
De Nederlandse bevolkingskernen vertonen niet alleen
een ongelijkmatig ruimtelijk spreidingspatroon, maar ook
regionale verschillen in de samenstelling van hun bevol-
king naar leeftijd. Zo blijken de inwoners in driekwart van
de landelijke kernen en stedelijke centra in de perifeer ge-
legen provincies gemiddeld ouder te zijn dan de inwoners
in de bevolkingskernen in de centraal gelegen provincies.
In de zeer kleine en kleine landelijke kernen zijn de inwo-
ners van Zeeland het oudst. In de middelgrote en grote
landelijke kernen geldt dit voor de inwoners van Drenthe.
In de zeer kleine en kleine stedelijke centra zijn de inwo-
ners van Zeeland en Groningen het oudst, en in de middel-
grote en grote stedelijke centra de inwoners van Limburg.

1. Inleiding

Aan het slot van het voorgaande artikel over de ongelijk-
matige ruimtelijke spreiding van de bevolkingskernen is op-
gemerkt dat er ook sprake is van een regionale
verscheidenheid in een aantal kenmerken van de inwoners
van de verschillende landelijke kernen en stedelijke centra.
In dit eerste vervolgartikel wordt aandacht besteed aan de
regionale verscheidenheid in de gemiddelde leeftijd en de
leeftijdsopbouw van de inwoners van de desbetreffende
kernen en centra. De landelijke kernen en de stedelijke
centra worden ook hier, op basis van hun inwonertal, on-
derverdeeld in zeer kleine, kleine, middelgrote en grote
landelijke kernen en stedelijke centra. Zeer kleine, kleine,
middelgrote en grote landelijke kernen zijn achtereenvol-
gens kernen met minder dan 500 inwoners, 500 tot 2 dui-
zend inwoners, 2 duizend tot 5 duizend inwoners en 5
duizend tot 10 duizend inwoners. Zeer kleine, kleine, mid-
delgrote en grote stedelijke centra zijn achtereenvolgens
centra met 10 duizend tot 20 duizend, 20 duizend tot 50

duizend, 50 duizend tot 100 duizend en 100 duizend of
meer inwoners.

Er bestaat nauwelijks een compleet landelijk beeld van de
regionale verscheidenheid in de leeftijdssamenstelling van
de inwoners van bevolkingskernen. Bij de naoorlogse tradi-
tionele volkstellingen werden alleen cijfers over het inwo-
nertal voor de afzonderlijke plaatsen (en agglomeraties)
gepubliceerd met een verwijzing naar de gemeente(n)
waartoe zij behoorden (CBS, 1950, 1964 en 1981). Pas bij
de laatste traditionele volkstelling van 1971 werd in het ka-
der van een reeks monografieën ook aandacht besteed
aan andere aspecten van de bevolking in deze plaatsen.
Als gevolg van de gehanteerde probleemstelling in de mo-
nografie over dit onderwerp, richtte de aandacht zich ech-
ter alleen op een selectie van plaatsen tot 5 duizend
inwoners waarvan de grenzen volgens de indeling van
1971 vergelijkbaar waren met die van 1947. Bovendien
moesten die plaatsen behoren tot het tiende deel van het
totale aantal plaatsen met de hoogste (positieve), respec-
tievelijk de laagste (negatieve) groeipercentages (Groot,
1980).

Onderzoek naar kleine kernen dat nadien is uitgevoerd,
maakte hoofdzakelijk gebruik van regionale bronnen. Soms
zijn toen ook landelijke bronnen van andere organisaties ge-
bruikt, in het bijzonder het nederzettingenbestand landelijke
gebieden van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Uni-
versiteit Utrecht, en het kleine kernenbestand van het Soci-
aal en Cultureel Planbureau. Tegelijkertijd werd echter een
pleidooi gehouden voor frequenter samengestelde data op
dit nederzettingenniveau (Atzema et al., 1989). Met de be-
schikbaarstelling van gegevens voor bevolkingskernen in
het kader van het Europese Volkstellingprogramma 2001 is
daarmee hopelijk een nieuw begin gemaakt (CBS, 2006).

