
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Grafiek 5

Mediane WOZ-waarde van de (nieuwe) woning van vestigers en vertrekkers
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Conclusie
De verhuisstromen van en naar Parkstad Limburg hebben meer effect op de regio dan puur op grond
van de aantallen verwacht zou worden. De analyse wees uit dat inwoners met werk en studenten relatief vaker wegtrekken uit Parkstad, en dat hun plaats wordt ingenomen nieuwkomers, waaronder een
groter aantal economisch zwakkeren. Wellicht worden ze daarbij aangetrokken door de goedkope
(huur)woningen in Parkstad Limburg.
Vertrekredenen lopen uiteen. Verhuizingen over lange afstand gebeuren vooral door carrièrestappen
en studie. Hierdoor kan er op termijn een uitstroom van kenniskapitaal optreden in Parkstad Limburg. Hiernaast is er een groep die voor woonwensen niet kan slagen in Parkstad en daarom in de
buurt, maar buiten Parkstad gaat wonen: de suburbaniseerders. Ze betrekken duurdere woningen in
een landelijke omgeving. Mogelijk zijn sommige emigranten ook suburbaniseerders.
Samenvattend, het is aannemelijk dat zowel het woningaanbod, als de arbeidsmarkt en het gebrek
aan onderwijsmogelijkheden invloed hebben op de verhuisstromen van en naar Parkstad Limburg.
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6. De verborgen aantrekkingskracht van Parkstad Limburg
Elien Smeulders (UvA) en Jan Latten (UvA, CBS)
Heimwee?
Mensen trekken weg als ze denken daardoor hun leven te kunnen verbeteren. Dit doen emigranten
die elders een nieuw leven beginnen, jongeren die naar een universiteitsstad verhuizen en gezinnen
die op enige afstand het huis van hun dromen vinden. Deze drie beweegredenen spelen ook bij de
verhuisstromen vanuit Parkstad Limburg.
Bijzonder in Parkstad Limburg is dat er meer mensen wegtrekken dan terugkeren. De overmaat aan
vertrekkers is niet van recente datum. Met het sluiten van de mijnen kwam er al een abrupt een
einde aan de aantrekkende werking van de werkgelegenheid in het gebied. Sindsdien zijn veel Parkstad-bewoners vanwege een baan elders in Limburg of in andere delen van het land gaan wonen.
Ook de participatie in hoger onderwijs droeg bij aan de toenemende uitstroom van jongvolwassenen naar universiteitssteden elders in Nederland. Eind jaren negentig kwam daar voor Parkstad
Limburg nog de stroom emigranten bij die vlakbij over de grens in Duitsland en België gingen
wonen (Hst. 2).
Inmiddels woont een omvangrijke groep voormalige Parkstad-bewoners elders in het land. Velen
hebben hun actieve levensloop achter zich en zijn niet meer gebonden aan een baan. Anderen zijn
daar over een paar jaar aan toe. Wellicht wordt heimwee (Draaisma, 2008) voor hen een motief voor
woonplaatskeuze, of zoeken ze naar een gunstigere prijs-kwaliteitverhouding voor wonen. Zeker voor
wie een eigen huis heeft in een duurdere regio met veel werkgelegenheid, kan de geboortegrond om
emotionele of calculerende redenen weer aantrekkelijk worden.
Ook emigranten naar het buitenland zijn niet altijd blijvers. De helft van hen keert binnen acht jaren
weer terug naar Nederland (Nicolaas, 2004). Het omgekeerde geldt ook: van de westerse immigranten in Nederland is tweederde van de mannen en ruim de helft van de vrouwen na tien jaar weer vertrokken uit Nederland (Nicolaas, 2007). Wat geldt voor internationale migratie geldt wellicht ook
voor binnenlandse verhuisbewegingen.
Parkstad Limburg accepteert bevolkingskrimp en wil daar pragmatisch mee omgaan (Gerichhauzen
en Dogterom, 2007). Wel probeert het om de binding van bewoners met de regio van de huidige
Parkstad-bevolking te verbeteren, zodat er in de toekomst minder zijn die Parkstad achter zich
laten. Het aantrekken van bewoners die ooit zijn weggetrokken is ook een toekomstige doelstelling.
In Lekker thuis in Parkstad (2004), een regionale visie op het wonen en de woonmilieus in Parkstad
Limburg, staat dat terugkeerouderen een kansrijke doelgroep is voor de regio. Het nieuwe beleid
kan zich richten op het ontwikkelen van aantrekkelijke woonmilieus om hen te verleiden terug te
keren.
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Gegevens en methode
Om te onderzoeken wat de invloed is van verschillende zaken op het terugverhuizen van mensen die in Parkstad zijn
geboren, worden gegevens gebruikt van het Sociaal Statistisch Bestand (Arts en Hoogteijling, 2002, Bakker, 2008).
Dit is een aantal onderling gekoppelde registers, waarin sociaaleconomische gegevens van de Nederlandse bevolking zijn opgenomen. Voor dit onderzoek zijn persoons- en omgevingskenmerken gebruikt over geslacht, leeftijd,
huishoudtypen, huishoudinkomen, woningeigendom, de mate van stedelijkheid van de buurt en de afstand tot
Parkstad Limburg voor de mogelijke terugkeer naar Parkstad. Helaas had het SSB op het moment van deze analyse
nog geen definitieve of hanteerbare gegevens over opleidingsniveau, gezondheid en ouder-kindrelaties.
De data hebben betrekking op alle mensen die voor 1999 in Parkstad zijn geboren en die in 2005 nog steeds in
Nederland woonden. Overledenen, geborenen en mensen die naar het buitenland zijn gemigreerd tussen 1999 en
2005 zijn buiten beschouwing gelaten.
De hoogte van het huishoudinkomen is gebaseerd op de maandelijkse inkomsten van het gehele huishouden waar de
persoon deel van uit maakt (zie voor de exacte definitie van inkomsten hoofdstuk 5). Er wordt van uitgegaan dat de
welvaart van een persoon afhankelijk is van het totale inkomen van het huishouden. Om de welvaart van alleenstaanden te kunnen vergelijken met uitgebreidere huishoudens is het maandelijkse huishoudinkomen gecorrigeerd
voor verschillen in samenstelling van het huishouden. Met behulp van equivalentiefactoren zijn de huishoudinkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden, zodat het inkomen onderling vergelijkbaar is. De
hoogte van de equivalentiefactoren is afkomstig uit het Armoedebericht 2006 van het CBS en SCP (Otten e.a., 2006).
Om de terugkeerkans van oorspronkelijke bewoners van Parkstad te berekenen zijn de geboortegemeente, de woongemeente in 1999 en die in 2005 met elkaar vergeleken. Iemand is retourmigrant wanneer hij of zij in Parkstad is
geboren, in 1999 buiten de regio woonde maar in 2005 weer in Parkstad Limburg woonde. Omdat er drie peilmomenten waren, kan een aantal mensen tussen 2000 en 2004 zijn terugverhuisd maar ook weer zijn vertrokken. Zij
zijn niet als retourmigrant aangemerkt. Alleen de verhuizingen zijn meegeteld die tussen gemeenten plaatsvonden. De
categorie ‘niet verhuisd’ betekent daarom niet verhuisd of verhuisd binnen dezelfde gemeente tussen 1999 en 2005.
Mensen die in Parkstad Limburg zijn geboren komen uit achttien voormalige gemeenten binnen het gebied. Door
gemeentelijke herindelingen is het aantal gemeenten in de regio afgenomen tot zeven. Voor hen die in een historische gemeente zijn geboren, is er een vertaling gemaakt van de oude naar de zeven huidige gemeenten. Figuur 1
geeft de historische gemeenten weer. Meer dan de helft van de bewoners is in Heerlen geboren (54%), gevolgd
door Kerkrade (16%) en Brunssum (10%).
Figuur 1

Parkstad-gemeenten in 1900(a) en 2005(b)

(a)
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(b)

Tot nog toe kon niet over kwantitatieve gegevens over terugkeerders of het aantal mogelijke terugkeerders worden beschikt. Voor het eerst kan nu met CBS-data het verhuisgedrag van oorspronkelijke
inwoners van Parkstad Limburg – voorzover ze nog in Nederland wonen – in beeld worden gebracht.
Dit artikel gaat over retourmigratie in de periode 1999-2005 van mensen die in die periode in Nederland woonden en in Parkstad zijn geboren. Om te beginnen, hoeveel van hen wonen elders in Nederland en in hoeverre vormen zij een selectieve categorie qua achtergrondkenmerken. Vervolgens wordt
onderzocht hoe groot hun terugkeerkans naar Parkstad Limburg is. Ook worden persoonlijke
omstandigheden genoemd die speelden bij terugkeerders in de periode 1999-2005.

100.000 oorspronkelijke Parkstad-bewoners elders in Nederland
Sinds de sluiting van de mijnen zijn veel Parkstad-bewoners in andere delen van het land gaan
wonen. Van de ruim 264.000 personen die in Parkstad Limburg zijn geboren en in 2005 in Nederland
wonen, wonen er circa 100.000 buiten Parkstad Limburg. Dit is 37%. Figuur 2 toont waar de geboren
Parkstad-bewoners in Nederland wonen. Het overgrote deel woont in Zuid-Limburg, in de aangrenzende gemeenten van Parkstad. Dit kan te maken hebben met relatievorming, maar kan ook duiden
op suburbanisatie (Hst. 5).
Ook in Maastricht, dat een eigen aantrekkingskracht heeft, onder andere door de universiteit en
regionale bestuursfuncties, wonen veel voormalige Parkstad-bewoners. Daarnaast springen de grote
steden in de Randstad in het oog als woonplaats van oorspronkelijke Parkstad-inwoners. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wonen telkens 1.000 tot 3.000 vroegere Parkstad-inwoners.
Waarschijnlijk zijn ze voor werk en opleidingsmogelijkheden verhuisd. Ook de steden Groningen en
Enschede en steden in het zuiden van het land laten er een groot aantal zien, zoals Venlo, Eindhoven,
Tilburg en Nijmegen.
In veel van deze gemeenten is een universiteit. Het gaat dus waarschijnlijk om studenten of hoogopgeleiden die vanwege studie of een baan zijn verhuisd. Ongetwijfeld zijn mensen die in Parkstad zijn
geboren ook naar het buitenland geëmigreerd, of ze zijn net over de grens gaan wonen. In dit onderzoek worden zij niet meegenomen.
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Figuur 2

Inwoners geboren in Parkstad, per gemeente in Nederland, 2005

1 – 50
51 – 250
251 – 1.000
1.001 – 3.000
3.001 – 10.000

Kenmerken verhuizers naar elders in Nederland
Wat was het motief voor vertrek van de 100.000 voormalige Parkstad-bewoners? De CBS-data kunnen
antwoord geven op de vraag of de elders wonenden opvallende kenmerken hebben, bijvoorbeeld als
het gaat om zaken als leeftijd of inkomsten. In tabel 1 worden voormalige en huidige bewoners van
Parkstad Limburg vergeleken op grond van hun achtergrondkenmerken. Een ongelijke samenstelling
en verdeling is indicatief voor een selectieve uitstroom. Zo ontstaat een indruk over wie van de oorspronkelijke bewoners uit het gebied zijn vertrokken.
Vooral 35-44-jarigen
Van de oorspronkelijke bewoners die elders in het land wonen, is het aantal mannen en vrouwen
ongeveer gelijk. Leeftijd vertoont een grotere selectiviteit. Onder hen zijn de 35-44-jarigen sterk
vertegenwoordigd; 55-69-jarigen en 70-plussers wonen relatief minder vaak buiten Parkstad. Dit kan
verklaard worden doordat deze generatie vroeger minder snel verhuisde naar elders in het land, en
doordat een deel van hen – mensen die wel waren vertrokken – inmiddels is teruggekeerd. Sommigen
zijn al overleden. Dit alles kan het percentage maskeren.
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Tabel 1

Geboren in Parkstad, al dan niet woonachtig in Parkstad naar kenmerken, 1999
(verticaal gepercenteerd)
Sign.=,000 N=264.100

Variabele

Categorieën

Wonend buiten
Parkstad

Wonend in
Parkstad

Geslacht

Man (50%)
Vrouw (50%)

49%
51%

50%
50%

Leeftijd

t/m 17 jaar (21%)
18 t/m 24 jaar (8%)
25 t/m 34 jaar (15%)
35 t/m 44 jaar (19%)
45 t/m 54 jaar (16%)
55 t/m 69 jaar (15%)
70 jaar en ouder (6%)

14%
7%
16%
22%
18%
16%
6%

25%
8%
14%
17%
15%
15%
6%

Plaats in
huishouden

Kind (27%)
Alleenstaande (13%)
Partner zonder thuiswonende
kinderen (27%)
Partner met thuiswonende
kinderen (28%)
Ouder van eenouderhuishouden (3%)
Overig (2%)

19%
15%

32%
11%

30%

26%

31%
2%
3%

26%
2%
2%

Huishoudens
inkomsten

Laag (<1250 euro) (33%)
Midden (1250-2250 euro) (41%)
Hoog (>2250 euro) (26%)

26%
37%
37%

37%
44%
19%

Woning
eigendom

Huurwoning (39%)
Koopwoning (61%)

35%
65%

41%
59%

Stedelijkheid
buurt 1999

Niet stedelijk (15%)
Weinig stedelijk (21%)
Matig stedelijk (31%)
Sterk stedelijk (28%)
Zeer sterk stedelijk (5%)

31%
23%
18%
17%
12%

6%
20%
39%
35%
1%

Vaak alleenstaanden en stellen
Onder de in Parkstad geborenen, die in 1999 buiten Parkstad woonden, waren relatief veel stellen
met of zonder thuiswonende kinderen. Zij maakten meer dan 60% uit van de ex-Parkstadters. Dit
past bij het beeld van de concentratie onder dertigers en veertigers. Ook alleenstaanden waren onder
de voormalige bewoners van Parkstad relatief sterk vertegenwoordigd, ruim 15%. Dit waren zowel
jongeren als oudere alleenstaanden. Kinderen kwamen weinig voor. Waarschijnlijk omdat mensen
als alleenstaande of stel zonder kinderen vertrokken en pas op de nieuwe woonplek aan een gezin
begonnen. Hun kinderen waren geen Parkstad-bewoners meer.
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Hogere inkomens en meer eigen huizen
Voormalige Parkstad-bewoners hebben vaker een hoger huishoudinkomen; maar liefst 37% tegenover 19% van de huidige Parkstad-bewoners. Ook dit kan veroorzaakt worden doordat talentvolle
personen nogal eens uit Parkstad wegtrekken voor betere werk- en opleidingsmogelijkheden.
Niet verwonderlijk is dan dat onder de oorspronkelijke Parkstadters die elders in Nederland wonen
relatief veel personen zijn die in een koopwoning wonen. De mensen die nog steeds in Parkstad
wonen hebben juist relatief vaker een huurwoning.
Opvallend is dat veel oorspronkelijke bewoners buiten Parkstad Limburg óf in een niet-stedelijke
buurt wonen óf in een zeer stedelijke buurt. Twee woonmilieus die in Parkstad Limburg nauwelijks
voorkomen. Kortom, onder de geboren Parkstadters elders in Nederland zijn relatief veel personen
van jongere of middelbare leeftijd, in een (beginnende) gezinsfase, met relatief hoge inkomsten en
een eigen huis in een zeer sterk stedelijke of juist in een landelijke omgeving.

Feitelijke retourmigratie
Dit onderzoek richt zich op de voormalige Parkstad-bewoners die statistisch gezien kans maken op
retourmigratie. Van deze 100.000 mensen is in de periode 1999-2005 ruim 82% niet uit de woongemeente verhuisd, 14% naar een andere gemeente in Nederland en 4% is terugverhuisd naar een van
de Parkstad-gemeenten. Dit betekent bijna 4.000 retourmigranten over een periode van zes jaar.
Parkstad Limburg trekt veel 25-34-jarigen
Tabel 2 geeft van alle geboren Parkstadters die in 1999 buiten Parkstad Limburg woonden het verhuisgedrag weer per leeftijdscategorie voor de periode 1999-2005.
In absolute zin domineren de 25-34-jarigen de terugkeerders. Rond de leeftijd van dertig jaar worden
er veel belangrijke keuzes gemaakt. Het begin van de arbeidsloopbaan, misschien al een partner en
op zoek naar een plek voor een stabielere fase in het leven. Het aantal einddertigers en beginveertigers onder de retourmigranten is al een stuk lager. In de hogere leeftijdscategorieën wordt er in het
algemeen nog minder verhuisd. Dit is ook in de tabel zichtbaar. Het aantal voormalige Parkstadbewoners van 55 jaar en ouder dat in een periode van zes jaar naar Parkstad terugverhuist bedraagt
nauwelijks 400.
Wordt er gekeken naar het relatieve aandeel terugkeerders per levensfase dan hebben mensen van 70
jaar en ouder de kleinste kans om terug te keren, ruim 1% is in de onderzochte periode terugverhuisd
naar Parkstad. Ook mensen tussen 45-69 jaar zijn niet zo vaak terugverhuisd: ongeveer 2%. Zo
bezien hebben jongeren grotere terugkeerkansen. De 18-24-jarigen zijn relatief veruit het meest
terugverhuisd: meer dan 11%. Het heeft er uiteraard mee te maken dat jongere leeftijdsgroepen
mobieler zijn.
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Tabel 2

Verhuisgedrag 1999-2005 van mensen die in Parkstad zijn geboren en in 1999 buiten
Parkstad woonden in absolute aantallen en percentages

Leeftijd

Verhuisrichting

Absoluut1

Percentage

t/m 18 jaar

Niet (of binnen) gemeente
verhuisd
Terugverhuisd naar P
 arkstad
Verhuisd naar elders

10.890
   710
1.990

80,1%
5,2%
14,7%

26,2%

Niet (of binnen) gemeente
verhuisd
Terugverhuisd naar P
 arkstad
Verhuisd naar elders

3.810
   820
2.650

52,4%
11,3%
36,4%

23,7%

Niet (of binnen) gemeente
verhuisd
Terugverhuisd naar P
 arkstad
Verhuisd naar elders

11.220
1.080
3.750

69,9%
6,7%
23,4%

22,3%

Niet (of binnen) gemeente
verhuisd
Terugverhuisd naar P
 arkstad
Verhuisd naar elders

18.830
   550
2.510

86,0%
2,5%
11,5%

17,9%

Niet (of binnen) gemeente
verhuisd
Terugverhuisd naar P
 arkstad
Verhuisd naar elders

16.400
   370
1.340

90,6%
2,0%
7,4%

21,6%

Niet (of binnen) gemeente
verhuisd
Terugverhuisd naar Parkstad
Verhuisd naar elders

14.290
   280
   810

92,9%
1,8%
5,3%

25,7%

Niet (of binnen) gemeente
verhuisd
Terugverhuisd naar Parkstad
Verhuisd naar elders

5.520
    80
   360

92,7%
1,3%
6,0%

17,7%

Niet (of binnen) gemeente
verhuisd
Terugverhuisd naar Parkstad
Verhuisd naar elders

80.910
3.880
13.400

82,4%
3,9%
13,7%

22,4%

18 t/m 24 jaar

25 t/m 34 jaar

35 t/m 44 jaar

45 t/m 54 jaar

55 t/m 69 jaar

70 jaar en
ouder

Totaal

1

% retourmigranten van
alle verhuisden

Afgeronde rij- en kolomtotalen kunnen afwijken van de cumulatieven van de afzonderlijke rijen en kolommen.

