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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 vertrek-
ken 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 vertrekre-
gio dan bijvoorbeeld uitstromende pensioengerechtigden. Om inzicht te krijgen in de economische 
gevolgen van verhuizingen voor Parkstad Limburg, worden in dit artikel de sociaaleconomische posi-
tie 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 overwegin-
gen. 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 lan-
gere afstand. Verhuizingen over korte afstand worden sterk beïnvloed door veranderende woonwen-
sen 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 bevolkings-
daling (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 microni-
veau koppelbaar. Het SSB bevat onder andere informatie op het gebied van demografie, arbeidsmarkt en inkom-
sten, 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, ver-
slagjaren 2004 en 2005. Daarin zijn verhuisgegevens gekoppeld aan demografische en sociaaleconomische ken-
merken 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 verhui-
zing genoteerd. Als een persoon in deze periode twee keer van adres veranderde, telde dit slechts één keer als ver-
huizing1. 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 sociaaleconomi-
sche 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 para-
graaf over vertrekredenen bijvoorbeeld cijfers over huishoudens, arbeidsmarktsituatie en woonomgeving. Daar-
naast is de verhuisbeweging ingedeeld in vier categorieën: binnen Parkstad, buiten Parkstad maar binnen Lim-
burg, 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, uitke-
ring (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 Inkomensstatis-
tiek.

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)

Gemiddelde leeftijd 
volwassenen (18+)

Niet verhuisd
Verhuisd binnen Parkstad

218.800
 17.300

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). Onafhanke-
lijke variabelen: leeftijd, geslacht en de natuurlijke logaritme van de inkomsten10 van de 
persoon in 2005

Exp(B) Significantie

Blijvers Intercept p<0,001

Leeftijd 1,051 p<0,001

ln(inkomsten 2005) 1,078 p<0,001

GESLACHT=man 0,895 p<0,001

Vestigers 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 ver-
trekkers (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 ‘sub-
urbaniseerders’: 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 andersoor-
tig verband is. Bijvoorbeeld mensen met hoge en mensen met lage inkomsten stromen vaker uit, mensen met middeninko-
mens 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

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 provin-
cies 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 tijde-
lijk geen baan hebben, maar die in de nabije toekomst wel weer aan de arbeidsmarkt zullen deelne-
men. 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.

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 behou-
den. 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 prijs-
verschillen opgaan (Harmsen 2006-2), zoals bijvoorbeeld is aangegeven in het Europees marktonder-
zoek 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 carrière-
perspectief kunnen redenen zijn voor emigratie over kortere of langere afstand. In 2005 vertrok een-
derde 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 aanlei-
ding om te emigreren.

Degenen die tussen 2004 en 2005 vanuit Parkstad emigreerden hadden een betere sociaaleconomi-
sche positie dan de immigranten. Van de immigranten had circa eenderde werk of een studie. Twee-
derde 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 hier-
van 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 Neder-
landse provincies.

Grafiek 3 Verhuismotieven

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 men-
sen 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 verhuizin-
gen 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 vol-
gende 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 Park-
stad 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 een-
derde. 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 voor-
uitgingen 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

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 vertrok-
ken. 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 wonin-
gen. De vestigers verhuizen naar de goedkopere woningen binnen Parkstad. 
Deze resultaten ondersteunen het idee, dat het de ontspannen woningmarkt in Parkstad is die econo-
misch 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

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 rela-
tief 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 Lim-
burg. 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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