54 Centraal Bureau voor de Statistiek

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties

Deel 1: Gemiddelde leeftijd en leeftijdsopbouw

Mathieu Vliegen en Niek van Leeuwen

Staat
Aantal bevolkingskernen naar kerngrootte per provincie, 2001

Landelijke kernen Stedelijke centra Totaal

Zeer klein Klein Middelgroot Groot Zeer klein Klein Middelgroot Groot

<500 500– 2 000– 5  000– 10 000– 20 000– 50 000– 100 000
inwoners <2 000 < 5 000 <10 000 <20 000 <50 000 <100 000 inwoners

inwoners inwoners inwoners inwoners inwoners inwoners of meer

Groningen 57 43 18 5 4 3 1 131
Friesland 103 93 25 9 5 3 1 239
Drenthe 50 35 21 4 4 2 2 118
Overijssel 43 38 19 17 11 4 4 1 137
Flevoland 3 9 2 2 2 3 1 1 23
Gelderland 76 107 36 26 26 13 2 3 289
Utrecht 20 17 13 14 5 9 2 2 82
Noord-Holland 48 54 29 18 9 9 6 3 176
Zuid-Holland 33 57 38 20 20 13 3 5 189
Zeeland 50 52 25 5 1 4 137
Noord-Brabant 56 105 58 31 22 11 4 4 291
Limburg 54 91 40 13 6 6 2 2 214

Nederland 593 701 324 164 115 80 27 22 2 026



Zoals in het voorgaande artikel is geconstateerd, zijn de di-
verse typen landelijke kernen en stedelijke centra ruimtelijk
ongelijkmatig over de provincies verspreid. Voor een goed
begrip van de regionale verscheidenheid in deze kernen
en centra, wat betreft de samenstelling van hun bevolking
naar leeftijd, dient deze ongelijkmatige verspreiding wel
voor ogen te worden gehouden. De staat toont per provin-
cie de absolute aantallen per type landelijke kern en stede-
lijk centrum.

2. Regionale verscheidenheid landelijke kernen

Zeer kleine landelijke kernen

Landelijk gezien is de gemiddelde leeftijd van de inwoners
in de zeer kleine landelijke kernen (minder dan 500 inwo-
ners) 37,9 jaar. Deze gemiddelde leeftijd is berekend op
basis van de verdeling van de inwoners over de leeftijdsca-
tegorieën 0–14 jaar, 15–24 jaar, 25–39 jaar, 40–54 jaar,
55–64 jaar, 65–74 jaar, 75–84 jaar en 85 jaar of ouder.
In sommige provincies wijkt de gemiddelde leeftijd van de
inwoners in de zeer kleine landelijke kernen echter aan-
zienlijk af van dit landelijk gemiddelde. Zo is de gemiddel-
de leeftijd van de inwoners van de Zeeuwse zeer kleine
kernen 3,6 jaar hoger; in de overeenkomstige kernen in
Flevoland is dit bijna 2 jaar hoger. Ook zijn de inwoners
van deze nederzettingsvorm in Limburg, Noord-Holland en
Groningen gemiddeld één jaar ouder (grafiek 1). Jonger
dan het landelijk gemiddelde zijn de inwoners van de zeer
kleine landelijke kernen in Overijssel, Utrecht, Noord-Bra-
bant en Friesland.

Relatief het jongst zijn de inwoners in de zeer kleine ker-
nen in Overijssel (2,4 jaar jonger dan het landelijk gemid-
delde) en in die in Utrecht (1,7 jaar jonger dan het landelijk
gemiddelde). Overigens is het verschil in gemiddelde leef-
tijd tussen de inwoners van de Overijsselse en Zeeuwse
zeer kleine kernen met 6 jaar vrij groot.

De hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners in de
Zeeuwse zeer kleine landelijke kernen is vooral te wijten
aan een, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, aan-
zienlijke ondervertegenwoordiging van de jongste leeftijds-
groep tot 15 jaar, en een nog grotere oververtegen-
woordiging van de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder (gra-
fiek 2). De geconstateerde relatief hoge gemiddelde leeftijd
van de inwoners in de overeenkomstige kernen in Flevoland
heeft een andere reden. Meer dan de helft van de inwoners
in de zeer kleine kernen behoort daar namelijk tot de leef-
tijdsgroep van 40 tot 65 jaar, terwijl landelijk gezien maar
iets meer dan een derde van de inwoners in deze nederzet-
tingsvorm tot deze leeftijdsgroep behoort. Verder zijn de
25–39-jarigen en de 0–14-jarigen in de Flevolandse kernen
sterk ondervertegenwoordigd. Daar staat echter ook een
sterke ondervertegenwoordiging tegenover van de inwo-
ners van 65 jaar en ouder. Bij dit sterk afwijkende patroon
in de leeftijdsopbouw dient te worden bedacht dat het hier
onderdelen betreft van de gemeente Lelystad die op meer
dan 200 meter afstand van de eigenlijke hoofdkern Lely-
stad liggen. In de Limburgse en Noord-Hollandse zeer klei-
ne kernen valt de relatief sterke oververtegenwoordiging
van de leeftijdsgroep 40 tot 65 jaar op als een belangrijke
reden voor de gemiddeld hogere leeftijd van de inwoners
in deze landelijke kernen.
De lagere gemiddelde leeftijd van de inwoners in de Over-
ijsselse zeer kleine landelijke kernen is voornamelijk te wij-
ten aan een sterke oververtegenwoordiging van de jongste
inwoners (tot 15 jaar) enerzijds en een sterke onderverte-
genwoordiging van de leeftijdsgroep van 40 tot 65 jaar an-
derzijds. Een soortgelijke reden geldt ook voor de lagere
gemiddelde leeftijd van de inwoners in de Utrechtse zeer
kleine landelijke kernen, maar dan in het bijzonder voor de
leeftijdsgroep tot 15 jaar en iets minder voor de leeftijds-
groep van 40 tot 65 jaar (grafiek 2).

Kleine landelijke kernen

De gemiddelde leeftijd van de inwoners in kleine landelijke
kernen bedraagt voor geheel Nederland 38,3 jaar. Dit is
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1. Verschil tussen de gemiddelde leeftijd per provincie en het landelijk
gemiddelde, bevolkingskernen met minder dan 2 duizend
inwoners, 2001
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2. Aandeel inwoners naar leeftijd in bevolkingskernen met minder dan
500 inwoners, naar provincie, 20012.
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slechts weinig hoger dan de gemiddelde leeftijd van de in-
woners in de zeer kleine kernen (37,9 jaar). Ten opzichte
van dit gemiddelde voor Nederland blijken in Zeeland ook
de inwoners in deze nederzettingsvorm gemiddeld ouder
te zijn. Dit geldt overigens ook voor de inwoners in de klei-
ne landelijke kernen in Drenthe en Groningen. Hun gemid-
delde leeftijd ligt iets meer dan 2 jaar boven het landelijk
gemiddelde (grafiek 1). In Overijssel en Utrecht zijn ook de
inwoners in de kleine landelijke kernen weer het jongst,
met een gemiddelde leeftijd die 1,4 à 1,5 jaar onder het
landelijk gemiddelde ligt. Tot de kleine landelijke kernen
met een gemiddeld lagere leeftijd van hun inwoners (één
jaar boven het landelijk gemiddelde) kunnen ook nog die in
Zuid-Holland en Noord-Brabant worden gerekend.

De relatief hoge gemiddelde leeftijd van de inwoners in
deze nederzettingsvorm in Zeeland, Drenthe en Groningen
is vooral een gevolg van de sterke oververtegenwoordiging
van de inwoners van 65 jaar en ouder (grafiek 3). Opmer-
kelijk is overigens ook de relatief sterke oververtegenwoor-
diging van de 40–65-jarigen in de Limburgse kleine
landelijke kernen. Dit zou erop kunnen duiden dat de ge-
middelde leeftijd van de inwoners in de kleine landelijke
kernen daar in de toekomst sterker gaat toenemen dan el-
ders in deze nederzettingsvorm.