Nicis Institute - De nieuwe groei heet krimp - 77

Terugkeerkansen
Grafiek 1 geeft een andere benadering van de omvang van de retourmigratie namelijk het aantal
retourmigranten onder alle voormalige bewoners dat na 1999 is verhuisd.
Het grootste aandeel retourmigranten onder degenen die in de onderzoeksperiode zijn verhuisd, is te
vinden onder de 55-69-jarigen. Hoewel slechts 7% (1.090) van hen tussen 1999 en 2005 naar een
andere gemeente verhuisde, verhuisde wel 26% (280) van hen terug naar Parkstad. Met andere woorden zij hebben de laagste verhuisgeneigdheid, maar áls ze verhuizen, keren zij het vaakst terug naar
Parkstad Limburg.
Ook kinderen tot en met 17 jaar verhuizen vaak terug naar Parkstad áls ze naar een andere gemeente
verhuizen, namelijk bijna 26%. Een verhuizing is voor kinderen meestal geen persoonlijke keuze,
omdat ze in de meeste gevallen met hun ouders meeverhuizen. Het hoge aandeel retourmigranten
onder kinderen is dan ook een afspiegeling van de teruggekeerde dertigers en veertigers.
De verhuisde jongeren van 18-24 jaar keren ook geregeld terug naar Parkstad (bijna 24% is terugverhuisd en 76% is naar een andere gemeente verhuisd). Maar voor veel jonge mensen gaat het slechts
om een tijdelijke terugkeer: na het afronden van een studie of het beëindigen van een relatie komen
ze relatief vaak voor een korte periode opnieuw in het ouderlijk huis wonen (Schapendonk-Maas,
2001). De lage verhuisgeneigdheid van 70-plussers is duidelijk in de grafiek te zien. Slechts 440 oorspronkelijke Parkstad-bewoners verhuisden over een gemeentegrens heen in de onderzoeksperiode.
Hiervan verhuisden er tachtig terug naar Parkstad (18%) en 360 naar een andere gemeente in Nederland (82%).
Samengevat, jonge mensen en vooral 25-34-jarigen keren in absolute aantallen gezien vaak terug
naar Parkstad Limburg. In absolute aantallen hebben de ouderen niet de overhand bij retourmigratie, maar wanneer wordt gelet op de kans om terug te keren dan ligt die bij ouderen ook hoog en bij
55-69-jarigen het hoogst.

Grafiek 1

Aantal geboren Parkstadters die in 1999 elders in Nederland woonden en die in de daaropvolgende zes jaar verhuisden (1999-2005)
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De kans om terug te keren is onder de 25-34-jarige ex-Parkstadters niet hoog, maar het gaat om
grote absolute aantallen. Daarom kan het de moeite waard zijn om deze groep te interesseren voor
terugkeer. Vooral omdat ze vaak in andere regio’s kenniskapitaal hebben opgedaan. Parkstad haalt
dan niet alleen aantallen bewoners terug maar ook een economisch krachtige bevolkingsgroep.
Overige kenmerken retourmigranten
Welke kenmerken hebben de retourmigranten nog meer en hoe verschillen die tussen 1999 en 2005?
Vaak is een verandering in het huishouden, bijvoorbeeld door scheiden of kinderen krijgen een reden
tot verhuizen. Hierdoor is voor veel retourmigranten de levenssituatie in 1999 verschillend van die zes
jaar later. Tabel 3 geeft voor de jaren 1999 en 2005 de samenstelling van persoonlijke en omgevingskenmerken weer van de 4.000 retourmigranten die zijn terugverhuisd naar Parkstad Limburg.
Komen mensen terug van ver of van dichtbij?
Oorspronkelijke bewoners van Parkstad die niet zijn terugverhuisd, wonen gemiddeld 70 kilometer
van Parkstad Limburg vandaan. Oorspronkelijke bewoners die zijn terugverhuisd naar Parkstad
Limburg woonden gemiddeld 48 kilometer van Parkstad Limburg. De meesten, 37%, woonden tussen
de 10 en 25 kilometer van Parkstad vandaan.
Daarnaast is er een groep retourmigranten die niet verder dan 10 kilometer van Parkstad woonde.
Slechts 5% van de terugkeerders woonde tussen de 25 en 50 kilometer van Parkstad; bijna 30%
woonde verder dan 50 kilometer van Parkstad vandaan.
Het lijkt erop dat de geboren Parkstad-bewoners die terugkeerden ofwel binnen een straal van 25
kilometer van Parkstad woonden, ofwel juist verder dan 50 kilometer. De laatstgenoemden zullen
vooral in de steden in de Randstad hebben gewoond. Het opvallende contrast in afstand komt overeen met het eerder vastgestelde contrast tussen degenen die uit zeer stedelijke buurten of juist uit
zeer landelijke buurten terugkeren naar Parkstad.
Vooral alleenstaanden en stellen zonder kinderen keren terug
Ex-Parkstadters die terugkeerden zijn vaak alleenstaanden of stellen zonder kinderen. Wanneer de
samenstelling van het huishouden van 1999 wordt vergeleken met 2005 – waarbij de terugkeerders in
1999 nog buiten Parkstad woonden en in 2005 in Parkstad – dan blijken ze vaker zonder kinderen te
zijn in 2005. Hieruit is af te leiden dat het uit huis gaan van kinderen samenvalt met terugkeren,
waarbij de kinderen waarschijnlijk achterblijven in de gemeente van vertrek. Ook zijn retourmigranten na verhuizing vaker alleenstaand of alleenstaande ouder. Scheiding is voor sommigen een reden
om terug te keren naar Parkstad.
Welvarender na terugkeer
Van de oorspronkelijke Parkstad-bewoners die zijn terugverhuisd hadden de meesten in 1999 een
laag of gemiddeld huishoudinkomen. Opvallend is dat dezelfde retourmigranten in 2005 vooral een
gemiddeld of hoog huishoudinkomen hebben – inclusief de correctie voor inflatie. Voor een aantal
valt de terugkeer samen met een welvaartsverbetering. Enerzijds is dit het effect van afgestudeerde
jongeren die een baan krijgen in Parkstad Limburg, anderzijds zien we hierin terug dat een ouderpaar dat zonder kinderen terugkeert minder personen hoeft te onderhouden waardoor het welvaartsniveau stijgt zonder dat de inkomsten toenemen.
Ook wonen is in Parkstad goedkoper dan in veel andere delen van Nederland.
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Tabel 3

Kenmerken van retourmigranten naar Parkstad Limburg in 1999 en 2005 (verticaal
gepercenteerd) N=3.880

Kenmerken 1999

%

Absoluut

Geslacht
Man
Vrouw

51%
49%

1.980
1.900

Afstand van de verhuizing
Minder dan 10 kilometer
10 tot 25 kilometer
25 tot 50 kilometer
Meer dan 50 kilometer

30%
37%
5%
28%

1.170
1.420
200
1.080

26%
21%

1.000
805

26%

1.000

17%

660

2%
9%

   80
340

Plaats in huishouden 2005
Kind
Alleenstaande
Partner zonder thuis
wonende kinderen
Partner met thuiswonende
kinderen
Ouder van eenouderhuishouden
Overig

Plaats in huishouden 1999
Kind
Alleenstaande
Partner zonder thuis
wonende kinderen
Partner met thuiswonende
kinderen
Ouder van eenouderhuishouden
Overig

Kenmerken 2005

%

Absoluut

15%
22%

590
850

31%

1.190

22%

870

4%
6%

160
230

27%
36%
36%

1.030
1.400
1.380

Huishoudensinkomsten 1999
Laag (<1250 euro)
Midden (1250-2250 euro)
Hoog (>2250 euro)

35%
35%
28%

1.360
1.340
1.080

Huishoudensinkomsten 20051
Laag (<1400 euro)
Midden (1400-2600 euro)
Hoog (>2600 euro)

Woningeigendom 1999
Huurwoning
Koopwoning

43%
57%

1.670
2.200

Woningeigendom 2005
Huurwoning
Koopwoning

35%
65%

1.640
2.480

Stedelijkheid buurt 1999
Niet stedelijk
Weinig stedelijk
Matig stedelijk
Sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk

37%
24%
16%
13%
11%

1.420
920
620
500
420

Stedelijkheid buurt 2005
Niet stedelijk
Weinig stedelijk
Matig stedelijk
Sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk

8%
20%
25%
43%
4%

320
770
980
1.660
140

1

Gecorrigeerd voor inflatie
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Opvallend is het woningeigendom na terugkeer. In 1999 – voor terugkeer – woonde 43% van de
retourmigranten in een huurwoning. Na terugkeer woont nog 35% in een huurwoning. De terugkeerders wonen dus iets vaker in een koopwoning.
De mate van stedelijkheid van de buurt laat ook een aantal opvallende veranderingen zien. In 1999
woonden de meeste oorspronkelijke Parkstad-bewoners die later terugkeerden nog in niet-stedelijke
buurten, namelijk 37%. In 2005, wanneer ze zijn terugverhuisd, woont nog maar 8% in een nietstedelijke buurt. Ruim 40% woont dan sterk stedelijk. Blijkbaar verruilt een belangrijk deel van de
retourmigranten zijn landelijke woonomgeving – waar bewoners echter niet vandaan komen en waar
waarschijnlijk weinig voorzieningen zijn –- voor een stedelijke buurt in zijn geboortegebied.
Retourmigratie geen incident
Van alle mensen die in 1999 buiten Parkstad Limburg woonden, keerde circa 4% in de daaropvolgende periode terug. Is er over de jaren heen sprake van een constant patroon in terugkeerkans? Als
dat het geval is, geeft dat immers een handvat voor de toekomst. Aannemelijk is dat bij een aanhoudend vertrek ook een aanhoudende retourbeweging hoort. Inderdaad laten de data een behoorlijk
continu patroon zien. Jaarlijks verhuist ongeveer 1% terug van alle in Parkstad geboren mensen die
buiten Parkstad wonen. Dit komt totnogtoe neer op circa 1.000 retourmigranten per jaar. Ten
opzichte van alle ex-Parkstadters die buiten Parkstad wonen en jaarlijks verhuizen betekent het dat
een kwart bij verhuizing terugkeert naar Parkstad.
Vaker weg van en vaker terug naar geboortegemeente dan overige Nederlanders
Is de terugkeerkans van oorspronkelijke bewoners van Parkstad uitzonderlijk of valt die binnen het
gemiddelde patroon? Om deze vraag te beantwoorden is hun verhuisgedrag vergeleken met dat van
de Nederlandse bevolking. Op nationaal niveau is onderzocht wat de kans is op retourmigratie naar
de geboortegemeente van iedereen die in 1999 niet in zijn geboortegemeente woonde.
In de voorgaande paragrafen zijn de terugkeerkansen berekend voor Parkstad als regio en niet voor
specifiek de geboortegemeente. Om een vergelijking met het Nederlands gemiddelde mogelijk te
maken is de terugkeerkans berekend per geboortegemeente binnen Parkstad, er is als het ware een
strengere eis gesteld dan in de voorgaande paragrafen. Personen die in Parkstad Limburg wonen
maar niet meer in hun geboortegemeente, zijn uitsluitend voor deze vergelijking met andere Nederlanders ook meegenomen als mogelijke retourmigrant.
Van alle mensen die in Nederland zijn geboren en die tussen 1999 en 2005 in Nederland woonden
(13.275.700), woonde in 1999 56% buiten de geboortegemeente. Hiervan is 3% na 1999 terugverhuisd naar de geboortegemeente en 14% is naar een andere gemeente in Nederland verhuisd.
Van de personen die in een van de gemeenten van Parkstad Limburg zijn geboren woont 64% buiten
de geboortegemeente. Zij vertrokken dus vaker naar een andere gemeente dan gemiddeld in de
Nederlandse bevolking. Ook het percentage dat over de hele onderzoeksperiode gezien terugkeert, is
met 4% hoger. Voormalige Parkstad-bewoners keren dus vaker terug naar hun geboortegemeente
dan de gemiddelde Nederlander.
Veel neiging om terug te keren ten opzichte van vergelijkbare leeftijdsgroepen zijn de 55-69-jarigen.
In Nederland verhuist daarvan 16% terug naar de geboortegemeente, tegenover ruim 26% van de
ex-Parkstadters. Anders gezegd, voormalige Parkstad-bewoners rond de pensioengerechtigde leeftijd
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verhuizen minder vaak dan andere Nederlandse ouderen, maar als ze verhuizen keren ze wel vaker
terug naar hun geboortegemeente.
Ook de iets jongere leeftijdsgroep van 45-54 jaar keert verhoudingsgewijs vaker terug naar de
geboortegemeente in Parkstad. Blijkbaar behouden veel mensen die in Parkstad zijn geboren en die
elders in Nederland wonen een band met hun geboorteregio en keren ze met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd terug naar de geboortegemeente in Parkstad Limburg.

Conclusies
Mensen die in Parkstad Limburg zijn geboren vertrekken vaker dan andere Nederlanders uit hun
geboorteplaats. Velen hebben daarbij Parkstad Limburg verlaten. Ongeveer 37% – 100.000 – van alle
oorspronkelijke Parkstadters in Nederland woont ergens anders in het land. Soms vlakbij in ZuidLimburg, maar ook vaak verder weg. Concentraties van hen zijn te vinden in gemeenten grenzend
aan Parkstad of in de grote steden in de Randstad. Vergeleken met de blijvers zijn ze vaak twintigers
of personen van middelbare leeftijd, zijn ze nog alleen of in een gezinsvormende fase, hebben ze
relatief hogere inkomens, vaker een eigen huis en wonen ze hetzij in een zeer sterk stedelijke, hetzij
in een landelijke omgeving.
Hoewel relatief veel oorspronkelijke bewoners wegtrekken naar andere delen van het land, komt een
deel ook weer terug. Van de bijna 100.000 ex-Parkstadters keerden er tussen 1999 en 2005 bijna 4.000
terug (4%).
Op jaarbasis verhuist ongeveer 1% van alle ex-Parkstadters terug naar Parkstad Limburg12. Dit lijkt
weinig, maar vergeleken met alle ex-Parkstadters die vanuit hun nieuwe woongemeente naar een
andere gemeente verhuizen blijkt 22% terug te keren naar Parkstad Limburg, tegenover 17% van de
Nederlandse bevolking. Dus: als ex-Parkstadters verhuizen, verhuizen ze vaak richting Parkstad Limburg.
Terugkeerders zijn vooral alleenstaanden en stellen zonder kinderen. Ze komen terug uit gemeenten
dichtbij Parkstad Limburg (binnen een straal van 25 kilometer) of juist van verder dan 50 kilometer.
Dit indiceert dat er sprake is van verschillende typen terugkeerders, wat ook uit andere resultaten
naar voren komt. De jongere leeftijden, vooral de 25-34-jarigen overheersen qua absolute aantallen
onder de retourmigranten.
Ouderen die terugkeren zijn minder in aantal, maar hun neiging om terug te keren is het grootst.
Na terugkeer verbetert de inkomenspositie voor de meeste retourmigranten en wonen ze vaak in een
koopwoning. Een belangrijk deel komt uit een landelijke buurt, een ander uit een zeer stedelijke
buurt. In Parkstad Limburg komen mensen overwegend terecht in matig tot sterk stedelijke buurten.
Hoewel veel mensen wegtrekken uit Parkstad Limburg, verhuizen ex-Parkstadters vaker terug naar
hun geboortegemeente dan andere Nederlanders. Vooral ouderen rond de pensioengerechtigde
leeftijd keren als ze verhuizen vaker terug dan de Nederlandse 55-69-jarigen. Ondanks de grotere
kans van 55-69-jarigen om terug te keren, gaat het in absolute aantallen om nog geen 400 mensen in
een periode van zes jaar.

