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NEDERLAND  
ÉÉN GROTE 
METROPOOL?

Van donkerrode drukte via lichtgele gezelligheid 
naar groene rust. De kaart van Nederland op pa-
gina 25 geeft een prognose van de groei van het 
aantal huishoudens per gemeente tussen nu en 
2030. De kaart is gebaseerd op de gegevens van 
onderzoeksbureau Etil (zie kader 'Hoe is kaart sa-
mengesteld?') en gemaakt door Woningmarktcij-
fers.nl, het bedrijf achter de jaarlijkse Vastgoed 
Gemeenteranking. "De donker- en lichtrode ge-
meenten presteren ook volgens de ranking het 
beste", zegt Leo van de Pas van Woningmarktcij-
fers.nl. 

ROMPERTJE

Als je van een afstandje naar de kaart op pagina 25 
kijkt en je ogen een beetje dichtknijpt, lijkt er één 
groot donkergekleurd gebied te ontstaan met de 
vorm van een rompertje. Een term uit de koker van 
Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsont-
wikkeling aan de TU Delft. Dit sterke woning-
marktgebied omvat grofweg de regio's Alkmaar, 
Utrecht, Leiden, Den Haag, Brabantstad (Den 
Bosch, Breda, Tilburg, Helmond, Eindhoven) en 

een stuk van West-Gelderland. "De buitengrenzen 
van het rompertje fluctueren mee met de economi-
sche conjunctuur", aldus De Zeeuw. "Goed voor-
beeld is Almere: op dit moment ligt die stad in de 
romper, maar met economische tegenwind erbui-
ten." 

KRACHT NEDERLANDSE LANDSCHAP

Is het een reëel scenario dat de steden in het rom-
pertje op den duur samenklonteren tot één grote 
metropool? "Nee, want dat is het Nederlandse be-
leid niet", zegt De Zeeuw resoluut. "Onze ruimte-
lijke ordening voorziet van oudsher in relatief 
kleine steden, onderbroken door groene en blauwe 
zones met daartussen kleinere stadjes en dorpen.” 
Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van ge-
bieds- en vastgoedontwikkelaar AM: "Het is niet 
gek dat Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den 
Haag zich in het buitenland presenteren als Hol-
land Metropole, maar deze steden gaan niet let-
terlijk aan elkaar groeien. Het is juist de kracht van 
het Nederlandse landschap dat zich grote groene 
zones bevinden in dit gebied." 

Op een kaart van Nederland met de huishoudensprognoses tot 2030, lijkt 
de druk op de grootstedelijke woningmarkten zich zo te verdelen dat er 
één grote stad met een groen hart ontstaat. Is metropool Nederland een 
reëel scenario of zal er juist een tegenbeweging ontstaan? En wat zijn de 
consequenties?

HUISHOUDENSPROGNOSES 2016-2030
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Ook Frans Schilder, research fellow bij de Amster-
dam School of Real Estate en onderzoeker bij het 
Planbureau voor de Leefomgeving, verwacht een 
voortzetting van het gespreide verstedelijkingspa-
troon. "De huishoudensgroei is niet overal in het 
donkergekleurde gebied even groot. In de stadsre-
gio Arnhem-Nijmegen bijvoorbeeld wordt groei 
verwacht, maar in de omliggende dorpen zal op 
lange termijn sprake zijn van matige krimp. Daar-
bij spreek je pas van een metropool als er ook eco-
nomische samenhang bestaat: mensen wonen en 
werken dan kriskras door het gehele gebied. Dat is 
eigenlijk alleen het geval tussen Amsterdam en 
Utrecht en tussen Rotterdam en Den Haag." 

BLOEI EN NEERGANG 

Een andere reden waarom metropoolvorming niet 
voor de hand ligt, is dat er weer een einde komt 
aan de trek naar de stad - een tamelijk recent ver-
schijnsel. Het binnenlandse migratiesaldo van 
Amsterdam is pas sinds 2008 positief: in de vijfen-
dertig jaar daarvoor vertrokken er meer mensen 
uit de hoofdstad. De Zeeuw: "Steden kennen altijd 
een periode van bloei en periode van neergang. 
Bedenk daarbij dat Nederlanders niet alleen naar 
de binnensteden trekken, maar het liefste in een 
straal van pakweg vijftien kilometer van een stad 
wonen; de stedelijke regio."

DE METROPOOL: HEILIGE GRAAL OF 
NACHTMERRIE? 
Metropolen zijn rijk, economisch sterk, innovatief en duurzaam. 
Dat zegt planoloog Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke 
vraagstukken op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Am-
sterdam, die bekendstaat als pleitbezorger van de metropool. Het 
polycentrische stedensysteem van Nederland kan volgens hem niet 
concurreren met de grotere agglomeraties elders in Europa en de 
wereld. Nederland moet dus investeren in échte grootstedelijkheid, 
en mag niet verworden tot een ‘lappendeken van steden en stadjes, 
omcirkeld door spoorlijnen en snelwegen’. 
Hemels standpunten roepen sterke tegenreacties op. Voor praktijk-
hoogleraar Friso de Zeeuw bijvoorbeeld is de megastad een nacht-
merrie. Volgens hem gaat het niet om de omvang van de agglomera-
tie, maar om diversiteit in economische activiteiten, wendbaarheid 
en aanpassingsvermogen – allemaal zaken die ook te vinden zijn in 
kleinere steden. Van de succesvolste steden en agglomeraties in de 
wereld varieert het inwonertal van een half tot maximaal twee mil-
joen, met de regiogemeenten erbij 2,5 miljoen. De Zeeuw: "Steden 
als Vancouver, Kopenhagen en Wenen doen het economisch goed en 
de mensen zijn er gelukkig." Ook het Planbureau voor de Leefomge-
ving (PBL) denkt dat de polycentrische structuur van de Randstad 
juist kansen en veerkracht biedt. “Verdergaande metropoolvorming 
gaat gepaard met problemen zoals overlast en congestie. Zo zijn 
twee verschillende binnensteden soms sneller te bereiken dan twee 
plekken binnen dezelfde stad die hemelsbreed dichterbij elkaar lig-
gen”, aldus het PBL.