De lagere gemiddelde leeftijd die is waar te nemen bij de
inwoners van de Overijsselse en Utrechtse kleine kernen,
is voornamelijk te wijten aan een relatief sterke oververte-
genwoordiging van de leeftijdsgroep tot 15 jaar. In de Zuid-
Hollandse en Noord-Brabantse kleine kernen ligt vooral
een ondervertegenwoordiging van de 65-plussers ten
grondslag aan de daar geconstateerde relatief lage gemid-
delde leeftijd.

Middelgrote landelijke kernen

De inwoners van alle middelgrote landelijke kernen zijn ge-
middeld 38,7 jaar oud, ofwel 0,4 jaar ouder dan de inwo-
ners van de kleine landelijke kernen. Regionaal gezien

blijkt hier nog meer dan in het voorafgaande een heel dui-
delijke scheidslijn te lopen tussen de middelgrote kernen in
de perifeer gelegen provincies en de centraal gelegen pro-
vincies. De inwoners van deze nederzettingsvorm in de pe-
rifere provincies blijken namelijk allen gemiddeld ouder te
zijn, en de inwoners van de overeenkomstige neder-
zettingsvorm in de centraal gelegen provincies allen gemid-
deld jonger (grafiek 4). Van de inwoners van de middelgrote
landelijke kernen in perifere provincies is de gemiddelde
leeftijd van de inwoners van de Drentse kernen het hoogst:
gemiddeld 2,5 jaar boven het landelijk gemiddelde. Gemid-
deld iets meer dan een jaar ouder zijn de inwoners van de
middelgrote kernen in Groningen, Limburg en Friesland.
Van de inwoners in deze nederzettingsvorm in de centraal
gelegen provincies is de gemiddelde leeftijd van de inwo-
ners in de Zuid- en Noord-Hollandse middelgrote landelijke
kernen het laagst: deze ligt gemiddeld een jaar onder het
landelijk gemiddelde.

Van belang voor de hogere gemiddelde leeftijd van de in-
woners van de Drentse middelgrote kernen is vooral de re-
latief sterke oververtegenwoordiging van de inwoners van
65 jaar en ouder. Diezelfde factor is – zij het in iets minde-
re mate – voornamelijk van belang voor een duiding van
de hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners in de Gro-
ningse, Friese en Zeeuwse middelgrote kernen. In Limburg
is de hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners in deze
nederzettingsvorm echter vooral te wijten aan een sterke
oververtegenwoordiging van de inwoners van 40 tot 65
jaar (grafiek 4).

Voor de relatief lagere gemiddelde leeftijd van de inwoners
in de middelgrote landelijke kernen in de centraal gelegen
provincies zijn nauwelijks specifieke factoren in de leef-
tijdsopbouw aan te wijzen. Voor dit type nederzettingsvorm
in de drie Randstadprovincies kan voor de lagere gemid-
delde leeftijd een combinatie worden genoemd van een
lichte oververtegenwoordiging van de generatie tot 15 jaar
en een lichte ondervertegenwoordiging van de generatie
vanaf 65 jaar (grafiek 5).
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3. Aandeel inwoners naar leeftijd in bevolkingskernen met 500 tot
2 duizend inwoners, naar provincie, 20013.
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4. Verschil tussen de gemiddelde leeftijd per provincie en het landelijk
gemiddelde, bevolkingskernen met 2 duizend tot 10 duizend
inwoners, naar provincie, 2001
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Grote landelijke kernen