12 Over een periode van zes jaar komt dit neer op meer dan de eerder gevonden terugkeerkans van 4%. Het jaarlijkse cijfer is
hoger, omdat dit cijfer ook tijdelijk terugkeerders bevat. Het totaalcijfer voor de periode als geheel (4%) zijn de blijvers.
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Percentueel gezien hebben 18-24-jarigen de grootste kans om terug te keren, van hen keerde namelijk 11% terug tussen 1999 en 2005, maar deze groep vertrekt ook het meest. Hun vertrek was waarschijnlijk vaak tijdelijk bedoeld na het afronden of veranderen van een studie.
In absolute aantallen keren vooral 25-34-jarigen het vaakst terug naar Parkstad, namelijk bijna 1.100
in een periode van zes jaar. Het is een mobiele levensfase waarin er veel verhuisd wordt. Deze voormalige Parkstad-bewoners stromen immers ook vanuit hun nieuwe woonplaatsen vaak door naar weer
andere plaatsen in het land. Vanuit dit perspectief kan Parkstad juist bij deze jongere groep, met
relatief meer talent, inkomsten en/of koopkracht, winst behalen door ze weer voor wonen in Parkstad
Limburg te winnen. De uitdaging is om hen die de arbeidsmarkt inmiddels hebben betreden en bezig
zijn met een carrière opvolgende kansen te bieden in Parkstad. Kansen liggen niet in het tegengaan
van krimp maar in het voorkomen van verlies aan talent. Passende werkgelegenheid lijkt het belangrijkste instrument, heimwee krijgen velen op oudere leeftijd alsnog.
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7. Minder mensen,
meer werkenden
Katja Chkalova (CBS)
Inleiding
De dreigende krimp in de potentiële beroepsbevolking is voor politici en beleidsmakers een van de
grote uitdagingen. Hoe ermee om te gaan? Wat kunnen de gevolgen zijn van de inwoners van Parkstad? Neemt het aantal werkenden per definitie ook af, of kan het eventueel anders? Blijft er genoeg
arbeidspotentieel om bedrijvigheid niet af te schrikken? Welke speelruimte is er voor specifiek
beleid?
De vraag in dit artikel is dan ook in hoeverre demografische ontwikkelingen als vergrijzing de
omvang van de beroepsbevolking in Parkstad beïnvloeden en hoe de toekomst er op dit punt uit kan
zien. In Parkstad Limburg spelen nu al ontwikkelingen die in de toekomst op meer plaatsen in Nederland zullen volgen: de potentiële beroepsbevolking krimpt in Parkstad al geruime tijd.13
Bij het beantwoorden van de vraagstelling in dit hoofdstuk is er veel aandacht voor arbeidsparticipatie van twee groepen in de regio die het meeste onbenutte arbeidspotentieel bezitten: vrouwen en
jonge ouderen.

Grafiek 1
x 1.000

Ontwikkelingen totale bevolking en potentiële beroepsbevolking Parkstad Limburg
Totale en potentiele bevolking in Parkstad Limbug 1988-2008
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13 Bron: CBS Statline: sinds 1995 vertoont Parkstad Limburg een krimp in de potentiële beroepsbevolking.

Nicis Institute - De nieuwe groei heet krimp - 85

230

Op veel plaatsen in Nederland brengt de vergrijzing van de samenleving een aantal problemen en
onzekerheden met zich mee. Garssen (2007) wijst in dit verband op de stijgende zorglast: het
verschuiven van de verhouding tussen het aandeel 15-64-jarigen en de rest van de bevolking. Op dit
moment zijn er in Nederland 48 jongeren of ouderen op elke honderd personen van 15-64 jaar.
Volgens de prognose van het CBS14 neemt dit in 2040 toe tot 73 personen op elke honderd: een groei
van 52%.
Op dit moment is de omvang van de bevolking die buiten de leeftijdscategorie 15-64 jaar valt in Parkstad gelijk aan die in Nederland. In Parkstad zijn het echter relatief vaker ouderen: 56% van die groep
is 65 jaar en ouder; in Nederland is dat 45%.
Het vergrijzingproces in Parkstad Limburg is verder dan in Nederland als geheel. Dit heeft op korte
termijn ook consequenties voor de vraagkant van de locale economie; bijvoorbeeld de vraag naar
zorgverlening. Er is verhoudingsgewijs meer behoefte aan ouderenzorg dan aan taken die kinderen
betreffen, zoals onderwijs. Ze raakt dus onder meer de aard van de dienstverlenende werkgelegenheid.
Los hiervan betekent een gering aandeel jongeren in de totale bevolking een beperktere instroom van
werkenden aan de aanbodkant. Volgens de bevolkingsprognose van de provincie Limburg (2008)
neemt de potentiële beroepsbevolking in Parkstad Limburg in de periode 2008-2040 met ruim 40%
af. In Nederland neemt de potentiële beroepsbevolking in dezelfde periode af met ongeveer 11%.
Een afnemende en verouderende bevolking heeft grote consequenties voor de betaalbaarheid van
onze welvaartstaat. Daarom kreeg het verhogen van de arbeidsparticipatie als compenserende maatregel in de afgelopen jaren nationaal veel aandacht. Samen leven, samen werken is het motto van het
kabinet-Balkenende IV: ieder die kan moet aan de slag. De aandachtspunten op dit gebied komen
terug in de discussie over latere pensionering en over die van de arbeidsparticipatie van vrouwen en
ouderen, bijvoorbeeld door de instroom naar uitkeringen te beperken. Volgens het CPB (Euwals en
Van Vuuren, 2005) kan een stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen tot 60% van de krimp in de
Nederlandse potentiële beroepsbevolking opvangen. Regionale verschillen in arbeidsparticipatie
geven wellicht ook mogelijkheden voor specifiek regionaal of lokaal beleid. Zeker wanneer een regio
te maken heeft met een min of meer uitzonderlijke bevolkingsontwikkeling. Inzicht in de regionale
details is nodig om zicht te hebben op de beleidsmatige speelruimte, bijvoorbeeld om de arbeidsparticipatie van bepaalde groepen te stimuleren en zo tekorten door krimp op te vangen.

14 Bron: CBS Statline, bevolkingsprognose.
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Ontwikkelingen samenstelling potentiële beroepsbevolking Parkstad
Werknemer steeds ouder
Parkstad kent al sinds het begin van de jaren zestig vergrijzing en een krimpende (beroeps)bevolking. De sluiting van de kolenmijnen ging gepaard met een negatief binnenlands migratieoverschot
(Derks, 2005). Vooral jongeren trokken weg naar gebieden met meer werkgelegenheid. Het aandeel
65-plussers steeg in deze periode dan ook sneller dan in de rest van Nederland.
De grote groep babyboomers – geboren tussen 1945-1955 – is in 2010 van 55 tot en met 64 jaar oud
en is het komende decennium steeds minder voor de arbeidsmarkt beschikbaar. Ook de resterende
potentiële beroepsbevolking wordt gemiddeld steeds ouder. De gemiddelde leeftijd van de potentiële
beroepsbevolking in Parkstad Limburg ligt in 2007 met ruim 41 jaar licht boven 40 jaar in de rest van
Nederland. Het aandeel mensen in de leeftijdscategorie 45-65 jaar steeg in de afgelopen vijf jaar met
4% en bedroeg in 2007 44% van de potentiële beroepsbevolking in Parkstad.

Grafiek 2

Gemiddelde leeftijd potentiële beroepsbevolking Nederland, Limburg en Parkstad
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De kleinere omvang van de jongere generaties in verhouding tot de ouderen betekent dat het aandeel
ouderen hoog blijft (grafiek 2). Het grote aandeel mensen boven 45 jaar in de potentiële beroepsbevolking in Parkstad Limburg blijft stijgen tot na het jaar 2020. In Nederland als geheel neemt het
aandeel 45-plussers in de potentiële beroepsbevolking pas rond het jaar 2020 toe als gevolg van
ontgroening.

15 Bron: CBS Statline
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Grafiek 3

Potentiële beroepsbevolking naar leeftijd in Parkstad Limburg16
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Momenteel zijn de 40- tot 50-jarigen nog de grootste tienjaarsleeftijdsgroep in de potentiële
beroepsbevolking in Parkstad Limburg. In 2020 zijn dat de 50-plussers. Ook in 2025 wegen de ouderen zwaar in de groep potentieel werkenden. Pas daarna is te verwachten dat de verhouding tussen
jong en oud onder de 15-64-jarigen meer in evenwicht komt.
Relatief meer laaggeschoolden in Parkstad
De potentiële beroepsbevolking in Parkstad Limburg heeft nog een belangrijke eigenschap: in vergelijking met de rest van de provincie en Nederland zijn er relatief meer laagopgeleiden en minder
hoogopgeleiden. Dit geldt zowel voor de leeftijdscategorie 25-44 als 45-64. Het aandeel mensen met
een middelbare opleiding is – voor beide leeftijdscategorieën – ongeveer gelijk aan het aandeel in de
provincie Limburg en in de rest van Nederland.
Het aandeel laagopgeleiden in Parkstad is met ruim 60% vooral hoog bij vrouwen tussen 45-64 jaar.
In de leeftijdscategorie 25-44 zijn er juist minder laagopgeleiden vrouwen dan mannen. Dit is in
overeenstemming met de landelijke trend dat vrouwen mannen voorbij streven in opleidingsniveau.
Het wijst op een ander fenomeen: jonge mannen hebben minder kansen op de relatiemarkt, vooral
als ze werkloos zijn of een uitkering hebben.

16 Bron: CBS bevolkingscijfers voor de jaren 2000 en 2005 en CBS regionale prognose voor de jaren 2020 en 2025.
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Grafiek 4

Potentiële beroepsbevolking naar opleidingsniveau 200517
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Arbeidsparticipatie – korte geschiedenis
De arbeidsparticipatie in Limburg en Parkstad Limburg in het bijzonder, is lager dan het landelijke
gemiddelde. Net als de vergrijzende potentiële beroepsbevolking is een relatief lage participatiegraad in dit zuidelijke deel van Nederland geen nieuw fenomeen. Ook begin jaren zestig, nog voor de
sluiting van de kolenmijnen was die lager dan in de rest van Nederland.
Een lagere participatiegraad van vrouwen in deze regio is een van de verklaringen. Een sterke gerichtheid op een traditionele taak als huisvrouw kan een reden zijn voor een lagere arbeidsparticipatie in
Limburg (Jansen, 1985). Een voorkeur voor fulltime huisvrouw- en/of moederschap betekent vaak een
minder lange opleidingsduur.
Bovendien spelen werkgelegenheid en economische ontwikkelingen in de regio een rol als het gaat
om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. De in het verleden vrouwonvriendelijke werkgelegenheidsstructuur in Limburg heeft een ontmoedigende werking gehad op de vrouwenparticipatie.
De vraag naar arbeid kwam vooral uit de arbeidsintensieve sectoren, ook na sluiting van de mijnen.
Dit als gevolg van onder andere een laag opleidingsniveau in Limburg (Jansen, 1985).
Bij mannen speelt dat veel mijnwerkers op een jongere leeftijd met werken stopten als gevolg van
arbeidsongeschiktheid of vervroegd pensioen (Derks, 2005)18. In de jaren zeventig en tachtig nam het
verschil in arbeidsparticipatiegraad tussen werknemers in Nederland en Limburg zelfs sterk toe. Toen
gingen velen waaronder ex-mijnwerkers met vervroegd pensioen of raakten in de WAO (Derks, 2005).

17 Bron: CBS/SSB
18 Het gaat hier om de bruto participatiegraad.
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Arbeidsparticipatie – huidige situatie
Sinds de jaren negentig is het verschil in participatiegraad tussen Limburg en Nederland minder
groot. Dit geldt echter niet voor Parkstad Limburg. Deze regio bleef een uitzonderlijke positie innemen en kampt nog steeds met een lagere participatiegraad. De netto participatiegraad in Parkstad
Limburg ligt anno 2005 ruim 6% lager dan het Nederlandse gemiddelde (grafiek 5). Het aandeel werkenden in deze regio is kleiner zowel bij mannen als bij vrouwen en in alle leeftijdscategorieën.

Grafiek 5

Netto participatiegraad naar regio en geslacht 200519
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De geschiedenis van de mijnbouwindustrie heeft een zware invloed gehad op de werkgelegenheid in
de regio met als gevolg een hogere werkloosheid en een hoog aantal arbeidsongeschikten (Jansen,
1997). De krimpende werkgelegenheid in het verleden is zeker ook van invloed geweest op de participatiegraad in Parkstad Limburg. Tot nu toe heeft Parkstad zijn achterstand met een relatief hoog
aantal arbeidsongeschikten en werklozen niet weggewerkt. Aan werkloosheidsuitkeringen wordt in
Parkstad ruim 1% meer uitgekeerd dan gemiddeld in Nederland. Ook als het om arbeidsongeschiktheidscijfers gaat, scoort Parkstad Limburg nog hoog; hoewel het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen een dalende lijn vertoont, is het nog altijd 8% hoger dan in Nederland en 4% hoger dan in
de provincie Limburg. Een relatief hoog aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen hangt waarschijnlijk samen met een hoog aandeel ouderen in de regio.
Hoge werkloosheidscijfers kunnen een lage netto participatiegraad slechts gedeeltelijk verklaren.
Naast een groot aantal werklozen en arbeidsongeschikten kent Parkstad Limburg veel mensen die
helemaal niet actief zijn op de arbeidsmarkt.
De vergrijzing onder de werkenden is een andere verklaring: de participatiegraad van 50-plussers is
immers lager dan die van jongeren (Van Dalen en Henkens, 2007).

19 Bron: CBS/SSB. Netto participatiegraad: het aandeel werkzame personen die twaalf uur of meer per week werkzaam zijn in
de totale populatie.
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Tabel 1

Aantal werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als percentage van de
totale potentiële beroepsbevolking naar regio in 2000, 2005 en 200720
2000

2005

2007

Werkloosheid

Arbeidsongeschiktheid

Werkloosheid

Arbeidsongeschiktheid

Werkloosheid

Arbeids
ongeschiktheid

Parkstad

2,01%

26,17%

4,41%

24,30%

2,84%

22,40%

Limburg
(PV)

2,10%

21,53%

3,76%

20,23%

2,51%

18,38%

Nederland
totaal

1,76%

17,38%

2,77%

15,95%

1,74%

14,22%

Grafiek 6 laat de werkende en niet-werkende potentiële beroepsbevolking zien in Parkstad naar
geslacht en leeftijd. Het grootste aandeel niet-werkzame mensen is te vinden onder de 50-plussers;
dit is het grootste verloren arbeidspotentieel. Ter vergelijking: het aantal potentiële niet-werkzame
arbeidskrachten in deze leeftijdscategorie is groter dan het aantal werkzame personen in de leeftijdscategorie 20-35 jaar: respectievelijk 27.000 en 19.000.

Grafiek 6

Werkzame en niet-werkzame beroepsbevolking, geslacht en leeftijd21
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20 Bron: CBS Statline, Voorlopige cijfers voor het jaar 2007
21 Werkzame personen zijn personen die twaalf uur of meer per week werkzaam zijn Bron: CBS/SSB
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Ouderen in Parkstad Limburg en hun participatie op de arbeidsmarkt
De toegenomen arbeidsparticipatie in de afgelopen jaren in Nederland is grotendeels te danken aan
een stijgende participatiegraad van ouderen. Van 2000 tot 2005 nam het aantal mensen van 55-64
jaar in Nederland toe met 61.000 personen, een toename van 7%. Dit terwijl in Parkstad Limburg de
potentiële beroepsbevolking van 55-plussers met 2.000 steeg, maar liefst 18%. Door een groter wordende groep 55-plussers stijgt ook het aandeel werkende ouderen in de totale werkzame beroepsbevolking. De stijging in Parkstad is vergelijkbaar met die in de afgelopen jaren in heel Nederland
plaatsvond. Dit hangt samen met recente landelijke maatregelen om de uitval van ouderen op de
arbeidsmarkt te beperken, zoals de omzetting van de VUT-regeling naar de prepensioenregeling: de
gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan is gestegen (Hyunen en Fouarge, 2005). In
vijf jaar steeg de gemiddelde leeftijd van werkzame personen in Parkstad Limburg van 36 naar 40
jaar, dit terwijl de totale potentiële beroepsbevolking een verschil van slechts een jaar laat zien. Dit
komt grotendeels door de beperktere instroom van jongeren op de arbeidsmarkt. Werkende ouderen
nemen dus een steeds prominentere plek in in de totale arbeidsparticipatie.

Tabel 2

Gemiddelde leeftijd werkzame beroepsbevolking in 2000 en 2005 naar regio22
Werkzame beroepsbevolking

Jaar

Parkstad Limburg

Rest van Limburg

Rest van Nederland

2000

36

36

38

2005

40

39

38

Een andere reden voor de toegenomen arbeidsparticipatie onder 55-plussers is een stijgend aandeel
werkende vrouwen in deze leeftijdscategorie. Dit is het zogenaamde cohort-effect: een generatie
vrouwen die niet vaak een baan had wordt langzamerhand vervangen door vrouwen die gewend zijn
om betaalde arbeid te verrichten. De arbeidsparticipatie van vrouwen in deze leeftijdscategorie blijft
echter nog altijd achter op die van mannen: 32% tegen 57%.

