
DEMOS JAARGANG 27 NUMMER 3

Deze aflevering van Demos toont een aantal fa-
cetten van demografische ontwikkelingen in de 
komende decennia in Europese regio’s. Omdat er 
duidelijke regionale verschillen zijn, is een nieuwe 
typologie van Europese regio’s ontwikkeld. Ver-
schillende typen regio’s worden met uiteenlopen-
de uitdagingen voor het beleid geconfronteerd. 

De demografische toekomst van Europese regio’s 
hangt af van economische vooruitzichten. Om-
dat die onzeker zijn, zijn verschillende scenario’s 
ontwikkeld die laten zien wat er kan gebeuren 
als technologische ontwikkelingen tot een duur-
zame economische groei in Europa leiden en 
wat er kan gebeuren als de grenzen van de groei 
in zicht zijn. Verder houden de scenario’s reke-
ning met verschillende beleidsontwikkelingen: 
een toekomst waarbij een sterk accent ligt op de 
markt versus een scenario waarin beleidsmakers 
proberen de verschillen tussen Europese regio’s 
te verkleinen.

De typologie en de scenario’s zijn ontwikkeld 
in het kader van het DEMIFER-project: Demo-
graphic and Migratory Flows affecting European 
Regions and Cities, dat is uitgevoerd door zeven 
onderzoeksinstituten in zes Europese landen (zie 
kader). De artikelen in deze aflevering van Demos 
zijn gebaseerd op het eindrapport en de deelrap-
porten die voor dit project zijn geschreven. 
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DEMIFER

Het project Demographic and Migratory Flows affecting European Regions and Cities  
(DEMIFER) is geïnitieerd door het Europees Observatienetwerk voor Ruimtelijke Ordening 
(ESPON) en gefinancierd binnen het ESPON-2013 Programma. Dit programma stimuleert 
de totstandkoming van beleid op het terrein van territoriale cohesie en harmonieuze ontwik-
keling binnen Europa en heeft als doelstelling een verbetering van de Europese concurren-
tiekracht. DEMIFER wordt gecoördineerd door het NIDI en uitgevoerd in samenwerking met 
de Universiteit van Wenen, de Internationale Organisatie voor Migratie/Central European 
Forum for Migration and Population Research, Warschau (IOM/CEFMR), de Universiteit van 
Leeds, het Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag (PBL), Nordregio, Zweden, en de 
National Research Council/Institute for Research on Population and Social Policies, Rome 
(CNR/IRPPS). Het eindrapport van DEMIFER en alle deelrapporten zijn op internet te vinden: 
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/demifer.html. 

In ruim een kwart van de Europese regio’s loopt de bevolkingsomvang terug. Door de lage geboortecijfers 
is de natuurlijke aanwas in veel Europese regio’s laag. Hierdoor is migratie de belangrijkste oorzaak 
van bevolkingsgroei geworden. In ongeveer driekwart van de regio’s vestigen zich meer mensen dan er 
vertrekken. Voor het grootste deel betreft dit migratie vanuit andere landen. In minder dan de helft van de 
regio’s is het saldo van de binnenlandse migratie positief.

Europese regio’s groeien vooral door 
migratie

per jaar. De daling van de bevolkingsomvang 
was het sterkst in een aantal regio’s in Bulgarije 
en Duitsland. De groei was het hoogst in enkele 
Zuid-Spaanse regio’s, vooral door immigratie. De 
kaarten op pag. 3 laten zien dat alle regio’s in het 
oosten van Europa een bevolkingsdaling of an-
ders een zeer lage bevolkingsgroei kennen. Ook 
het noorden van Europa kent een aantal regio’s 
met bevolkingsdaling. Verder laat de kaart zien 
dat er binnen de meeste landen variatie bestaat 
tussen regio’s in de hoogte van de bevolkingsgroei. 
Als op een lager regionaal niveau wordt gekeken, 
namelijk naar NUTS3-regio’s, vergelijkbaar met 
COROP-gebieden in Nederland, dan blijkt dat 
in meer dan de helft van de rurale regio’s de be-
volking terugloopt, terwijl de bevolking groeit in 
twee derde van de urbane regio’s.
De trage bevolkingsgroei gaat samen met een for-
se vergrijzing van de bevolking. Dat komt door-
dat de belangrijkste oorzaak van de lage bevol-
kingsgroei, namelijk lage geboortecijfers, ook de 
belangrijkste oorzaak is van de vergrijzing. In Eu-
ropa bedraagt het gemiddeld kindertal per vrouw 
1,5. Het hoogste kindertal zien we in Frankrijk en 
Ierland (twee kinderen per vrouw), het laagste in 
Slowakije, Roemenië en Polen, waar vrouwen ge-
middeld nog maar 1,3 kinderen krijgen. In meer 
dan de helft van de regio’s is het vruchtbaarheids-
cijfer 1,5 of lager, en in slechts één op de zeven 
regio’s ligt de vruchtbaarheid op twee of hoger. 
De vergrijzing wordt versterkt doordat de lage 