De gemiddelde leeftijd van de inwoners van de grote lan-
delijke kernen is gelijk aan die van de inwoners van de
middelgrote landelijke kernen (beide 38,7 jaar). Regionaal
treft men de grootste afwijkingen van dit landelijk gemid-
delde aan in de grote landelijke kernen van Drenthe (2,5
jaar erboven) enerzijds en van Flevoland (3,2 jaar eronder)
anderzijds (grafiek 4). Het verschil in gemiddelde leeftijd
tussen de Drentse en Flevolandse grote landelijke kernen
is dus met 5,6 jaar aanzienlijk.
Tot de grote landelijke kernen met gemiddeld een iets ou-
dere bevolking (een jaar of meer boven het landelijk ge-
middelde) behoren behalve de kernen in Drenthe ook de
kernen in de andere perifeer gelegen provincies, met uit-
zondering van Groningen. Behalve de grote landelijke ker-
nen in Flevoland vertonen ook die in Overijssel een
aanzienlijk lagere gemiddelde leeftijd van hun inwoners
(2,3 jaar onder het landelijk gemiddelde).

Voor de hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners van
de Drentse grote landelijke kernen is voornamelijk de ster-
ke oververtegenwoordiging van de inwoners van 65 jaar en
ouder van belang (grafiek 6). Datzelfde is ook van toepas-
sing op de hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners van
de Zeeuwse en Friese kernen, zij het dat de oververtegen-
woordiging van de 65-plussers daar minder groot is dan in
de Drentse kernen. In de overeenkomstige Limburgse ne-
derzettingen van dit type is daarvoor in het bijzonder de
oververtegenwoordiging van personen in de leeftijdsgroep
van 40 tot 65 jaar verantwoordelijk.

De lagere gemiddelde leeftijd van de inwoners in dit type
nederzettingsvorm in Flevoland heeft meerdere redenen:
in de eerste plaats een sterke oververtegenwoordiging van
de generatie tot 15 jaar en van de leeftijdsgroep 25 tot 40
jaar; in de tweede plaats een sterke ondervertegenwoordi-
ging van de leeftijdsgroepen van 40 tot 65 jaar en 65 jaar
en ouder (grafiek 6). Voor de gemiddeld lagere leeftijd van
de inwoners in de Overijsselse grote kernen vormt vooral
een sterke oververtegenwoordiging van de leeftijdsgroep

tot 15 jaar, in combinatie met een sterke ondervertegen-
woordiging van de leeftijdsgroep van 40 tot 65 jaar, een
belangrijke reden.

3. Regionale verscheidenheid stedelijke centra

Zeer kleine stedelijke centra

Met 38,2 jaar ligt de gemiddelde leeftijd van de inwoners
van de zeer kleine stedelijke centra op het niveau van de
kleine landelijke kernen. Regionaal gezien wijken de ge-
middelde leeftijden van de inwoners van de zeer kleine
stedelijke centra echter sterk van elkaar af. In Zeeland ligt
die gemiddelde leeftijd in dit type stedelijk centrum 2,9 jaar
boven het landelijk gemiddelde, terwijl de overeenkomstige
leeftijd van de inwoners van deze nederzettingsvorm in
Flevoland 8,3 jaar onder het gemiddelde ligt (grafiek 7).

Behalve in de Zeeuwse zeer kleine stedelijke centra zijn
ook de inwoners van deze nederzettingsvorm in de andere
perifeer gelegen provincies gemiddeld aanzienlijk ouder
dan de inwoners van de overeenkomstige stedelijke centra
in de centraal gelegen provincies. In die provincies varieert
de gemiddelde leeftijd van de inwoners van de zeer kleine
stedelijke centra van 2,7 jaar boven het landelijk gemid-
delde in Groningen tot 1,5 jaar boven dat gemiddelde in
Limburg. Aan de andere kant van de regionale verscheiden-
heid, in dit opzicht, liggen behalve in Flevoland alleen nog in
Utrecht en Zuid-Holland de gemiddelde leeftijden van de in-
woners van de zeer kleine stedelijke centra beneden het
landelijke gemiddelde.