Vrouwen in Parkstad Limburg en hun arbeidsparticipatie
De gezinssituatie heeft een grote impact op de beslissing van vrouwen om wel of niet de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden (Visser, 1999). Die zorgt dan ook voor het grootste verschil tussen mannen- en vrouwenarbeidsmarktparticipatie. Het aandeel vrouwen dat stopt met werken na de komst
van kinderen daalde de afgelopen decennia in Nederland sterk; tegenwoordig stopt een op de tien
vrouwen met werken na de geboorte van het eerste kind (Beckers, 2004), voornamelijk lageropgeleide vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (De Koning e.a., 2004). Na de inzinking van
de participatiegraad rond het dertigste levensjaar blijft die vaak op hetzelfde niveau in de verdere
levensloop van vrouwen (grafiek 7).

22 Bron: CBS/SSB
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In Parkstad Limburg is de participatie van vrouwen minder dan het Nederlandse gemiddelde van
53%, namelijk 46% (grafiek 5). Dit grote verschil komt deels voor rekening van de grote groep vrouwen van 45-64 in deze regio. Zij zijn minder goed opgeleid dan gemiddeld en hadden ook toen ze
jonger waren minder vaak een baan. Ze vormen een aanzienlijk deel van de totale vrouwelijke potentiële beroepsbevolking van Parkstad Limburg: 43% tegenover 39% in Nederland23. Dit verklaart voor
een deel het verschil van 7% (grafiek 5) in de arbeidsparticipatiegraad tussen Parkstad Limburg en de
rest van Nederland. De participatiegraad van vrouwen in Parkstad Limburg is overigens bij alle leeftijden ongeveer 5% lager dan gemiddeld in Nederland. Alleen jonge vrouwen tot 25 jaar vertonen hierin
geen verschil. Het is dus niet uit te sluiten dat onder de vrouwen in Parkstad nog steeds sterker dan
onder andere vrouwen de neiging bestaat om te stoppen met werken zodra ze moeder worden.
Vrouwen die niet participeren zijn over het algemeen niet-uitkeringsgerechtigd. Slechts een fractie
van hen ontvangt een uitkering. Het aantal bijstands- en werkloosheidsuitkeringen onder vrouwen in
Parkstad Limburg was 8.160 in het jaar 200724. Dit is 6% van de populatie vrouwen die tot de poten
tiële beroepsbevolking behoren.

Grafiek 7

Netto participatiegraad van vrouwen naar leeftijd in 2005
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De vraag of vrouwen een baan hebben is echter onvoldoende om inzicht te krijgen in de dynamiek op
de arbeidsmarkt. Het gaat ook om het aantal uren dat ze werken. Veel vrouwen kiezen immers voor
deeltijdwerk. Daarom besteedt het onderzoek ook aandacht aan het aantal gewerkte uren tegen
betaling. De vraag is in hoeverre het aantal gewerkte uren van vrouwen in Parkstad Limburg verschilt
van de rest van Limburg en Nederland.

23 Bron: CBS/EBB cijfers voor het jaar 2006
24 Bron: CBS, Statline

Nicis Institute - De nieuwe groei heet krimp - 93

De samenhang tussen de levensloop van vrouwen en de arbeidsintensiviteit is vooral zichtbaar in de
gezinsfase: tussen het twintigste en veertigste levensjaar. Veel vrouwen werken dan in geringe mate
of helemaal niet. In Nederland blijft 42% van de vrouwen met kinderen tot 12 jaar thuis, of kiest voor
een baan van minder dan twaalf uur per week. In Parkstad ligt dit percentage hoger: op 44%. Ook het
aandeel vrouwen met kinderen dat kiest voor een deeltijdbaan tot twintig uur per week is hoger in
Parkstad Limburg dan in de rest van de provincie en Nederland. Slechts 14% van de vrouwen met
kinderen in Parkstad Limburg heeft een baan van meer dan 28 uur per week. Dit is 3% lager dan in de
rest van Nederland.

Grafiek 8

Vrouwen tussen 20-39 jaar met kinderen (minimaal 1) onder 12 jaar, gemiddelde van de
jaren 2000 t/m 2007 naar aantal gewerkte uren per week (bron: Mol, 2008)
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Moeders in Parkstad Limburg werken niet alleen minder vaak, maar ook minder uren dan in de rest
van het land. Dit is opvallend, ook omdat de sectoren met een hoog aandeel vrouwelijke werknemers
in de afgelopen jaren in omvang zijn gegroeid. De sector die nu voor de meeste werkgelegenheid in
Parkstad Limburg zorgt –gezondheid en welzijn – is een branche waarin landelijk gezien vrouwen
oververtegenwoordigd zijn (bijna 27% van alle vrouwelijke werknemers is actief in de sector gezondheidszorg en welzijn25). In 2007 zorgt deze sector voor 20% van alle werkgelegenheid in Parkstad
Limburg en naar alle waarschijnlijkheid blijft deze branche in omvang toenemen.26
Een lager opleidingsniveau van vrouwen in Parkstad Limburg heeft ook invloed op het gemiddeld
aantal uren dat vrouwen in deze regio werken. Laagopgeleide vrouwen in Nederland werken gemiddeld een lager aantal uren dan hoogopgeleide. Van de laagopgeleide vrouwen keert 40% terug op de
arbeidsmarkt na een arbeidsonderbreking tegenover 60% bij hoogopgeleide vrouwen (Steenhof,

25 CBS Statline Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht
26 Parkstad Limburg, Monitor
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2000). Met het lagere opleidingsniveau van vrouwen in Parkstad Limburg is de kans op herintreding
er lager dan in de rest van het land. Dit kan een groter verschil in de arbeidsparticipatie in de leeftijdscategorie 45-59 jaar verklaren tussen Parkstad Limburg en de rest van Nederland.
Wat vrouwen qua carrière doen na de geboorte van een kind is niet louter gebaseerd op persoonlijke
preferenties, maar wordt voor een groot deel bepaald door de institutionele randvoorwaarden. De
kwaliteit en de beschikbaarheid van kinderopvang is bijvoorbeeld belangrijk voor vrouwen die willen
werken. Vooral voor moeders met jonge kinderen tot 12 jaar is het ontbreken van een toegankelijke
kinderopvang een belangrijk obstakel voor een volwaardige arbeidsparticipatie. Daarnaast is de kans
gering dat moeders die minder uren zijn gaan werken na de geboorte van een kind in een latere fase
van hun leven weer meer uren gaan maken (Roman, Schippers en Vlasblom, 2007).

Toekomstscenario’s
Landelijk is de zorg groot dat door vergrijzing het potentieel aan werkenden fors gaat afnemen.
Ook in Parkstad Limburg zal dit spelen. Tegelijkertijd heeft het gebied nog wat te winnen in de mate
waarin de bevolking op de arbeidsmarkt participeert. Vergeleken met de gemiddelde situatie in
Nederland werken zowel ouderen als jongeren nog iets minder dan gemiddeld in Nederland. Nationaal beleid zet in op een verdere stijging van de arbeidsparticipatie van zowel ouderen als vrouwen.
Maar wanneer er in Parkstad Limburg niets extra’s gebeurt, is niet uit te sluiten dat dit niveau ook in
de komende jaren achterblijft. Dit maakt de bevolking minder draagkrachtig, meer uitkeringsafhankelijk en kan bedrijven afschrikken. Regionaal en lokaal beleid in Parkstad Limburg kan tegenwicht
bieden aan het gevaar van relatieve achterstand. Een krimpende potentiële beroepsbevolking hoeft
namelijk niet te betekenen dat het aantal werkenden in gelijke mate afneemt.
Hier volgt een indicatie van de bandbreedte waarbinnen het absolute aantal werkenden in de toekomst kan variëren, afhankelijk van de mate van arbeidsparticipatie voorzover de overige omstandigheden gelijk blijven. Er is uitgegaan van drie theoretische scenario’s:
I
Er verandert niets in de arbeidsparticipatie van de inwoners van Parkstad Limburg.
II De arbeidsparticipatie stijgt verder maar blijft structureel op dezelfde achterstand van de nationale arbeidsparticipatie (in 2006 in nominale percentages).
III De arbeidsparticipatie stijgt naar het nationale niveau dat voor de toekomst wordt verwacht
(gebaseerd op CPB-scenario’s (Van Vuuren en Euwals, 2006) die uitgaan van een stijging van
bruto arbeidsparticipatie tot 76% in 2025).
In tabel 327 worden de bijbehorende percentages gepresenteerd. Door deze toe te passen op de potentiële beroepsbevolking kan het aantal werkenden bij elk scenario berekend worden. Er waren voor de
berekening geen leeftijdsspecifieke cijfers voor arbeidsparticipatie beschikbaar. Hierdoor blijven
effecten van de verschuivingen in leeftijden buiten beschouwing. Daarnaast is er bij de berekeningen
geen rekening gehouden met het aantal uren dat mensen werken. Los daarvan geeft deze exercitie
een beeld van de speelruimte die er voor beleid kan bestaan.

27 Bron: CBS regionale bevolkingsprognose. Potentiële beroepsbevolking is hier gedefinieerd als alle personen tussen 20 en
65 jaar.

Nicis Institute - De nieuwe groei heet krimp - 95

Tabel 3

Schatting bruto participatiegraad en het aantal werkenden (inclusief werklozen)
Nederland
(Bron: CPB)

Parkstad

Bruto
participatie

Aantal
werkenden

Bruto
participatie

Aantal
werkenden

Bruto
participatie

Aantal
werkenden

Bruto
participatie

Aantal
werkenden

2006

68%

6.849.000

63%

95.000

63%

95.000

63%

95.000

2011

69%

6.922.000

63%

91.000

64%

93.000

67%

91.000

2015

71%

7.092.000

63%

88.000

67%

94.000

71%

94.000

Scenario I

Scenario II

Scenario III

2020

73%

7.205.000

63%

84.000

68%

91.000

73%

95.000

2025

76%

7.625.000

63%

80.000

71%

90.000

76%

92.000

Scenario I gaat uit van een onveranderlijke arbeidsparticipatie, het geeft een ondergrens weer. Dit
leidt tot een potentiële beroepsbevolking van 80.000 in het jaar 2025. Het aantal werkenden neemt
dan af met 16%, ofwel met meer dan 15.000.
Bij scenario II – dat uitgaat van een stijging, maar desondanks achterblijft bij de arbeidsparticipatie
in Nederland – krimpt het aantal werkenden met 5.000 (5%).
Indien de arbeidsparticipatiegraad naar het nationale streefniveau voor 2025 kan worden verhoogd
– scenario III – neemt het aantal werkenden met slechts 2.500 personen af, terwijl de totale bevolking
afneemt met 18.000.

Grafiek 9

Aanbod van arbeid in Parkstad Limburg volgens de drie scenario’s
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Minder potentiële beroepsbevolking, toch een gunstiger verhoudingscijfer
tussen werkenden en inactieven
De gevolgen van krimp van de potentiële beroepsbevolking in Parkstad Limburg kunnen worden
beperkt door de feitelijke arbeidsparticipatie te laten toenemen. Hieronder een beeld van de verhouding tussen het feitelijk aantal werkenden en de rest van de bevolking (zowel het inactieve deel van
de potentiële beroepsbevolking als alle overigen) bij variërende arbeidsparticipatie. Ook hier worden
de bovenstaande drie theoretische scenario’s toegepast.

Grafiek 10 Schatting zorglast in Parkstad Limburg
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In scenario I blijft de participatiegraad op het niveau van het jaar 2006. In dit geval is het aandeel
inactieven ten opzichte van de feitelijk werkenden in Parkstad Limburg flink toegenomen. Het verhoudingscijfer is 1,84. Dit betekent dat op elke 100 werkzame personen er 184 inactieven zijn. In
scenario II blijven de verhoudingscijfers vrijwel stabiel. In scenario III daalt het aandeel inactieven
zelfs tot 142 op 100 werkenden. Dit terwijl de potentiële beroepsbevolking in alle scenario’s krimpt.
Zelfs bij een omvangrijke krimp in de potentiële beroepsbevolking zoals in Parkstad (22% in de periode van 2006-2025) kan de verhouding tussen werkenden en inactieven in de totale bevolking dus in
stand worden gehouden door de participatiegraad met slechts enkele procenten te verhogen.
De bovenstaande berekening geeft het belang weer van een stijgende participatiegraad en is een
indicatie van de mogelijkheden. Kortom, een krimpende potentiële beroepsbevolking hoeft geen
verstorende ontwikkeling te zijn voor het arbeidsaanbod wanneer de verhouding tussen werkenden
en inactieven in stand kan worden gehouden met stijgende participatie op de arbeidsmarkt. Dit is
een belangrijk aandachtspunt voor regionaal beleid.
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Conclusie: meer met minder
Het huidige grote aantal inactieve 50-64-jarigen – in 2005 17% van de totale potentiële beroepsbevolking in Parkstad Limburg – wijst op een achterstand in participatie, maar kan ook worden gezien als
een potentie voor meer. Hiernaast heeft Parkstad Limburg totnogtoe te maken met een relatief lage
participatiegraad van vrouwen. Daaraan liggen zaken ten grondslag als selectieve uittocht van beter
opgeleiden naar suburbane gebieden, naar verder weg gelegen delen van het land of zelfs naar het
buitenland, waardoor er relatief meer lager opgeleiden overblijven. Al met al verdient het aanbeveling te bezien of er speciaal beleid kan worden gevoerd om kinderopvang beter te faciliteren. Het kan
helpen achterstanden aan de aanbodkant van vrouwen en moeders op de arbeidsmarkt sneller te
verminderen. Hier bevindt zich een extra reservoir aan werkenden.
Andere maatregelen om de participatiegraad van vrouwen en ouderen te verhogen zijn het voorkomen van vroegtijdige uittreding aan de ene kant en reactivering van mensen die de arbeidsmarkt
reeds hebben verlaten aan de andere kant. Er gebeurt al veel op dit gebied op nationaal niveau, maar
ook steeds meer op regionaal niveau. Daarnaast begeleiden gemeenten bijstandsgerechtigden en
nuggers (niet-werkenden, niet uitkeringsgerechtigden) naar de werkvloer. Ze bieden hun reïntegratietrajecten om ze te helpen een plek op de arbeidsmarkt te vinden. De mogelijkheden voor gemeenten
houden hier echter niet op. Voorbeelden zijn het maken van afspraken met het lokale bedrijfsleven en
het ontwikkelen van toegankelijke en kwalitatief goede voorzieningen. Gezien de unieke situatie van
Parkstad Limburg zijn er echter weinig best practises waar op teruggevallen kan worden. De nationale
voortrekkersrol van Parkstad dwingt zijn leiders tot creatief beleid. De komende jaren bieden dan ook
volop kansen om onderscheidend werk te verrichten dat later nationaal maatschappelijke navolging
kan krijgen.

Begrippenlijst
Bruto arbeidsparticipatie

Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de
potentiële beroepsbevolking.

Netto arbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking.

Beroepsbevolking

Alle personen die:
• tenminste twaalf uur per week werken, of
• werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
• verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.

Potentiële beroepsbevolking

Het deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt
voor deelname aan het arbeidsproces, ofwel alle personen tussen 15 en
65 jaar.

Werkzame beroepsbevolking

Personen die betaald werk hebben voor twaalf uur of meer per week.
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8. Meer ouderen,
de betekenis voor zorg
Luc de Witte (Hogeschool Zuyd)
Inleiding
Zuid-Limburg veroudert. Dat is in de voorgaande hoofdstukken duidelijk geworden en met degelijke
cijfers onderbouwd. De regio Parkstad Limburg loopt hierbij voorop. De cijfers liegen er niet om. De
bevolking veroudert niet alleen, ze neemt ook in omvang af; in de regio Parkstad Limburg is sprake
van een krimpende bevolking. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat deze ontwikkeling
grote gevolgen heeft. Voor de lokale economie, voor de werkgelegenheid, voor de sociale structuren
in wijken, voor het culturele leven waar deze regio zo bekend om staat, voor het onderwijs en voor de
zorg. Over dit laatste gaat dit hoofdstuk. De centrale vraag is wat de sociaaldemografische trend in
Parkstad Limburg kan betekenen voor verschillende aspecten van de zorg. De focus ligt hierbij op de
ouderenzorg; andere sectoren in de zorg blijven dus buiten beschouwing.
Algemeen leeft het beeld dat de vraag naar zorg sterk toeneemt en het aanbod daarbij achter zal
blijven, onder andere omdat er onvoldoende arbeidskrachten zullen zijn voor de zorg. Maar hoe groot
is dit ‘probleem’ eigenlijk? En zijn er oplossingen voor? In dit hoofdstuk wordt ingegaan op mogelijke
scenario’s voor de toekomst en op de vraag wat de regio kan doen om de ontwikkelingen in de zorg
positief te beïnvloeden.

