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Nederland en Europa

Bevolkingsdichtheid in de Europese Unie

Van alle lidstaten van de Europese Unie is Malta het dichtst-
bevolkt. In 2008 telde dit land 1 304 inwoners per vierkante 
kilometer. Geen enkele andere lidstaat komt ook maar in de 
buurt van dit aantal. Op de tweede plek staat Nederland, 
met 487 inwoners per vierkante kilometer in 2008. Andere 
dichtbevolkte landen zijn België, Groot-Brittannië en Duits-
land. Het dunstbevolkt is IJsland, met slechts 3 inwoners 
per vierkante kilometer. Ook Finland, Noorwegen en Zweden 
zijn relatief dunbevolkt.

Tussen 1998 en 2008 is de bevolkingsdichtheid het sterkst 
toegenomen in Ierland, met 20 procent.
Ook in IJsland en Spanje is de bevolkingsdichtheid in die 
periode sterk toegenomen. Deze drie landen zijn relatief 

dunbevolkt. In een aantal landen is de bevolkingsdichtheid 
daarentegen afgenomen. Dat was het geval in de meeste 
Oost-Europese landen. De afname was het sterkst in Bul-
garije, met ruim 7 procent. Ook in Letland, Litouwen en 
Roemenië was sprake van een duidelijke afname van het 
aantal inwoners per vierkante kilometer. Dit hangt samen 
met de toegenomen emigratie van Oost-Europeanen naar 
andere Europese lidstaten sinds deze landen in 2004 of 
2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Ze emigreren 
vaak (tijdelijk) voor beter betaalde arbeid. Daarnaast speelt 
het feit dat de levensverwachting in de Oost-Europese lan-
den nog steeds beduidend lager is dan die in de rest van 
Europa een rol: Oost-Europeanen worden minder oud dan 
inwoners van de rest van Europa, hetgeen zijn weerslag 
heeft op de bevolkingsomvang.
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2. Ontwikkeling van de bevolkingsdichtheid tussen 1998 en 2008
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