De bijzonder lage gemiddelde leeftijd in de Flevolandse
zeer kleine stedelijke centra hangt samen met een bijzon-
der patroon in de leeftijdsopbouw van de betreffende inwo-
ners. Dit patroon wordt vooral gedomineerd door een zeer
sterke oververtegenwoordiging van de 0–14-jarigen (11,6
procentpunt boven het landelijk gemiddelde) en onderver-
tegenwoordiging van de 40–64-jarigen (10,5 procentpunt
onder dat gemiddelde). Bovendien zijn de 65-plussers
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5. Aandeel inwoners naar leeftijd in bevolkingskernen met 2 duizend
tot 5 duizend inwoners, naar provincie, 20015.
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6. Aandeel inwoners naar leeftijd in bevolkingskernen met 5 duizend
tot 10 duizend inwoners, naar provincie, 20016.
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sterk ondervertegenwoordigd (6,3 procentpunt onder het
landelijk gemiddelde) en – ter completering van het beeld –
de 15- tot 40-jarigen aanzienlijk oververtegenwoordigd
(grafiek 8). In Utrecht wordt de lagere gemiddelde leeftijd
vooral bepaald door een lichte oververtegenwoordiging
van de leeftijdsgroepen van 25 tot 40 jaar en van 0 tot 15
jaar, en door een lichte ondervertegenwoordiging van de
40- tot 65-jarigen en 65-plussers.

Als belangrijkste factoren ter duiding van de hogere gemid-
delde leeftijd in de Zeeuwse en Groningse zeer kleine ste-
delijke centra kunnen een groter aandeel 65-plussers en
een kleiner aandeel 0–14-jarigen worden genoemd. Een
kleiner aandeel van de 0–14-jarigen speelt ook een rol in
de geconstateerde hogere gemiddelde leeftijd van de in-
woners van deze nederzettingsvorm in Limburg. Daar is
verder een groter aandeel van de leeftijdsgroep van 40 tot
65 jaar van belang. In de Drentse en Friese zeer kleine
stedelijke centra is de hogere gemiddelde leeftijd van hun

inwoners vooral een gevolg van een oververtegenwoordiging
van de oudste leeftijdsgroep.

Kleine stedelijke centra

De gemiddelde leeftijd van de inwoners van de kleine ste-
delijke centra wijkt landelijk gezien maar weinig af van de
zeer kleine stedelijke centra (0,2 jaar hoger). De regionale
verschillen in de gemiddelde leeftijd van de inwoners van
de kleine centra zijn ten opzichte van die in de zeer kleine
stedelijke centra daarentegen minder groot.
Niet alleen in de Groningse en Zeeuwse zeer kleine stede-
lijke centra, maar ook in de kleine stedelijke centra in deze
beide provincies, blijken de inwoners gemiddeld het oudst
te zijn. Hun gemiddelde leeftijd wijkt echter minder van het
landelijk gemiddelde af dan die van hun provinciegenoten
in de zeer kleine centra (grafiek 7). Een geringere afwijking
dan in de zeer kleine centra is ook te constateren voor de
gemiddelde leeftijd van de inwoners in deze nederzettings-
vorm in de andere drie perifere provincies. Verder ligt ook
in de Noord-Hollandse kleine stedelijke centra de gemid-
delde leeftijd nog boven het landelijk gemiddelde. Onder
het landelijk gemiddelde ligt vooral de gemiddelde leeftijd
in de kleine stedelijke centra in de centraal gelegen provin-
cies Overijssel, Flevoland en Gelderland.

De hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners van de
Groningse en Zeeuwse kleine stedelijke centra wordt voor-
namelijk bepaald door een sterke oververtegenwoordiging
van inwoners van 65 jaar en ouder en een ondervertegen-
woordiging van de leeftijdsgroep tot 15 jaar (grafiek 9). De
hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners van de Lim-
burgse kleine stedelijke centra is voornamelijk een gevolg
van een kleiner aandeel van de jongste generatie tot 15
jaar, in combinatie met een groter aandeel van de 40–
64-jarigen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In de
Friese nederzettingen van dit type is die hogere gemiddel-
de leeftijd vooral het gevolg van een oververtegenwoordi-
ging van de 65-plussers.
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7. Verschil tussen de gemiddelde leeftijd per provincie en het landelijk
gemiddelde, bevolkingskernen met 10 duizend tot 50 duizend
inwoners, naar provincie, 2001
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8. Aandeel inwoners naar leeftijd in bevolkingskernen met 10 duizend
tot 20 duizend inwoners, naar provincie, 20018.
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9. Aandeel inwoners naar leeftijd in bevolkingskernen met 20 duizend
tot 50 duizend inwoners, naar provincie, 20019.
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Als belangrijkste factoren ter duiding van de lage gemid-
delde leeftijd in de Overijsselse kleine stedelijke centra
kunnen worden genoemd een oververtegenwoordiging van
de leeftijdsgroep tot 15 jaar en een ondervertegenwoordi-
ging in de twee oudste leeftijdsgroepen (grafiek 9). In de
Flevolandse kleine stedelijke centra is het vooral een gro-
ter aandeel van de twee jongste leeftijdsgroepen die zorg
draagt voor een lagere gemiddelde leeftijd van de inwo-
ners van deze nederzettingsvormen. In Gelderland daaren-
tegen betreft het voornamelijk een kleiner aandeel van de
twee oudste leeftijdsgroepen.

Middelgrote stedelijke centra

Van alle typen stedelijke centra is de gemiddelde leeftijd
van de inwoners van de middelgrote centra met 37,8 jaar
het laagst. In de Limburgse middelgrote stedelijke centra
ligt deze gemiddelde leeftijd echter 2,6 jaar, en in de over-
eenkomstige Drentse stedelijke centra 1,5 jaar boven het
landelijk gemiddelde (grafiek 10). In de middelgrote stede-
lijke centra in achtereenvolgens Flevoland, Utrecht, Gel-
derland en Zuid-Holland ligt de gemiddelde leeftijd van de
betreffende inwoners één jaar of meer onder het landelijk
gemiddelde.

De hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners van de
Limburgse middelgrote stedelijke centra is voornamelijk te
wijten aan een nogal afwijkende leeftijdsopbouw van hun
inwoners. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde wordt
deze opbouw gekenmerkt door een oververtegenwoordi-
ging van de twee oudste leeftijdsgroepen en een onderver-
tegenwoordiging van alle andere leeftijdsgroepen. Vooral
de oudste leeftijdsgroep is er sterk oververtegenwoordigd.
In de Drentse middelgrote stedelijke centra is het voorna-
melijk een groter aandeel 65-plussers dat bijdraagt aan de
hogere gemiddelde leeftijd in deze nederzettingsvormen
(grafiek 11).
In het Flevolandse middelgrote stedelijke centrum is het
vooral het aanzienlijk kleiner aantal ouderen vanaf 65 jaar

dat zorgt voor een lagere gemiddelde leeftijd. Een kleiner
aantal ouderen draagt ook sterk bij aan de geconstateerde
lagere gemiddelde leeftijd in dit type nederzettingsvorm in
Utrecht en Zuid-Holland. In Gelderland is de daar gecon-
stateerde lagere gemiddelde leeftijd van de inwoners in de
middelgrote stedelijke centra vooral het gevolg van een
daar voorkomende lichtere ondervertegenwoordiging van
de twee oudste leeftijdsgroepen.

Grote stedelijke centra

Landelijk gezien ligt de gemiddelde leeftijd in de grote ste-
delijke centra met 38,4 jaar op een niveau dat vergelijkbaar
is met dat in de kleine stedelijke centra. Evenals in de mid-
delgrote steden ligt ook de gemiddelde leeftijd van de inwo-
ners van de Limburgse grote stedelijke centra daarboven,
met 2,1 jaar. De regionale verscheidenheid in de gemiddel-
de leeftijd voor deze nederzettingsvorm wordt echter over-
heerst door het grote stedelijke centrum in Flevoland. De
gemiddelde leeftijd van de betreffende inwoners ligt daar
ruim 6,2 jaar onder het landelijk gemiddelde. Verder is ook
in de grote stedelijke centra in Utrecht nog sprake van een
relatief jonge bevolking (grafiek 12).