Gevolgen veroudering voor zorg
Ouderen zijn grootverbruikers van zorg. Met de leeftijd neemt de kans op chronische ziekten toe. In
cijfers: 50% van de mensen van 55-64 jaar heeft last van een of meer chronische ziekten, bij 75-jarigen is dit 75% (Voorham en Rosendal, 2008). En ouderen hebben vaker meer dan een chronische
ziekte. In de groep 55-64 jaar heeft een op de zeven mensen meer dan één chronische ziekte, bij
75-plussers is dat een op de vier. Op basis van dergelijke cijfers verwacht het RIVM dat in de periode
2000-2020 het aantal mensen met een chronische ziekte met 35% zal toenemen, voor het grootste
deel bij ouderen.
Wordt er gekeken naar de kosten van de zorg, dan is duidelijk dat ouderen het grootste deel van de
zorgkosten ‘veroorzaken’. Ongeveer 70% van de uitgaven in de zorg wordt uitgegeven aan mensen
met een chronische ziekte. Wetend dat chronische ziekten in belangrijke mate samenhangen met
leeftijd, is duidelijk dat het merendeel van de zorgkosten met ouderen te maken heeft. Een 85-jarige
ontvangt momenteel gemiddeld tien keer zoveel zorg als een 60-jarige.
Het hebben van een of meer chronische ziekten betekent nog niet dat er een groot beroep op zorg
gedaan wordt. Dit hangt vooral af van de mate waarin de ziekte beperkingen in het dagelijks functioneren veroorzaakt, en van de mate waarin mensen beschikken over alternatieve ondersteuningsbronnen – bijvoorbeeld een partner of familiezorg. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schat in
Rapportage ouderen (De Boer, 2006) dat 11% van alle 55-plussers een ernstige lichamelijke beperking
heeft. Deze mensen zijn als kwetsbaar te typeren en hebben vaak een vorm van zorg nodig. Ongeveer
een kwart van hen verblijft in een verpleeg- of verzorgingshuis, het merendeel woont zelfstandig.
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De samenhang van beperkingen met leeftijd is sterk: van de 55-64-jarigen heeft 3% ernstige beperkingen, bij 85-plussers is dat 60% en bij bewoners van verpleeghuizen 96%.
Uit het voorgaande is duidelijk dat het aantal mensen met chronische ziekten sterk toeneemt, evenals het aantal kwetsbare ouderen. De vraag naar zorg, en dan vooral langdurende zorg, zal toenemen. Voor een deel is dat ziekenhuiszorg, maar het zal vooral gaan om eerstelijnszorg, om zorg thuis
en om intramurale ouderenzorg. Zorg thuis neemt het sterkst toe, simpelweg omdat in de intramurale zorg onvoldoende capaciteit zal zijn om de verwachte toename op te vangen. Die zorg zal vooral
in ‘normale’ woningen moeten plaatsvinden. Woningbouw zal steeds meer op mensen in een oudere
leeftijdsfase gericht moeten zijn. Bij voorkeur geïntegreerd in het woningaanbod.
Tegelijk met de toename van het aantal ouderen en daarmee samenhangende toename van de
behoefte aan zorg neemt het aantal jongeren af. Minder mensen moeten voor meer mensen zorgen.
Dit heeft grote gevolgen voor de beschikbaarheid van werknemers voor de zorg. In het sectorplan
Zorg, onderwijs en arbeidsmarkt 2007-2010 van het Parkstad Overleg Arbeidsmarkt Zorg (POAZ) wordt,
op basis van een onderzoek door Van der Windt e.a. (2006) gesteld dat er in 2012 in Parkstad Limburg
een tekort aan werknemers in de zorg is van 8,3%. Dit is beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde van 5,4% en ook hoger dan in andere regio’s in Limburg (variërend van 2,7 tot 7,6%). De grootste verwachte tekorten betreffen verzorgenden met een relatief lage opleiding, maar ook in de hogere
opleidingscategorieën zijn de verwachte tekorten aanzienlijk. De zorginstellingen geven in hetzelfde
onderzoek aan dat zij het aantrekken en de inzetbaarheid van het personeel de belangrijkste knelpunten vinden. Na 2012 worden de cijfers alleen maar nijpender.
De grote uitdaging voor de zorg als gevolg van de veroudering van de samenleving is het bieden van
een adequaat antwoord op de behoefte aan zorg en ondersteuning, vooral in de eigen woonsituatie
van ouderen, met een geringer beslag op beschikbare arbeidscapaciteit van professionals in de zorg.
Parkstad Limburg lijkt in de voorhoede van deze ontwikkeling te staan.

Mogelijke toekomstscenario’s
De hiervoor genoemde cijfers zijn niet te bagatelliseren. Er is een belangrijk probleem dat aangepakt
moet worden, maar er zijn ook onvermoede oplossingen mogelijk. Die liggen op heel verschillende
terreinen. Als er minder professionals voor de zorg beschikbaar zijn dan nodig, dan moet dit tekort
op een of andere manier ingevuld worden. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe werknemers te werven,
al dan niet vanuit de eigen regio, of door alternatieve zorgbronnen aan te boren of te stimuleren.
Maar ook door zorg op een andere, minder arbeidsintensieve manier, te bieden. Waarschijnlijk vindt
er een combinatie hiervan plaats. Hierna staan enkele mogelijke ontwikkelingen die een bijdrage
kunnen leveren aan het oplossen van verwachte tekorten op de zorgarbeidsmarkt.
Vergroten arbeidsparticipatie vrouwen en ouderen in de regio
In hoofdstuk 7 is ingegaan op de mogelijke gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor
arbeidsparticipatie. Als de huidige cijfers over arbeidsparticipatie geëxtrapoleerd worden op basis
van de demografische ontwikkeling, dan neemt het aantal werkenden in Parkstad in de periode 20082025 met ruim 16% af. Er wordt echter ook aangetoond dat deze afname in belangrijke mate gecompenseerd kan worden wanneer de arbeidsparticipatie van vrouwen en jonge ouderen groter wordt.
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Daar is dus winst te behalen. Juist in de zorg werken relatief veel vrouwen en ook ouderen kunnen in
deze sector belangrijke bijdragen leveren. De landelijk reeds stijgende arbeidsparticipatie van
55-plussers is in die zin gunstig. Voeg hierbij de aandacht voor werken na het 65e levensjaar en er
kunnen nog grote aantallen arbeidskrachten voor de zorg beschikbaar komen, maar dan moet dat
potentieel wel aangeboord kunnen worden. Als er goede randvoorwaarden zijn voor vrouwen en
ouderen om betaald werk te doen, bijvoorbeeld qua … kinderopvang, flexibele werktijden, mogelijkheden om parttime te werken, en het (financieel) aantrekkelijk genoeg is om te gaan werken, is het
denkbaar dat vrouwen en ouderen vacatures in de zorg gaan invullen. Hiervoor moeten ze wel
geschoold worden. Omdat de grootste tekorten in de lagere opleidingsniveaus voorkomen, moet het
in principe mogelijk zijn om eventuele tekorten in opleiding te overbruggen.
Werknemers van buiten de regio
Naast nieuwe professionals uit het nog niet benutte arbeidspotentieel in de eigen regio kunnen professionals ook van elders naar de regio komen, bijvoorbeeld uit de aanpalende regio’s in Duitsland
en België, uit Oost-Europese landen of uit andere delen van Nederland. Het aantal Belgische verpleegkundigen en verzorgenden dat in de regio werkt, is al groot. Onbekend is hoe groot het potentieel aan deze arbeidskrachten nog is. Mogelijk komen professionals in de toekomst ook van verder,
zoals nu in de bouw en in de land- en tuinbouw al zichtbaar is (Oost-Europa). Dit stuit natuurlijk op
taal- en cultuurproblemen, maar dat hoeven geen onoverbrugbare barrières te zijn. Zorgopleidingen
kunnen gecombineerd worden met taalcursussen, waarmee de regio extra interessant kan worden
voor buitenlandse werknemers (en studenten).
Inzet van mantelzorg
Behalve zorgprofessionals, al dan niet uit het buitenland, zijn er alternatieve zorgbronnen die nog
niet volledig benut worden: onderlinge (buren)hulp en mantelzorg door familie. Informele zorg door
buren of bewoners van de wijk is een interessante mogelijkheid. Deze vorm van informele zorg is nog
weinig of niet georganiseerd, maar er zijn wel goede mogelijkheden voor. Hammen-Poldermans
schrijft in haar proefschrift Wie dan leeft … wie dan zorgt? (mei 2008) dat informele zorg op wijkniveau
georganiseerd kan worden in coöperatief verband, door en voor ouderen onderling. Zeker als wijken
voor ouderen veilig zijn en er een goede, toegankelijke infrastructuur is, kan onderlinge hulp veel
primaire zorgvragen opvangen. Het is aannemelijk dat dergelijke vormen van onderlinge hulp sterk
toenemen. Ze zijn overigens niet alleen voor de ouderenzorg belangrijk, maar kunnen ook van betekenis zijn voor de zorg voor kinderen.
Zorg door familie is van oudsher de belangrijkste bron van zorg, maar wordt voor de zorg voor ouderen steeds moeilijker te verwezenlijken, omdat ouders en kinderen steeds verder van elkaar wonen.
Bovendien hebben steeds meer ouderen weinig of geen kinderen. Mantelzorg is zwaar, waardoor die
moeilijk te combineren is met andere taken als gezin en werk.
Hier is echter wel iets aan te doen. Een interessant innovatief concept is de tijdelijke zorgwoning die
in de tuin geplaatst kan worden. Hierdoor kunnen zorgbehoeftige ouderen toch dicht bij hun kind
wonen, of andersom bij jongeren die zorg behoeven. En er zijn steeds meer mogelijkheden om zorg
met technologie te ondersteunen, waardoor toezicht en aspecten van veiligheid op een minder belastende manier op afstand geregeld kunnen worden. Met dergelijke innovaties kan het potentieel aan
mantelzorg beter benut worden. Hiervoor is soms aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk.
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Nieuwe vormen van zorg
Het beperken van (de gevolgen van) een mogelijk toekomstig tekort aan arbeidskrachten kan mogelijk door nieuwe vormen en methoden van zorg, die minder arbeidsintensief zijn. Zo is er veel aandacht voor domotica-toepassingen en zorg op afstand: door inzet van informatie- en communicatietechnologie zorgen dat mensen met beperkingen zo lang mogelijk zonder zorg zelfstandig kunnen
blijven wonen. Vanuit Actiz, de organisatie van zorgondernemers, worden toepassingen van zorg-TV
en andere vormen van zorg op afstand sterk gestimuleerd. Cliënten hebben dan via een beeldverbinding of anderszins op afstand contact met een zorgverlener en kunnen advies krijgen, afspraken
maken, en dergelijke. Hetzelfde communicatiemiddel kan gebruikt worden om diensten aan te bieden die de zelfredzaamheid van cliënten kunnen ondersteunen.
Op het gebied van domotica zijn er ontwikkelingen die het mogelijk maken om de gezondheidstoestand van cliënten op afstand te monitoren en zo veiligheid en zorg op maat te bieden, bijvoorbeeld
als door de apparatuur afwijkende situaties gesignaleerd worden. De verwachting is dat door inzet
van dergelijke technologie heel andere vormen van zorg kunnen ontstaan, die de aard en omvang van
de vraag naar professionele zorg sterk kunnen beïnvloeden. De mate waarin dit gebeurt is moeilijk te
voorspellen, maar dat er ingrijpende ontwikkelingen plaats zullen vinden is zeker.
Met de hiervoor geschetste oplossingen kan waarschijnlijk het verwachte tekort aan arbeidskrachten
in de zorg in Parkstad Limburg in belangrijke mate gecompenseerd worden. De bijdrage van de verschillende scenario’s is niet cijfermatig te onderbouwen en de oplossingen komen niet vanzelf, maar
met gericht beleid moeten ze voldoende aanknopingspunten bieden om de toekomst van de zorg in
deze regio met vertrouwen tegemoet te zien.

Wat kan gemeente of regio doen?
Aanknopingspunten voor beleid van gemeenten, regio en provincie:
• Bevorderen/stimuleren van de arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen door goede randvoorwaarden voor werken te creëren: voldoende kinderopvang, flexibele werktijden, mogelijkheden
voor parttime werken, mogelijkheden om zorg en werk te combineren, enzovoort, en met opleidingen op maat, zodat mensen adequaat en snel (bij)geschoold kunnen worden voor functies in de
zorg.
• Bevorderen/stimuleren van de aantrekkelijkheid van de regio voor mensen van elders die in Parkstad willen wonen en komen werken in de zorg.
• Het stimuleren en faciliteren van onderlinge hulp tussen ouderen, zowel direct – faciliteren van
initiatieven die dit proberen te organiseren – als indirect – door te zorgen voor voldoende veiligheid
in de wijk en een toegankelijke infrastructuur waardoor mensen elkaar makkelijk kunnen bereiken.
• In de woonomgeving nadruk leggen op wat belangrijk is voor ouderen: toegankelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid, en het imago van de woonomgeving hierop richten. De regio kan zo aantrekkelijk worden voor de meer bemiddelde senioren dit hierdoor worden aangetrokken (zowel
retourmigranten als nieuwkomers).
• Het stimuleren en faciliteren van mantelzorg, onder andere door mantelzorgondersteuningsorganisaties te ondersteunen.
• Een actief woonbeleid waarin mantelzorg een belangrijke overweging is voor bijvoorbeeld woningtoewijzing – voorrang voor een woning in de buurt, als kinderen voor hun ouders zorgen of
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andersom, mogelijk maken dat ouders al dan niet tijdelijk bij hun kinderen op het erf kunnen
wonen, enzovoort).
• Nadenken over mogelijkheden voor mantelzorgwoningen: woningen die geschikt zijn om (intensieve) zorg te bieden.
• Stimuleren van innovatieve vormen van zorg, al dan niet in combinatie van woonconcepten.
• Ontwikkelen van scholing voor werkers in de zorg met betrekking tot de problematiek van ouderen, en met betrekking tot het omgaan met innovaties. Samenwerking tussen de in de regio aanwezige kennisinstellingen (o.a. Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht, RWTH) ligt hier voor de
hand en kan een aantrekkingskracht op studenten en werknemers uitoefenen. Dit kan ook internationale uitstraling hebben.
Deze lijst van aanknopingspunten is niet uitputtend. Ze laat wel zien dat er verschillende mogelijkheden zijn voor overheden om invloed uit te oefenen op het instandhouden van voldoende en kwalitatief goede zorg in de regio. Een aspect dat in dit overzicht niet genoemd is, is de bekostiging ervan.
Dit is geen eenvoudig punt, maar een groot deel van de mogelijke maatregelen is binnen de huidige
kaders te realiseren.
Er kan verder worden gedacht dan alleen het oplossen van de verwachte tekorten aan werknemers in
de zorg. Een regio waar relatief veel langdurende zorg nodig is, biedt ook kansen om zich juist daarmee te profileren door actief te zijn met zorginnovaties, met onderwijs en met nieuwe zorgvormen.
Parkstad Limburg heeft goede en innovatieve zorgorganisaties en kennisinstellingen met veel expertise. Ook zijn er bedrijven die graag meedoen in innovaties voor de zorgsector.
Als deze kansen benut worden door gezamenlijk aan zorginnovatie te werken, wordt zorg – het probleem van deze regio – een sterk punt. Dit kan een aanzuigende werking hebben op professionals die
zich in de regio willen vestigen om er juist in de zorg en bij bedrijven die zich op deze sector richten
te werken, uit binnen- en buitenland. Gemeenten, regio en provincie kunnen een belangrijke rol
vervullen in het stimuleren en faciliteren van dergelijke samenwerkingsvormen en, nog belangrijker,
van de vernieuwende initiatieven en zorgconcepten die daaruit voortkomen.
Het gaat dus om stimuleren én faciliteren van samenwerkingsverbanden die op zorginnovatie gericht
zijn en het realiseren van de ideeën die daaruit komen. De samenwerkinginitiatieven zijn er – bijvoorbeeld de Zorgacademie Parkstad – met daarbinnen het Centre for Care Innovations en het innovatieplatform rond Orbis medisch- en zorgconcern. En de mogelijkheden voor innovatieve aanpakken van
zorg zijn er ook. In de voorgaande paragrafen zijn daar voorbeelden van gegeven. Met de juiste
bestuurlijke steun kunnen deze initiatieven helpen om van de verouderende samenleving in Limburg
een positief kenmerk te maken.
Om de geschetste kansen te kunnen benutten, moeten de betreffende overheden, zorgaanbieders en
kennisinstellingen zich willen profileren met de langdurende zorg. Tot nu toe lijken andere terreinen
meer aandacht te krijgen, zoals high tech, biomedische technologie, life sciences en nieuwe energie. Het
zijn populaire en belangrijk thema’s die blijkbaar meer sex appeal hebben. Maar de langdurende zorg
is een probleem van iedereen. En ook die heeft grote kansen voor spraakmakende innovaties. Deze
kansen te pakken lijkt de beste oplossing van het zorgprobleem van de verouderende samenleving in
Limburg.
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9. Parkstad Limburg,
een kansrijke regio
Marco Bontje (AMIDSt, UvA)
In het begin van de eenentwintigste eeuw is de concurrentie tussen stadsregio’s om banen, nationaal
en internationaal heviger dan ooit. Wetenschappers en adviseurs roepen hen op om zich beter te
verkopen. Stadsregio’s worden ‘merken’ die de aandacht van bewoners, bedrijven, investeerders en
subsidieverstrekkers (Den Haag, Brussel) moeten zien te trekken. Een grote uitdaging hierbij is om
iets bijzonders te bieden en niet méér van hetzelfde. Elke stadsregio kan mede op basis van historisch
gegroeide eigenschappen een eigen profiel kiezen. Belangrijk is het om kapitaal en mensen naar de
regio te trekken én rekening te houden met de belangen van al aanwezige bewoners en bedrijven.
Parkstad heeft een nog uitdagender taak. Het probeert zich sinds kort als stadsregio te ontwikkelen
en het is een van de eerste delen van Nederland die met bevolkingskrimp te kampen heeft.
In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre gangbare wetenschappelijke en beleidsinzichten op de
stadsregio Parkstad van toepassing zijn. Inzichten uit de recente literatuur worden kort besproken en
vergeleken met de ontwikkelingstrends en ambities van Parkstad. Aan de sociaaldemografische en
sociaaleconomische trends die in voorgaande hoofdstukken zijn beschreven, wordt een ontwikkelingsperspectief gekoppeld. Heeft Parkstad in zijn actuele beleidsplan Perspectief voor Parkstad een
kansrijke koers ingezet? Wordt er op het goede regionale schaalniveau gemikt? En in hoeverre moet
de ontwikkeling van een krimpende regio anders aangepakt worden dan die van een groeiende regio?