De bevolking van Europa groeit in een traag tem-
po. Het gemiddelde groeipercentage van de lan-
den van de Europese Unie ligt sinds 2000 onder 
de 0,5 procent per jaar. De bevolkingsgroei vari-
eert flink tussen Europese regio’s. In een kwart 
van de bijna 300 Europese zogenaamde NUTS2-
regio’s (dit zijn regio’s die zijn te vergelijken met 
provincies in Nederland) daalde de bevolkings-
omvang tussen 2000 en 2007 en in 60 procent 
van de  regio’s lag de jaarlijkse bevolkingsgroei 
onder de één procent. Slechts één op de zeven 
regio’s kende een groei van meer dan één procent 
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geboortecijfers gepaard gaan met een stijging van 
de levensverwachting. De levensverwachting ligt 
in Europa op gemiddeld 82 jaar voor vrouwen 
en 76 jaar voor mannen. De levensverwachting 
is hoog in Italië en Spanje, maar een stuk lager 
in Oost-Europa. Het aandeel van 65-plussers in 
de bevolking is het hoogst in een aantal regio’s 
in Italië, Griekenland en Duitsland. In IJsland en 
Ierland is het aandeel ouderen juist laag, doordat 
de vruchtbaarheidscijfers daar relatief hoog zijn.

Binnen- en buitenlandse migratie
Behalve door geboorte en sterfte wordt de bevol-
kingsgroei bepaald door migratie. De invloed van 
migratie is de laatste decennia toegenomen. Van 
de totale bevolkingsgroei in de Europese Unie 
sinds 2000 kan 80 procent worden toegeschreven 
aan migratie en maar 20 procent aan ‘natuurlijke’ 
groei (het verschil tussen geboorte en sterfte). 
Meer dan de helft van de immigranten in Europe-
se landen komt van buiten de Europese Unie, ter-
wijl minder dan de helft van de emigranten naar 
een land buiten Europa verhuist. Dat varieert 
echter sterk tussen landen. In Luxemburg komt 
bijvoorbeeld maar vijf procent van de immigran-
ten van buiten de EU, terwijl dat percentage in 
Italië op 70 ligt. In de landen met bevolkingsgroei 
is bijna overal het migratiesaldo hoger dan de na-
tuurlijke groei. In bijna alle landen met een bevol-
kingsdaling (vooral in Oost-Europa) is negatieve 
natuurlijke groei (dat wil zeggen weinig geboor-
ten en hoge sterfte) de belangrijkste oorzaak van 
het teruglopen van de bevolkingsomvang.
Op regionaal niveau bestaat migratie uit twee de-
len: migratie tussen regio’s binnen hetzelfde land 
en migratie van en naar andere landen. In onge-
veer driekwart van de regio’s is de totale migratie 
positief, dat wil zeggen dat er meer mensen bin-
nenkomen dan er vertrekken. In 40 procent van 
de regio’s was zowel de migratie uit andere regio’s 
als uit andere landen positief. In 30 procent van 
de regio’s was de binnenlandse migratie negatief 
(er vertrokken meer mensen naar andere regio’s 
dan er zich vanuit andere regio’s vestigden), maar 
was de buitenlandse migratie positief (meer immi-
granten dan emigranten). Het omgekeerde komt 
nauwelijks voor: positieve binnenlandse migratie 
en negatieve buitenlandse migratie. In ongeveer 
tien procent van de regio’s is zowel de binnen- als 
de buitenlandse migratie negatief. Hier is dus echt 
sprake van leegloop. Dit zijn vooral regio’s in Bul-
garije, Roemenië en Polen.
De combinatie van negatieve binnenlandse en po-
sitieve buitenlandse migratie is vaak zichtbaar bij 
urbane regio’s. Veel immigranten worden aange-
trokken door de aanwezigheid van banen, terwijl 
veel binnenlandse verhuizers een aantrekkelijker 
woonomgeving zoeken. Urbane regio’s trekken 
vooral veel jongeren aan, terwijl veel mensen van 
boven de 40 vertrekken. Overigens zijn er ook re-
gio’s die zowel jongeren als ouderen aantrekken, 
bijvoorbeeld diverse regio’s in Spanje.

De tekst is gebaseerd op hoofdstuk 2 van het DEMIFER-eind-

rapport, ‘The demographic territory of Europe’, en het deel-

rapport ‘Report on effects of demographic and migratory 

flows on European regions’, geschreven door Rob van der 

Erf, Joop de Beer en Nicole van der Gaag, NIDI.

Kaart 1. Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in NUTS2 regio’s, 2000-2007 (%) 

Kaart 2. Natuurlijke groei in NUTS2 regio’s, 2000-2007 (%)  
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