De hogere gemiddelde leeftijd van de inwoners van de
Limburgse grote stedelijke centra is voornamelijk het ge-
volg van een combinatie van veel minder 25–39-jarigen,
veel meer 40–64-jarigen en meer 65-plussers onder de in-
woners van deze centra (grafiek 13).

De zeer lage gemiddelde leeftijd in dit type stedelijk cen-
trum in Flevoland is voornamelijk een gevolg van het zeer
sterk afwijkende patroon in de leeftijdsopbouw: een zeer
sterke oververtegenwoordiging van 0–14-jarigen in combi-
natie met een aanzienlijke oververtegenwoordiging van
25–39-jarigen; een zeer sterke ondervertegenwoordiging
van 65-plussers; en een aanzienlijke ondervertegenwoordi-
ging van 40–64-jarigen (grafiek 13). De lagere gemiddelde
leeftijd in de Utrechtse grote stedelijke centra, ten slotte,
vindt zijn oorsprong vooral in een kleiner aandeel van de
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10. Verschil tussen de gemiddelde leeftijd per provincie en het
landelijk gemiddelde, bevolkingskernen met 50 duizend tot
100 duizend inwoners, naar provincie, 2001
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11. Aandeel inwoners naar leeftijd in bevolkingskernen met 50 duizend
tot 100 duizend inwoners, naar provincie, 200111.
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leeftijdsgroepen vanaf 40 jaar, in combinatie met een gro-
ter aandeel 25–39-jarigen.

4. Samenvatting

De gemiddelde leeftijd van de inwoners per type landelijke
kern en stedelijk centrum blijkt soms aanzienlijk te verschil-
len tussen provincies. Op enkele uitzonderingen na treft
men zowel landelijke kernen als stedelijke centra met een
oudere bevolking aan in meer perifeer gelegen provincies.
Voor de landelijke kernen is dit het vaakst het geval in
Drenthe, namelijk in de kleine, middelgrote en grote ker-
nen. In Friesland komt dit alleen in de middelgrote landelij-
ke kernen voor. In Zeeland en in Limburg geldt dit voor alle
stedelijke centra in deze provincies. In Groningen, Drenthe
en Friesland herbergen de meeste stedelijke centra een

oudere bevolking, met een gemiddelde leeftijd die mini-
maal één jaar boven het landelijk gemiddelde ligt.
Landelijke kernen en stedelijke centra met een jongere be-
volking – een bevolking waarvan de gemiddelde leeftijd mi-
nimaal één jaar lager is dan het landelijk gemiddelde –
liggen zonder uitzondering in meer centraal gelegen pro-
vincies. Bij de landelijke kernen komt dit het vaakst voor in
Overijssel, namelijk in de zeer kleine, kleine en grote ker-
nen. In Noord-Holland en Flevoland komt dit het minst
voor. In Gelderland behoort geen enkel type landelijke kern
tot een dergelijke kern. Stedelijke centra met een jongere
bevolking liggen vooral in Flevoland en Utrecht. In Flevo-
land is dit het geval in alle vier typen stedelijke centra, en
in Utrecht in de zeer kleine, middelgrote en grote stedelijke
centra. In Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland is dit
slechts het geval in één type stedelijk centrum. Dat zijn
achtereenvolgens de zeer kleine centra in Zuid-Holland, de
kleine centra in Overijssel en de middelgrote centra in Gel-
derland. In Noord-Holland en Noord-Brabant behoort geen
enkel type stedelijk centrum tot een stedelijk centrum met
een jongere bevolking.
De hier gepresenteerde cijfers zijn echter gemiddelden.
Tussen de afzonderlijke landelijke kernen en stedelijke
centra kunnen de gemiddelde leeftijd en de leeftijdsop-
bouw per type kern of centrum nog veel sterker uiteenlo-
pen dan volgens de hier gepresenteerde cijfers. De
regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties is
dan ook uiteindelijk groter dan de hier gepresenteerde ver-
scheidenheid op het regionale niveau van de provincies.
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12. Verschil tussen de gemiddelde leeftijd per provincie en het
landelijk gemiddelde, bevolkingskernen met 100 duizend of meer
inwoners, naar provincie, 2001
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