Concurrentie tussen stadsregio’s
Kunnen steden of stadsregio’s wel met elkaar concurreren? Is de nationale en internationale economische concurrentie er niet vooral een tussen bedrijven? Dit zijn terechte vragen waarover de discussie nog volop gaande is. Maar in de academische en beleidsliteratuur wordt er al in toenemende mate
van uitgegaan dat steden en regio’s wel degelijk met elkaar concurreren, en dat ze ten opzichte van
elkaar duidelijke concurrentievoor- en -nadelen hebben. Dit is ook het uitgangspunt in dit hoofdstuk.
Het proces van globalisering heeft overal ter wereld impact op de stedelijke en regionale ontwikkeling. Doordat bedrijven, bedrijfsnetwerken en geldstromen steeds internationaler worden, vrezen
steden, regio’s en landen de greep op hun economische ontwikkeling te verliezen. Dit is echter maar
één factor, uiteindelijk komt economische ontwikkeling wel degelijk ook via lokale factoren tot
stand. Winnaars en verliezers in de internationale concurrentieslag ontstaan door interacties tussen
globale en lokale processen en actoren (Tasan-Kok en Van Weesep, 2007). Die concurrentieslag gaat
om bewoners, bezoekers en bedrijven. Wapens in de strijd zijn een aantrekkelijke woonomgeving,
gunstige vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, attracties en voorzieningen die bewoners, bezoekers,
werknemers en ondernemers bedienen, en een positief imago dat via citymarketing uitgestraald kan
worden. Begg (1999) wijst daarnaast op het belang van samenwerking tussen overheden en overheidsafdelingen en andere stakeholders, om fragmentatie en tegengestelde belangen te overwinnen en
tot één gezamenlijke stedelijke of regionale strategie te komen.
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Tegenwoordig lijkt er in wetenschaps- en beleidsland een consensus te ontstaan over wat stadsregio’s nodig hebben om succesvol en concurrerend te zijn. In allerlei varianten draait het uiteindelijk
om kennis, creativiteit en innovatievermogen. Dit geldt momenteel vooral voor de stadsregio’s in
Noord-Amerika en Europa, die niet op loonniveau en massaproductie kunnen concurreren met Zuiden Zuidoost-Azië. Des te meer geldt dit nu landen als China en India zich toenemend ook bezighouden met het bedenken en innoveren van producten en hoogwaardige diensten. Als Europa en NoordAmerika hun vooraanstaande economische positie willen behouden, moeten ze hun Aziatische concurrenten steeds een stap voorblijven met nieuwe ideeën, producten, productcombinaties en diensten. Als deze onder beleidsmakers en wetenschappers dominante gedachtegang klopt, wordt het
dus alsmaar belangrijker om creatief en hoogopgeleid talent naar stad of regio te trekken en dit
talent ook vast te houden.
Er is nog de nodige discussie over hoe dit moet gebeuren. Richard Florida (2002, 2007) wijst op het
belang van creatief talent voor stedelijke economische groei. Waar klassieke stedelijke en regionale
groeistrategieën uitgaan van het aantrekken van bedrijven, moeten volgens hem juist de getalenteerde potentiële werknemers en ondernemers naar een stad getrokken worden. De bedrijven volgen
dan vanzelf: ze worden opgericht door die getalenteerde ondernemers, of verhuizen naar plekken
waar het meeste talent geconcentreerd is.
In iets andere woorden en met een iets ander verklaringsmodel wijzen ook andere economen en geografen zoals Edward Glaeser op het belang van human capital voor stedelijke economische groei (o.a.
Berry en Glaeser, 2005). Hieraan wordt vaak de conclusie gekoppeld dat steden vooral aantrekkelijke
voorzieningen voor de hoogopgeleiden en meest getalenteerden in huis moeten hebben, zoals een
hoogstaand en divers cultuuraanbod, sportfaciliteiten, evenementen, luxe winkels en goede restaurants (Glaeser e.a., 2001; Clark e.a., 2002). Die gedachte wordt echter fel bestreden door vakgenoten
als Allen Scott (2006) en Michael Storper (Storper en Manville, 2006). Zij leggen de nadruk op het
belang van het productiesysteem, agglomeratievoordelen en de ontwikkeling van clusters waarin
nieuwe of innovatieve bedrijfstakken zich in samenhang met instituties – brancheorganisaties, vakopleidingen, beleidsprogramma’s, en dergelijke – ontwikkelen. Volgens de gedachtegang van mensen als Scott en Storper is het dus beleidsmatig belangrijker om bedrijven aan te trekken en vast te
houden.
De keuze voor een van beide perspectieven op stedelijke economische groei, of een combinatie van
beide, heeft consequenties voor lokaal en regionaal beleid. Als de veronderstelling van Richard Florida klopt dat creatief talent aangetrokken moet worden, horen daar investeringen in de woon- en
leefomgeving bij. Diversiteit in etnisch-culturele achtergrond en leefstijl zou een belangrijke magneet voor creatief talent zijn en het mengen van functies op buurt- of zelfs straatniveau beveelt hij
dan ook warm aan, in navolging van Jane Jacobs die dit begin jaren zestig al bepleitte (Jacobs, 1961).
Als echter de visie van Scott en Storper gevolgd wordt, moet overheidsbeleid zich vooral richten op
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. Dan worden de beschikbaarheid van representatieve bedrijfslocaties, concurrerende grond- en vastgoedprijzen, bereikbaarheid via lucht, weg en
spoor en het lokale en nationale belasting- en subsidieregime belangrijk. Daarnaast ligt het dan voor
de hand om clustervorming te stimuleren, bijvoorbeeld door het oprichten of ondersteunen van netwerkorganisaties en vakopleidingen. In veel steden komt onder invloed van goeroes als Florida de
nadruk steeds meer op zachte locatiefactoren als woonomgeving en stedelijke atmosfeer te liggen.
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Steden doen er echter verstandig aan om de harde locatiefactoren als bereikbaarheid en financiële
randvoorwaarden niet uit het oog te verliezen, want de Florida-hypothese dat steden die creatief
talent aantrekken en vasthouden economisch het succesvolst zijn, is nog niet overtuigend bewezen
(Musterd e.a., 2007).
Onderschat wordt het belang van de historische ontwikkeling en specialisatie van steden en regio’s.
Het opbouwen van een succesvolle stedelijke of regionale economie is een proces van de lange adem.
Steden die nu internationaal toonaangevend zijn, waren dat vaak decennia of zelfs eeuwen geleden
al. Zelden komen steden of regio’s uit het niets op als economische grootmacht. Wanneer dit wél
gebeurt specialiseren ze zich vaak extreem in een opkomende economische sector. De nieuwe industriesteden die ontstonden in de achttiende en negentiende eeuw zijn daarvan een goed voorbeeld.
Maar de geschiedenis bewees ook herhaaldelijk dat een economische monostructuur, gebaseerd op
één of enkele producten of sectoren erg kwetsbaar is. Vaak volgt op een snelle opkomst een even
snelle ondergang. Steden en regio’s die het momenteel goed doen, hebben een diverse economische
structuur met nieuwe en innovatieve sectoren naast eeuwenoude sterke tradities die een solide basis
zijn (Bontje en Musterd, 2008).
Maar het uitgangspunt van onderzoekers, consultants en beleidsmakers die zich bezighouden met
stedelijke concurrentie is bijna uitsluitend een verwachte groei. Hoe kan Parkstad Limburg – dat
moet rekenen op bevolkingskrimp en vergrijzing – zich handhaven of zelfs zijn positie verbeteren in
deze concurrentieslag?

Beleidsvoorbeelden voor krimpende stadsregio’s
In stadsregio’s die geconfronteerd worden met bevolkingskrimp, vaak samengaand met economische stagnatie, overheerst in het begin vaak wishful thinking. Beleidsmakers denken vaak dat de krimp
maar van korte duur is, misschien mede gezien de ervaring in veel grote steden in Europa en de VS
die vanaf de jaren vijftig of zestig leegliepen en vanaf de jaren tachtig weer zijn gaan groeien. Stedelijke krimp als gevolg van suburbanisatie, waarvan bij veel van die steden vooral sprake was, is echter
een heel ander verhaal dan structurele regionale krimp. Als het bevolkingsverlies niet aan de omliggende gemeenten is, maar aan andere regio’s, en als die verbonden is met een structurele economische crisis op regionaal niveau, is het veel moeilijker om die trend om te keren. In sommige steden
lukt dat spectaculair: vaak aangehaalde voorbeelden zijn Manchester en Barcelona. In beide steden
is het stadscentrum opgebloeid als winkel-, uitgaans- én woonomgeving, zijn probleemwijken rigoureus opgeknapt, trekt de Romeinse en middeleeuwse stad (Barcelona) en het industriële erfgoed
(Manchester) veel toeristen en doen sport, entertainment en creatieve industrie het economisch
goed. Het inmiddels bij veel steden bekende recept van grote evenementen (Olympische Spelen in
Barcelona en de Commonwealth Games in Manchester) en landmark-architectuur heeft er een duidelijke economische impact gehad. Maar het relatieve succesverhaal van Manchester en Barcelona is
slechts voor weinig steden weggelegd. Bovendien kennen beide steden wel degelijk nog grote sociale
en economische problemen.
Acceptatie van en anticiperen op structurele krimp kan een moeizaam proces zijn. Dat krimp niet per
se negatieve effecten hoeft te hebben, is voor veel beleidsmakers een brug te ver. Ze zijn opgeleid om
groei in goede banen te leiden en zien die als de normale en wenselijke situatie. Zelfs een vertraging
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van groei wordt soms al als onwenselijk of bedreigend gezien. Klinkers en Hovens (2008) beschrijven
de gemeentelijke reacties op krimp als een rouwproces: van ontkenning (‘dat speelt nog niet bij ons’)
via verzet (‘daar moet toch wat aan te doen zijn?’) en berusting naar actie. Pas in de actiefase wordt
het beleid op krimp aangepast. In de fasen daarvoor kunnen dan al verkeerde beleidskeuzes gemaakt
zijn die de effecten van krimp negatiever maken dan nodig was.
Ook in het internationale academische debat is bevolkings- en economische groei vaak een vanzelfsprekend uitgangspunt. Er is nauwelijks aandacht voor beleid voor langzaam groeiende, stagnerende
of zelfs krimpende steden of stadsregio’s, en als die aandacht er al is, wordt de situatie meestal als
een crisis beschreven. Tot de uitzonderingen behoren het artikel van Leo en Brown (2000) over beleid
voor langzaam groeiende steden, het project Shrinking Cities waarin krimp vanuit vele – ook positieve
– invalshoeken belicht wordt (Oswalt, 2005), en de vergelijking van Savitch en Kantor (2003) van
strategieën van steden die volop profiteren van de globalisering met steden die niet meekunnen in de
huidige economie.
Door de lang aanhoudende leegloop van Oost-Duitse steden kwam het verschijnsel stedelijke krimp
echter meer in de belangstelling te staan. Na de val van het socialistische regime, het opgaan in de
Bondsrepubliek Duitsland en de ineenstorting van de verouderde industrie, verloor Oost-Duitsland
miljoenen inwoners aan West-Duitsland. Niet alleen de landelijke gebieden liepen leeg, ook de
meeste steden. De massale werkloosheid en het gebrek aan toekomstperspectief waren de voornaamste factoren achter deze trek van Oost naar West. Maar in de steden was de verwaarlozing van de
oudere stadswijken door het DDR-regime nog een extra pushfactor. De negentiende-eeuwse en
vroegtwintigste-eeuwse arbeiderswijken konden pas na de Duitse eenwording ingrijpend gesaneerd
worden (Glock, 2002; Lang en Tenz, 2003; Oswalt, 2005).
Leipzig was een van de eerste steden in Oost-Duitsland die accepteerde dat de krimp lang zou kunnen aanhouden. Hier werden plannen ontwikkeld om de verkeersinfrastructuur, het woningbestand
en het voorzieningenniveau op een blijvend kleinere bevolking aan te passen. Hopeloos vervallen en
structureel leegstaande panden werden gesloopt en vervangen door groen, speelplaatsjes of andere
vormen van openbare ruimte. Andere stadsdelen en panden met meer toekomstperspectief werden
opgeknapt. Vooral het stadscentrum onderging een metamorfose en is nu een levendig winkel- en
uitgaanscentrum. De buurten rondom het stadscentrum, met veel jugendstil en art nouveau, leefden
op als gewilde woonbuurten. Een deel van het industriële erfgoed kreeg een tweede leven als betaalbaar onderkomen voor kunstenaars en startende ondernemers (Bontje, 2004). Sommige andere
Oost-Duitse steden als Dresden, Erfurt, Weimar en Jena hebben een vergelijkbaar herstel. Daarbinnen zijn de contrasten echter groot: opbloeiende centra naast probleemwijken, prachtig opgeknapte
huizen direct naast leegstaande of zelfs half ingestorte panden. In andere Oost-Duitse grote steden
als Magdeburg en Rostock en de meeste kleinere steden blijven de problemen groot en is er weinig
hoop op herstel (Herfert, 2002).
Het is nog te vroeg om een definitieve conclusie te trekken over welk overheidsbeleid het beste past
bij een structurele krimpsituatie. Beleid alleen kan krimp niet ombuigen in groei, maar kan herstel
wel bevorderen of een negatieve spiraal helpen doorbreken. De kans om via beleid stabilisatie of
herstel te bevorderen hangt zoals eerder besproken niet alleen samen met de huidige situatie, maar
ook met de voorafgaande historische ontwikkeling van een stad of regio. Op sommige plekken blijkt
een serieuze crisis van voorbijgaande aard te zijn omdat de ingrediënten van het herstel zelfs in die
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crisissituatie al aanwezig waren; op andere plaatsen wordt het van kwaad tot erger. Waar dit verschil
precies aan ligt is niet altijd even grijpbaar, maar de contrasten zijn soms opmerkelijk. Glaeser
maakte bijvoorbeeld twee reconstructies van stedelijke ontwikkeling van steden die in de jaren zestig
en zeventig vergelijkbare problemen kenden, maar zich daarna in tegengestelde richtingen verder
ontwikkelden. Boston kwam vanaf de jaren tachtig sterk terug en bewees zich, niet voor het eerst, als
een stad die zich steeds opnieuw kon vernieuwen. In Buffalo lukte dit echter niet. Het contrast verklaart Glaeser deels uit effectief beleid in Boston en falend beleid in Buffalo, maar een veel grotere
verklaringskracht hadden verschillen in historisch gegroeide economische structuur en human capital
(Glaeser, 2005; Glaeser, 2007).

