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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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