
In de periode 1994–1998 zijn jaarlijks gemid-

deld 21 duizend 55-plussers naar een andere

provincie verhuisd. De meeste ouderen ver-

huisden naar Gelderland, maar gerelateerd

aan het inwonertal van de provincie van ves-

tiging, trokken de meeste 55-plussers naar

Flevoland, Drenthe en Zeeland. Het aantal

verhuizers naar Flevoland is voor alle leef-

tijdsgroepen hoog, Drenthe en Zeeland zijn

vooral bij ouderen populaire vestigings-

provincies.

Woningmarktgebied
Ruim dertien procent van de mensen die naar

Drenthe en Zeeland verhuisden, is ouder dan

55 jaar. Landelijk is het aandeel ouderen in de

verhuisstroom acht procent. Naar Noord-

Holland, Zuid-Holland en Groningen ver-

huisden weinig ouderen en juist relatief veel

jongeren.

Dertig procent van de ouderen die naar

Drenthe verhuist, komt uit Groningen. Ver-

der komt één op de vier ouderen uit Noord-

en Zuid-Holland. Ook uit Overijssel komen

veel ouderen, terwijl uit de drie zuidelijke

provincies maar weinig ouderen naar

Drenthe migreren. De meeste Groningers

vestigen zich in het noorden van Drenthe.

Dit stuk van Drenthe maakt namelijk deel

uit van het woningmarktgebied waartoe ook

de gemeente Groningen behoort.

Ook voor Zeeland geldt dat de grootste

stroom ouderen uit de naburige provincies

komt. Precies de helft van de ouderen die

zich in Zeeland vestigen, komt uit Zuid-Hol-

land. Vooral 55-plussers uit de agglomeratie

van Rotterdam verhuisden naar Zeeland.

Verder komt één op de vijf ouderen uit

Noord-Brabant. Slechts drie procent van de

oudere Zeelandmigranten komt uit één van

de drie noordelijke provincies.

Aangrenzende provincie
Het blijkt dat migratie tussen provincies

vooral plaatsvindt met aangrenzende provin-

cies. Voor alle provincies geldt dat de groot-

ste stroom verhuisde personen uit een aan-

grenzende provincie komt. Dit geldt voor alle

leeftijden, maar voor ouderen iets sterker dan

voor jongeren. Voor de provincies Groningen

en Drenthe is dit verschijnsel het sterkst. §

Mila van Huis en Han Nicolaas

Drenthe en Zeeland in trek

bij ouderen

Ouderentrek

Drenthe en Zeeland zijn in trek bij
55-plussers. De meeste ouderen die er
gaan wonen komen uit een
aangrenzende provincie.
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Aandeel 55-plussers in de inter-
provinciale vestiging, 1994/1998

%
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Zeeland

Drenthe

Friesland

Flevoland

Gelderland

Overijssel

Utrecht

Noord-Brabant

Zuid-Holland

Limburg

Groningen

Noord-Holland gemiddelde (8,1)

Interprovinciaal gevestigde personen van 55 jaar of ouder, 1994/1998
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