Inspiratie over de grens
De meest besproken cases in de internationale literatuur zijn stadsregio’s met grotere kernsteden als
Detroit, Manchester, Liverpool. Daarnaast is er in de Duitse, maar ook steeds meer in de internationale literatuur veel aandacht voor regio’s in Oost-Duitsland. Geen van alle zijn goed vergelijkbaar
met de situatie in Parkstad. Ook het Ruhrgebied is moeilijk met Parkstad te vergelijken omdat het
veel groter is en de afzonderlijke steden merendeels veel groter zijn. Het Ruhrgebied heeft drie steden
met meer dan een half miljoen inwoners (Dortmund, Duisburg, Essen) en nog eens negen met inwonertallen tussen 100.000 en een half miljoen. Hoewel de oorzaken van bevolkingskrimp en economische stagnatie hier zeer vergelijkbaar zijn met die in Parkstad, kunnen ze die onmogelijk op dezelfde
manier opgelost worden.
Gezocht moet worden naar polycentrische stadsregio’s zonder een dominante grootste stad, met
enigszins vergelijkbare aantallen bewoners en arbeidsplaatsen (vergeleken met ofwel Parkstad, ofwel
geheel Zuid-Limburg), een vergelijkbare sociaaleconomische ontwikkeling, een soortgelijke geografische ligging (niet dicht genoeg bij grote en groeiende metropolen om van hun dynamiek mee te
profiteren) en een vergelijkbare (inter)nationale economische status. Bruikbare voorbeelden zijn
wellicht Tees Valley in Groot-Brittannië en Youngstown, Ohio in de Verenigde Staten.
Tees Valley is een polycentrische regio in Noordoost-Engeland met ongeveer 650.000 inwoners.
Ongeveer de helft daarvan woont in de centrale agglomeratie Teesside, met als belangrijkste centra
Middlesbrough en Stockton-on-Tees. Onder invloed van onder andere de opkomst van het spoorverkeer en het winnen van steenkool en zout in de omliggende regio’s groeiden Middlesbrough en
omliggende steden snel in de negentiende en vroege twintigste eeuw. ’s Werelds eerste stoomtrein
voor passagiers reed tussen Stockton en Darlington in 1825. Middlesbrough werd de belangrijkste
stad in de regio en overvleugelde het oudere Stockton, dat al in de middeleeuwen als marktstad en
later ook als industriestad groot was geworden. De haven van Middlesbrough werd een van de grootste van Engeland en er ontwikkelde zich ook een staal- en petrochemische industrie.
Vanaf begin jaren tachtig van de twintigste eeuw raakte de regionale economie in verval en verloren
de steden veel inwoners. Wellicht zullen de forse investeringen in herstructurerings- en revitaliseringsprojecten als The Stockton-Middlesbrough Initiative (http://www.smi-teesvalley.co.uk/) en de inzet
van organisaties als Tees Valley Regeneration (http://www.teesvalleyregeneration.co.uk/) hier verandering in kunnen brengen. De economische indicatoren die in het ontwikkelingsprogramma van Tees
Valley geanalyseerd worden, geven echter een weinig rooskleurig beeld van de regio. Er worden lichtpunten en potentiële bronnen van ontwikkeling genoemd zoals de chemie, nieuwe energie (waarbij
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vooral veel verwacht wordt van waterstof ) en de universiteiten (http://www.thenorthernway.co.uk/
downloaddoc.asp?id=21). Maar Tees Valley moet van ver terugkomen en heeft alleen al in eigen land
te maken met zware concurrentie van stadsregio’s met veel mogelijkheden. In de plannen en projecten ontbreken de in Groot-Brittannië gebruikelijke grootse vergezichten en ronkende taal niet: het
gaat over landmarks, unique assets en irresistable development opportunities. Door de extreem positieve websites en beleidsvisies, die natuurlijk de regio moeten aanprijzen en mee moeten doen in het retorische taalgebruik van politici, dreigt de realistische analyse van de mogelijkheden en beperkingen in
het ontwikkelingsprogramma onder te sneeuwen.
Youngstown is een stad van zo’n 75.000 inwoners, maar in de jaren dertig van de twintigste eeuw
woonden er nog ruim twee keer zoveel (170.000). De metropoolregio van Youngstown telt in 2007:
571.000 inwoners. Ook de regionale bevolking vertoont al enige tijd een dalende trend (http://en.
wikipedia.org/wiki/Youngstown,_Ohio). De regio is onderdeel van Steel Valley. Dit gebied is op zijn
beurt weer deel van een zone die de laatste decennia de onheilspellende naam Rust Belt heeft gekregen; grotere en bekendere steden hier zijn Cleveland, Detroit, Pittsburgh en Buffalo. Een sterke specialisatie in de staalindustrie maakte Youngstown en omliggende steden groot, maar is ze vanaf de
jaren zestig van de twintigste eeuw ook noodlottig geworden. Youngstown is een klassiek voorbeeld
van de kwetsbaarheid van een economische monostructuur. Kolen- en ijzerwinning in de omgeving
gaven een eerste impuls aan de bevolkingsgroei, die daarna nog verder versnelde met de opkomst
van de staalindustrie. Had Youngstown in 1870 nog 8.000 inwoners, in 1930 was het aantal meer dan
vertwintigvoudigd. Dit bleef zo tot begin jaren zestig. Nu, vijftig jaar later, is dit aantal gehalveerd
(http://en.wikipedia.org/wiki/Youngstown,_Ohio).
Een negatieve mijlpaal was de sluiting van alle grote staalfabrieken binnen een paar jaar aan het eind
van de jaren zeventig. Een coalitie van werknemers, vakbonden, bewonersorganisaties en lokale
NGO’s poogde verwoed om minstens een van die fabrieken voor de stad te behouden. Zelfs een
rechtszaak kon het vertrek van giganten als US Steel niet verhinderen (Zukin, 1991). In de decennia
daarna ondernam vooral de lokale overheid pogingen om het economische en fysieke verval van de
stad tegen te gaan. De lokale overheidsbudgetten zijn in de VS echter zeer beperkt en de stad slaagde
er onvoldoende in om privaat kapitaal aan te trekken. Het huidige Youngstown heeft wel nieuwe
bronnen van werkgelegenheid, zoals de universiteit en de auto-industrie, maar de dienstensector die
veel andere oude industriesteden een nieuwe impuls heeft gegeven kwam er nooit echt van de grond.
In 2002 zetten het stadsbestuur en de lokale universiteit echter een belangrijke stap: ze vormden een
visie en een ontwikkelingsplan gericht op stabilisatie en mogelijke verdere krimp. Dit was uniek in de
sterk op groei georiënteerde VS. Inspiratie voor deze acceptatie van krimp kwam uit Oost-Duitsland.
De ontwikkelingsvisie kreeg als planhorizon 2010. In die korte periode zou de stedelijke infrastructuur, ooit gepland voor groei naar ruim 200.000 inwoners, downsized moeten worden en zouden leegstaande en vervallen panden plaats moeten maken voor groen. Youngstown kreeg veel lof van planners en politici voor deze gedurfde stap en ook veel bewoners steunden het initiatief. Toch is er nog
de nodige twijfel onder bewoners en onderzoekers of hier nu sprake is van realistisch en passend
beleid of van een overgave en terugtrekking van de overheid (Varley, 2008).
De komende jaren moeten uitwijzen of de lopende beleidsinitiatieven in Tees Valley een goed voorbeeld van effectief overheidsingrijpen zijn. Het kan ook een voorbeeld worden van hoe het niet moet:
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de ingezette beleidsfilosofie en instrumenten duiden op groeidenken terwijl het nog maar de vraag is
of de regio weer economisch en demografisch zal groeien.
Youngstown is wellicht een goed voorbeeld van wat er gebeurt als een overheid krimp accepteert en
passend beleid ontwikkelt, maar misschien ook van een te defaitistische houding die het laatste
restje geloof in herstel bij de bevolking wegneemt. Krimp bestrijden met groeibeleid kan averechts
werken, maar een stadsbestuur kan ook te ver gaan in het accepteren van een aanpassen aan krimp.
Een algemene waarschuwing die niet vaak genoeg herhaald kan worden, is dat het zoeken van
beleidsinspiratie in best practices riskant is. Vergelijkbare ervaringen in regionale ontwikkeling en de
beleidsreacties daarop kunnen leerzaam en inspirerend zijn, maar de verleiding om te kopiëren moet
worden weerstaan, en niet vergeten moet worden om ook te leren van worst practices. Bij het maken
van effectief beleid moet het unieke karakter van elke stad of regio vooropstaan. Waar op structurele
krimp moet worden gereageerd is dat misschien nog wel belangrijker dan in een groeisituatie.

Wat Parkstad bijzonder maakt
Voordat we de ontwikkelingskansen van bespreken, is het belangrijk vast te stellen wat Parkstad
Limburg bijzonder maakt, of kan maken ten opzichte van mogelijke concurrenten in Nederland en
Europa.
Een eerste bijzonderheid is dat Parkstad geen dominante kernstad heeft. De ontwikkeling van monocentrische naar polycentrische regio’s is de laatste decennia in heel Europa te zien, maar Parkstad is
in feite altijd al polycentrisch geweest. Heerlen is dan wel de grootste stad in de regio, maar het
steekt niet ver boven de andere kernen van de regio uit. Er zijn meer bewoners van Parkstad buiten
Heerlen dan in Heerlen. De grootste werkgevers en grootste attracties zitten niet alleen in Heerlen,
maar deels ook in Landgraaf en Kerkrade. Bovendien ziet het ernaar uit dat juist deze drie gemeenten
met de meeste inwoners, voorzieningen en werkgelegenheid het meest door verdere krimp zullen
worden getroffen (Hst. 3). De kleinere suburbane en landelijke gemeenten zullen daardoor hun aandeel in de regiobevolking vergroten. Het ontbreken van een duidelijk centrum kan als een zwakte
worden gezien, maar misschien ligt de toekomst juist wel in een meerkernig ontwikkelingsmodel,
waar Parkstad dus al goed op voorbereid is.
Een tweede kenmerk dat ook uit de naam blijkt, is de afwisseling tussen stedelijk en groen gebied.
Parkstad heeft veel bos, heuvels, heide en landelijk gebied. Vanuit veel wijken ligt groen op wandelen fietsafstand. Het kan ervoor zorgen dat bewoners en bezoekers Parkstad niet als een oneindig
verstedelijkt en versteend gebied hoeven te ervaren. Groen is bij de meeste buitenstaanders niet de
eerste associatie bij de regio, die nog vaak uitsluitend met het industrie- en mijnverleden geassocieerd wordt.
Ten derde: Parkstad ligt dichtbij grotere stedelijke centra: Aken, Luik, Maastricht en Hasselt. Iets
verder, maar binnen acceptabele reistijd liggen steden als Eindhoven, Brussel, Keulen, Düsseldorf en
de westrand van het Ruhrgebied. Parkstad ligt wel perifeer in Nederland, maar juist centraal in
Europa. Het is goed bereikbaar over weg en spoor en daarmee goed verbonden met toonaangevende
Europese centra als Brussel en Amsterdam. De gunstige ligging binnen Europa wordt echter nog
onvoldoende benut. Zowel over de weg als over het spoor kunnen de grensoverschrijdende verbindingen verbeterd worden. Dit geldt vooral voor het spoor: de intercity eindigt nu in Heerlen, waarvandaan Aken en Maastricht slechts per stoptrein te bereiken zijn, en België alleen via Maastricht. Dit
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terwijl aansluitingen op de hogesnelheidslijnen binnen handbereik (Aken, Luik) liggen. Het is
natuurlijk de vraag of de nabijheid van andere steden en een goede bereikbaarheid een voor- of een
nadeel zijn; waarschijnlijk een mix van beide, waarvan het netto effect op Parkstad moeilijk te bepalen is.
# Ten slotte is Parkstad binnen Nederland bijzonder omdat het als een van de eerste regio’s te maken
krijgt met bevolkingskrimp. Binnen Europa echter is die situatie minder bijzonder, want in landen als
Duitsland, Italië en Spanje worden grote delen hier al langer mee geconfronteerd. Binnen Nederland
is Parkstad pionier op het gebied van beleid voor krimpende steden en regio’s.

Sociaaldemografische ontwikkelingstrends Parkstad en economische
impact
In de vorige hoofdstukken is de recente ontwikkeling van Parkstad vanuit verschillende invalshoeken
belicht, met een nadruk op sociaaldemografische ontwikkelingen, maar ook aandacht voor arbeidsparticipatie, gevolgen voor de woningmarkt en het veranderende perspectief van de zorgsector.
De bevolking van de regio groeide snel (Hst. 2) vanaf het einde van de negentiende eeuw als gevolg
van de vraag naar werknemers in de mijnbouw. Deze snelle groei zette met enkele onderbrekingen
door tot in de jaren zestig. Toen in minder dan tien jaar (1966-1974) alle mijnen werden gesloten,
trad een eerste fase van krimp en vergrijzing op. Na een licht herstel in de jaren tachtig en begin
jaren negentig begon vanaf midden jaren negentig een nieuwe krimpfase. Deze is wellicht langduriger en structureler van aard. Waar in de eerste krimpfase vooral de snel oplopende werkloosheid, het
gebrek aan economisch perspectief en de snelle afname van natuurlijke groei de voornaamste redenen van een teruglopende bevolking waren, speelde vanaf midden jaren negentig de toenemende
emigratie een grote rol. Die ging (en gaat) meestal over korte afstand, net over de Duitse en Belgische grens, waar grotere huizen en percelen voor minder geld beschikbaar zijn. De emigratie is selectief, ze betreft relatief vaak jonge gezinnen. Veel van het dagelijks leven van deze korteafstandsemigranten (werk, voorzieningengebruik, sociale contacten) blijft zich echter in Parkstad afspelen. Tegelijkertijd vindt een binnenlandse selectieve migratie plaats van jongeren die buiten de regio gaan
studeren of hun arbeidsmarktcarrière starten.
De bevolkingskrimp zet de komende decennia door. De PBL/CBS-prognose gaat uit van een verdere
krimp van de Parkstad-bevolking van 240.000 naar 225.000 in 2025 (Hst. 3). Er is sprake van een
dubbele krimp, want ook het aantal huishoudens zal (licht) afnemen, een factor van belang voor de
planning van de woningbehoefte. Naar verwachting krijgt de afname van de natuurlijke groei een
groter aandeel in de krimp dan de binnenlandse en buitenlandse migratie. Interessant is dat er wel
huishoudenskrimp in Heerlen, Landgraaf en Kerkrade zal zijn, maar niet in de overige Parkstadgemeenten, waar het aantal huishoudens nog licht zal groeien. Dit verschil komt door verschillen in
woningkwaliteit tussen de gemeenten.
Behalve met een afnemend aantal inwoners en huishoudens, moet het woningmarktbeleid rekening
houden met veranderingen in de huishoudensamenstelling: meer ouderen die vaker alleen zullen
wonen, minder gezinnen, minder jonge singles. In hoofdstuk 3 wordt gewaarschuwd voor een te
sterke focus op de kwantitatieve woningopgave en een onderschatting van de kwalitatieve verbeteringsslag die vooral in de gemeenten met de kwetsbarste woningvoorraad (Heerlen, Landgraaf en
Kerkrade) nodig is. In hoofdstuk 4 wordt duidelijk dat Parkstad in Nederland voorloper in het krimp-
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proces is, maar dat de ontwikkeling van de regio logisch aansluit op trends in aangrenzende regio’s
in Duitsland en België die een vergelijkbaar economisch transformatieproces hebben doorgemaakt:
deïndustrialisatie en sluiting mijnen, slechts deels gecompenseerd door groei van de publieke en
commerciële dienstensector. Tot de weinige uitzonderingen op die krimpregel rondom Parkstad
Limburg behoort de stadsregio Aken, een directe buur. De aanwezigheid van een snelgroeiende
hogere onderwijsinstelling (RWTH) is een van de belangrijkste redenen voor de toestroom van binnenlandse migranten, vooral jongeren, naar deze regio. Een ander deel van de groei kwam vanaf de
jaren negentig uit Nederland, en dan vooral woonmigranten vanuit Parkstad Limburg.
Terwijl de binnenlandse migratie als geheel al lange tijd negatief is, biedt retourmigratie van exParkstadters wellicht een perspectief op enige stabilisatie van de regiobevolking. Circa 100.000 personen die in Parkstad geboren zijn, woonden in 2005 elders in Nederland (Hst. 6). Concentraties van
ex-Parkstadters zijn vooral in de buurgemeenten in Zuid-Limburg. Waarschijnlijk betreft dit vooral
verhuizingen naar een aantrekkelijker gevonden woonomgeving. Maar ook in de vier grote steden en
de middelgrote steden in Zuid-Nederland bevinden zich veel voormalige Parkstad-bewoners, die
waarschijnlijk vooral voor een opleiding of baan vertrokken zijn. In zes jaar (1999-2005) keerden
4.000 ex-Parkstadters in de regio terug, vooral uit de buurgemeenten. Het zijn meest jongere alleenstaanden, jonge stellen zonder kinderen, en oudere stellen waarvan de kinderen het huis uit zijn.
Voor de twee eerstgenoemde groepen is een aantrekkelijke arbeidsmarkt – die waarschijnlijk de regiogrenzen van Parkstad overstijgt – van belang, terwijl voor de ouderen de nadruk meer zal liggen op
factoren als terugkeren in de vertrouwde omgeving, dichter bij familie en vrienden wonen, een aantrekkelijk woonmilieu en een goed zorgaanbod.
De gevolgen van de verwachte verdere krimp voor de beroepsbevolking en arbeidsparticipatie zijn in
twee hoofdstukken besproken. Hoofdstuk 7 gaat over de drastische afname van de potentiële
beroepsbevolking, die grotendeels gecompenseerd kan worden door een toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen (vooral jonge moeders) en ouderen. Hiervoor is dan wel actiever beleid nodig
voor reactivering van arbeidsmarktverlaters en kinderopvang. Daarnaast is het uiteraard belangrijk
dat er voor de nieuwe potentiële arbeidsmarktparticipanten voldoende werk in de regio is. Uit hoofdstuk 8 blijkt dat de zorg die banen wel eens zou kunnen bieden, Niet alleen aan vrouwen, maar ook
aan jonge ouderen. Dit vraagt wel om flexibele werktijden, mogelijkheden om parttime te werken en
goede scholingsmogelijkheden voor degenen zonder arbeidsverleden in de (ouderen)zorg. Daarnaast
kunnen een grotere inzet van informele zorg en het ontwikkelen van minder arbeidsintensieve vormen van zorg uitkomst bieden voor de groeiende vraag. Wel wordt daarmee mogelijk weer het perspectief op banengroei ondergraven.

Ontwikkelingsperspectief Parkstad
Tabel 1 geeft – op basis van de hiervoor omschreven bijzondere kenmerken, de besproken literatuur
over stedelijke concurrentie, eerder verschenen onderzoek en beleidsadvies (Van Dam e.a., 2006;
Gerrichhauzen & Partners, 2007), de eerdere hoofdstukken van deze publicatie en eigen observaties
– de sterktes en zwaktes van Parkstad Limburg en de kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) voor de
toekomstige regionale ontwikkeling. Veel van deze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen hebben met elkaar te maken. Daarom is het een voordeel dat er al intensief binnen de regio wordt
samengewerkt. Deze samenwerking kan aan kracht winnen als zowel het imago naar buiten als de
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regionale identiteit onder de bewoners en bedrijven duidelijker en positiever wordt. De lokale
bestuurders binnen de regio committeren zich al sterk aan het regionale belang en zien Parkstad
Limburg als eenheid. Maar bewoners en bedrijven voelen zich waarschijnlijk nog vooral Heerlens,
Kerkraads of Brunssums. Bezoekers van buiten komen naar Pinkpop of Snow World in Landgraaf en
Roda JC in Kerkrade, vaak zonder het idee te hebben dat ze in Parkstad zijn (zelfs als die naam prominent op het voetbalstadion staat). Parkstad bestaat nog maar kort als regionaal samenwerkingsverband, dee naamsbekendheid en regionale verbondenheid moeten nog groeien. Het is belangrijk
dat bestuurders hierbij niet te ver voor de troepen (bewoners, ondernemers) uit lopen. Een gevaar kan
zijn dat de onderlinge verbondenheid onder druk komt te staan als blijkt dat niet alle Parkstadgemeenten voor dezelfde krimpuitdagingen komen te staan (Hst. 3). Heerlen, Landgraaf en Kerkrade
lijken de komende decennia te maken te krijgen met dubbele krimp van zowel het aantal bewoners
als het aantal huishoudens, de overige Parkstad-gemeenten niet. Levert dit straks spanningen op als
er beslissingen genomen moeten worden over de toekomstige regionale woningopgave?

Tabel 1

SWOT-analyse Parkstad Limburg (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Sterktes

Zwaktes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ligging binnen Europa
Aantrekkelijk woonmilieu: groen-stedelijk
Attracties, evenementen
Regionale samenwerking goed
Erkenning en acceptatie krimp

Ligging binnen Nederland
Bevolkingsontwikkeling?
Economische ontwikkeling
Imago: onbekend, negatieve associaties
Regionale identiteit
Ruimtelijke samenhang/structuur
Concurrentienadelen m.b.t. aantrekken/
vasthouden bewoners: lagere belastingen,
lagere vastgoedprijzen in Duitsland

Kansen

Bedreigingen

•
•
•
•

• Omliggende regio’s meer concurrentiekracht, vooral regio’s met grotere centra
(Aken, Maastricht, Hasselt, Luik)
• Te laag schaalniveau regionale samen
werking?
• Terugval in groeidenken
• Intraregionale verschillen in krimpsnelheid:
blijft commitment alle Parkstad-gemeenten
in stand?
• Is krimp echt een kans?

‘Krimp als kans’: pionier in passend beleid
Kwaliteit in plaats van kwantiteit
Grensoverschrijdende samenwerking
Voortbouwen op regionale specialismen en
kenmerken
• Retourmigratie ex-Parkstadters
• Verhoging arbeidsparticipatie
• Betere aansluiting op internationale
vervoersnetwerken

De tabel toont ook een aantal vragen en het is nog te vroeg om die te beantwoorden. Bijvoorbeeld de
vraag in hoeverre krimp echt kansen biedt in plaats van bedreigingen. De pioniersrol van Parkstad
binnen Nederland bij beleidsontwikkeling die afgestemd is op krimp verdient lof, maar pionieren
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houdt natuurlijk de nodige risico’s in. Kan positief beleidsjargon als ‘demografische voorsprong’
uiteindelijk in klinkende munt omgezet worden? Helpt een positieve benadering van krimp bij het
vasthouden van (jonge) bewoners en bij het vasthouden en aantrekken van bedrijven? Binnen Nederland en waarschijnlijk ook internationaal zijn er nog geen goede voorbeelden van een dergelijk
beleidsperspectief. Veel op groei gericht beleid heeft averechts gewerkt in krimpsituaties, maar dit
betekent niet automatisch dat op krimp afgestemd beleid succesvoller zal zijn.
Een andere vraag betreft het schaalniveau van regionale samenwerking. De auteur zal hier wellicht
als niet-Limburger wat onbevangener tegenaan kijken dan de Limburgers zelf. Maar in een gebied
van grofweg 30 bij 30 kilometer (Zuid-Limburg) lijkt een opdeling in drie stadsregio’s (Parkstad,
Sittard-Geleen en Maastricht) en een landelijke regio (Heuvelland) wat veel van het goede. Temeer
daar er naast deze afzonderlijke regio’s ook een samenwerkingsinitiatief op Zuid-Limburgs niveau
bestaat, de Tripool, en de onderlinge afhankelijkheid van de Zuid-Limburgse deelregio’s groot is.
Voorbeelden zijn de vestigingen van DSM in Sittard-Geleen en Heerlen, het vliegveld dat heel ZuidLimburg en aangrenzende Duitse en Belgische regio’s bedient, en de Hogeschool Zuyd met vestigingen in Heerlen, Maastricht en Sittard. Deze realiteit wordt door de regiobewoners en –bestuurders
vaak nog ontkend, getuige bijvoorbeeld de recent weer opgedoken kwestie of er nu wel of geen FC
Limburg moet komen. En welke (on)mogelijkheden biedt internationale samenwerking met de
regio’s Aken, Luik en/of Hasselt? Er zijn al grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden (Euregio)
en initiatieven (Grünmetropole), maar te vaak houdt beleidsdenken nog op bij de landsgrens. Dit kan
overigens niet altijd de lokale en regionale beleidsmakers verweten worden; vaak worden zij geremd
door nationaal beleid en financieringsstromen. Europese afstemming van aan woningbezit verbonden belastingen en regelgeving had wellicht een deel van de verhuizing van bewoners van Parkstad
naar de Duitse grensregio’s kunnen voorkomen, maar het is de vraag of dat vergaande stadium van
Europese integratie ooit bereikt zal worden.
In het Beleidsplan Perspectief voor Parkstad voor de periode 2007-2010 (Parkstad Limburg, 2006a) worden
vier deelprogramma’s in onderlinge samenhang beschreven: Economie, Ruimte en Mobiliteit, Wonen, en
Strategie en Samenwerking. In elk programma spelen drie kansenclusters een hoofdrol. Het gaat om de
clusters Nieuwe Energie, Toerisme, en Derde Leeftijd. Het laatstgenoemde cluster is inmiddels minder
leeftijdsspecifiek gericht op de Zorgsector. De drie clusters lijken op het eerste gezicht goed gekozen
en kansrijk. Toerisme biedt op korte termijn waarschijnlijk het kansrijkste perspectief. Op verschillende locaties in Parkstad, maar vooral in Kerkrade en Landgraaf, zijn de afgelopen jaren al forse
investeringen gedaan in de ontwikkeling van het dagtoerisme. Het aanbod aan grootschalige attracties (Snow World, Mondo Verde, Gaiapark en het evenemententerrein Megaland) is intussen indrukwekkend gezien de bescheiden omvang van de regio.
Parkstad ontwikkelt zich ook als winkelbestemming met de Heerlense meubelboulevard, het winkelcomplex rond het Parkstad-stadion en de gedeeltelijk vernieuwde Heerlense binnenstad. De horeca
blijft hier nog wat bij achter, maar met een landelijk gebied vol hotels, restaurants en campings om
de hoek (Heuvelland) is het de vraag of er nog voldoende mogelijkheid voor horecagroei in Parkstad
is. Een gemiste kans die niet meer goed te maken is, is het verlies van industrieel erfgoed. De complexen van de mijnen zijn in de jaren na de sluiting grotendeels gesloopt, terwijl ze nu misschien veel
toeristen hadden kunnen trekken of andere functies hadden kunnen krijgen, zoals in het Ruhrgebied.
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Met Zorg werd in eerste instantie vooral op gepensioneerden gemikt, zowel afkomstig uit de regio als
daarbuiten. Parkstad heeft met zijn afwisseling van stedelijk en groen gebied een aantrekkelijke
omgeving voor deze doelgroep en dit cluster speelt ook goed in op de demografische prognoses die
een relatief sterke vergrijzing voor de regio aangeven. De komende jaren is de groep 65-plussers
kapitaalkrachtiger dan in het verleden. Dit biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van gezondheidszorg, wellness, toerisme, horeca en detailhandel. Ook jongeren kunnen op gespecialiseerde
zorgvoorzieningen en wellness afkomen. In hoofdstuk 8 blijkt dat innovaties in de zorg Parkstad Limburg een interessant economisch toekomstperspectief kunnen bieden. De vraag is of Parkstad er in
slaagt een opvallend, onderscheidend aanbod te hebben. Veel steden en regio’s zijn bezig met soortgelijke plannen.
Hetzelfde geldt voor het derde kansencluster, Nieuwe Energie. Het is logisch en verrassend dat Parkstad zich hierop richt. Logisch gezien de historische specialisatie in de energiesector, verrassend
gezien de negatieve ervaring van een te grote afhankelijkheid van deze kwetsbare sector. Weliswaar
wordt er nu op nieuwe energiebronnen gemikt, maar ook die kunnen ooit uit de gratie raken. Bovendien is zo ongeveer half Nederland nu met plannen bezig om zich te ontwikkelen en te profileren als
dé toekomstgerichte energiestad of –regio. De ontwikkeling van een succesvol cluster vergt meer dan
een verzameling van bedrijven op een thematisch bedrijventerrein; die bedrijven moeten ook onderling samenwerken en er zijn branche- en netwerkorganisaties en vakopleidingen nodig. Heeft Parkstad dit allemaal in huis of kan het dit in huis krijgen? Zelfs als grensoverschrijdend gedacht wordt
(en dat lijkt zeker de bedoeling, vooral richting Aken), springt Parkstad er nog niet uit als energieregio op Nederlands of Europees niveau. Het gebruik van mijnwater voor stadsverwarming zoals recent
in Heerlen is geïntroduceerd is natuurlijk uniek in Nederland, maar te weinig om een nieuwe energiesector op te bouwen.
Een soortgelijk dilemma speelt bij de (her)ontwikkelingsplannen voor Parkstad als woongebied.
Terecht wijst de Regionale Woonvisie (Parkstad Limburg, 2006b) op de verscheidenheid aan woonmilieus en wordt er beleid voor elk van die sterk uiteenlopende woonmilieus ontwikkeld. In plaats van
de polycentrische kaart te spelen, een kenmerk waarmee Parkstad zich kan onderscheiden van buursteden Aken en Maastricht, wordt ingezet op het ontwikkelen van één hoogstedelijk woonmilieu in
Parkstad Centrum, het centrum van Heerlen. Heerlen is weliswaar de grootste stad binnen Parkstad,
maar steekt niet ver boven de andere stedelijke en suburbane kernen uit. Hoogstedelijk is misschien
wat te hoog gegrepen voor een stad met (nu nog) rond de 90.000 inwoners. De keuze voor het ontwikkelen van een herkenbaar centrum van Parkstad is begrijpelijk vanuit de ambitie om de regio een
sterkere identiteit te geven. Maar gaat dit niet ten koste van de andere centra?
Met een afwisseling van middelgrote steden, suburbs en groene woonmilieus, zoals nu de situatie al
is, kunnen veel mensen aan de regio gebonden worden of ernaar toe getrokken worden. In plaats van
het creëren van een nieuw woonmilieu moet de focus wellicht eerder liggen bij het revitaliseren van
de bestaande milieus. De problematische gebieden, vooral de vroeg-naoorlogse wijken, worden al
aangepakt en hier zullen nog veel investeringen in nodig zijn, deels in de vorm van renovatie, deels
door sloop en vervangende nieuwbouw. Daarnaast heeft Parkstad nog een paar parels die best meer
in het zonnetje gezet mogen worden: de oude mijnkoloniën en de dorpskernen in het groen. De mijnkoloniën met hun bijzondere architectuur en stedenbouw hebben monumentale waarde en kunnen,
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mits goed onderhouden, nog lang aantrekkelijke woonmilieus blijven. Voor groen dorps wonen nabij
stedelijke voorzieningen blijft zeker op de langere termijn ook genoeg belangstelling.

Slot
De kijk van regionale beleidsmakers op het ontwikkelingsperspectief van Parkstad lijkt realistisch. De
stap van woorden naar daden zal desondanks nog moeilijk zijn; veel spelers op lokaal, regionaal en
nationaal niveau moeten overtuigd worden. De stap van hoop op een terugkeer van groei naar aanpassing aan blijvende krimp of stabilisatie lijkt deels nog een woordenspel. Demografische voorsprong klinkt natuurlijk positiever dan krimp en is beter te verkopen, maar welke beleidsconsequenties horen daarbij?
In het beleidsplan Perspectief voor Parkstad zijn moedige stappen gezet op weg naar beleid dat structueel op krimp is afgestemd. Maar de regio hinkt soms nog op twee gedachten. Investeren is zeker
nodig om de regio vitaal te houden en liefst nog vitaler te maken, maar het lijkt er op dat de échte
keuzes nog niet overal gemaakt zijn. De ambitie van kwantitatieve groei moet, in ieder geval voorlopig, nog meer losgelaten worden. Kwalitatieve groei kan wél, bijvoorbeeld in de vorm van aantrekkelijker woonmilieus en het versterken van veelbelovende economische sectoren.
Het is de vraag of Parkstad genoeg kritische massa heeft om zijn economische structuur op eigen
kracht te versterken. Een regio met 250.000 inwoners (en de komende jaren dus minder) is niet zo
groot als Parkstad wil doen geloven, zelfs niet in de Nederlandse context zonder echt grote steden.
Het Zuid-Limburgse getal van ruim 600.000 inwoners levert wellicht wat meer ontwikkelingsperspectief op, maar het risico van het kiezen van Zuid-Limburg als regionaal ontwikkelingsniveau is dat al
snel te eenzijdig op de grootste en economisch belangrijkste stad Maastricht, gefocust zal worden.
Met Maastricht gaat het de laatste jaren niet geweldig, maar het heeft wel een grote universiteit,
regionale bestuursfuncties en trekt veel toeristen. De vraag is hoe Parkstad kan voorkomen in de
slagschaduw van Maastricht te blijven: kan het zich naast Maastricht als tweede (of zelfs eerste?) stad
van Limburg profileren? Eenzelfde vraag speelt als er voor een grensoverschrijdend regionaal ontwikkelingsbeleid wordt gekozen, waarbij vooral de directe buur Aken in beeld komt. Aken heeft een
grote technische hogeschool met een goede reputatie – recent tot één van de Exzellenz-Universitäten
van Duitsland uitgeroepen – en een aantrekkelijk historisch stadscentrum. Het kent in tegenstelling
tot zijn ommeland nog een jonge, groeiende bevolking. De uitdaging is om Parkstad als vitaal centrum tussen Aken en Maastricht te ontwikkelen zonder dat deze drie centra elkaar nodeloos beconcurreren. Ze zouden dus specialisaties moeten ontwikkelen die elkaar aanvullen, zowel als werk- en
als woonmilieu, waardoor het regionale geheel meer wordt dan de som van de delen. Een grote kans
voor Parkstad als woongebied kan liggen in de bijzondere ruimtelijke setting als meerkernige stad in
groen heuvelland. Op economisch gebied zijn ook kansrijke ontwikkelingsrichtingen mogelijk, maar
de vraag is nog wel hoe onderscheidend die zijn ten opzichte van andere stadsregio’s.
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vooral bezighoudt met onderzoek naar demografische krimp. Zij is coauteur van het boek Krimp en
Ruimte: bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen en beleid (2006) en auteur van het boek Regionale krimp en
woningbouw: Omgaan met een transformatieopgave (2008). Momenteel is zij projectleider van het project
Krimp en regionale economie en werkt ze aan een promotieonderzoek over demografische krimp.
Frans Thissen is sociaalgeograaf en werkt als docent en onderzoeker bij de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek
richt zich op ontwikkelingen op het Nederlandse en Vlaamse platteland en op de betekenis van de
woonomgeving voor het welbevinden van ouderen.
Han Nicolaas is statistisch onderzoeker bij de Taakgroep Analyse Demografie van het Centraal
Bureau voor de Statistiek in Den Haag. Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek op het
gebied van internationale migratie, bevolkingsdynamiek van grote steden en bevolkingsprognoses
Henk de Feijter werkt als docent en onderzoeker bij de afdeling Geografie Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde sociologie van de ruimtelijke ordening en demografie en is gespecialiseerd in de veranderende samenstelling van huishoudens en de gevolgen daarvan voor de vraagkant van de woningmarkt.
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Jan Latten is sociaaldemograaf. Hij werkt als senioronderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en is tevens bijzonder hoogleraar demografie bij de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert over trends in relaties in samenhang met maatschappelijke en economische ontwikkelingen en is betrokken bij onderzoeken naar nationale en regionale bevolkingsontwikkelingen. Daarbij gaat zijn aandacht onder
andere uit naar grootstedelijke ontwikkelingen, verhuisbewegingen en de gevolgen daarvan voor de
sociale en economische structuur in het land als geheel.
Katja Chkalova studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam en is gespecialiseerd in arbeidsmarktsociologie. Ten tijde van haar onderzoek was ze stagiaire bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Momenteel werkt ze bij het CBS waar ze betrokken is bij een aantal projecten op het gebied van
demografie, sociale zekerheid en arbeid.
Luc de Witte is lector technologie in de zorg aan de Hogeschool Zuyd en bijzonder hoogleraar op
hetzelfde terrein aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast werkt hij als manager onderzoek en ontwikkeling bij Vilans, het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg.
Marco Bontje is sociaalgeograaf en werkt als docent en onderzoeker bij de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek
richt zich op de sociaaleconomische ontwikkeling van Europese steden, met bijzondere aandacht
voor de opkomst van polycentrische stadsregio’s, de rol van creatieve en kennisintensieve bedrijvigheid in stedelijke ontwikkeling, en krimpende steden en regio’s.
Marjolijn Das is van oorsprong biologe en sinds tien jaar werkzaam als onderzoeker bij het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Voor die tijd deed ze promotieonderzoek naar sociaal gedrag bij primaten
aan de Universiteit Utrecht. Haar huidige onderzoeksterrein is ruimtelijke en sociale mobiliteit. Verder heeft ze de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van het Sociaal Statistisch Bestand, en
aan onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en levensloop.
Sako Musterd is hoogleraar stadsgeografie bij de afdeling Geografie, Planologie en Internationale
Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Hij is visiting professor in het Department of
Urban Studies van de University van Glasgow (UK). Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van
urbane en rurale nederzettingen, op de relatie tussen segregatie en integratie en op de analyse van
de voorwaarden voor stedelijke economische dynamiek.
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