Voorlopig is de trek naar de stad nog realiteit. Als 
delen van de romper te diep rood kleuren, worden 
de rustige gebieden aan de buitenzijde van Neder-
land op termijn wellicht geliefde oases van rust. 
"Het is goed denkbaar dat er een tegenstroming 
ontstaat, ingegeven door de exorbitante huizen-
prijzen, drukte en slechte bereikbaarheid in en 
rond de Randstad. Het rustige buitengebied zal op 
termijn steeds aantrekkelijker worden voor een 
steeds grotere groep mensen, wat natuurlijk ook 
zijn weerslag heeft op de prijzen", zegt Hans van 
der Ploeg, directeur van VBO Makelaar. Huikesho-
ven acht die kans minder groot. "Mensen zullen 
dan eerder naar de randen van de steden trekken. 
Als ze Amsterdam te duur en te druk vinden, wij-
ken ze uit naar Amstelveen, Haarlem, Almere of 
Alkmaar, maar niet in groten getale naar Den Hel-
der of Groningen."  

TIJDELIJK VASTGOED

Dé woningmarktdiscussie van dit moment is, of er 
in de rode gebieden moet worden gebouwd in de 
bestaande stad of in de weilanden. (zie ook het 
artikel 'Bouwen tegen woningnood of voor leeg-
stand'? Vastgoed 2). Maar dat daar gebouwd moet 
worden trekt niemand in twijfel. 
In de lichter roodgekleurde gebieden ligt dat an-
ders. Schilder: "Op korte termijn is ook daar sprake 
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van huishoudensgroei. Maar daar moet je nu niet 
fors gaan bouwen, omdat de groei daar op langere 
termijn zal afnemen of zelfs zal omslaan naar 
krimp." Schilder ziet tijdelijk vastgoed hier als een 
goede optie. Zo kan aan de huidige vraag naar ex-
tra woningen worden voldaan, zonder dat er op 
lange termijn enorme prijsdalingen, leegstand en 
verloedering ontstaan. "Dan heb ik het over de om-
bouw van leegstaand maatschappelijk vastgoed, 
dat vervolgens tijdelijk wordt verhuurd. Hierbij 
mogen projectontwikkelaars soepeler omgaan met 
de bouw- en milieunormen, op voorwaarde dat de 
woningen op termijn weer worden onttrokken aan 
de woningvoorraad. Omdat de investeringskosten 
dan lager zijn, kan dit een rendabele business case 
zijn. Bovendien blijven de prijzen in zo'n gebied op 
peil omdat de woningen weer van de markt ver-
dwijnen." 
In de gebieden waar nu al sprake is van krimp, 
moet helemaal niet worden gebouwd. De Zeeuw: 
"De provincie Limburg heeft vrij rigoureus beslo-
ten om in enkele regio's te stoppen met bouwen; 
de huidige woningvoorraad is groot genoeg voor 
de toekomstige vraag. Het risico is wel iedere dy-
namiek verdwijnt; mensen worden gedwongen te 
blijven wonen waar ze wonen, terwijl ze misschien 
wel wat anders willen."

OUD VERSUS JONG 

Sinds 1971 is het inwonertal van ons land met 29 
procent toegenomen. Het aantal huishoudens is 
daarentegen in dezelfde periode met een groei van 
93 procent bijna verdubbeld. Schilder: "Mensen 
leven langer en wonen vaker en langduriger al-
leen. Daardoor kennen wij steeds meer eenper-
soonshuishoudens. Alleenstaande 65-plussers zijn 
grotendeels verantwoordelijk voor de huishou-
densgroei tot 2030." 
De oplossing wordt vaak gezocht in het bouwen 
van seniorenwoningen, maar dat werkt niet, stelt 
Schilder. "In de praktijk zijn ouderen erg honkvast. 
Het lukt niet hen vroegtijdig te verleiden om door 

woningmarkt

HOE IS DE KAART SAMENGESTELD?

De kaart hieronder geeft de huishoudensprognose weer per ge-
meente in de periode 2016-2030. Onderzoeksbureau Etil uit Maas-
tricht maakt voor de gegevens gebruik van het prognosemodel 
Progneff, dat géén rekening houdt met toekomstige woningbouw-
plannen. Demografische ontwikkelingen moeten leidend zijn voor 
het beleid – en niet andersom, vindt Etil. De prognose van het aantal 
huishoudens is gebaseerd op geboorte, sterfte en het binnenlandse 
en buitenlandse migratiesaldo. 

Net als het CBS voorziet Etil tot 2030 een fikse groei van het aantal 
huishoudens. De volgende vraag is op welke plaatsen in Nederland 
deze huishoudensgroei neerslaat. Dit bepaalt Etil aan de hand van 
de binnenlandse verhuizingen per gemeente. Hoeveel mensen heb-
ben zich de afgelopen tien jaar in een gemeente gevestigd en hoe-
veel zijn er vertrokken? "Het positieve of negatieve migratiesaldo in 
het recente verleden geeft inzicht in het toekomstig verloop", aldus 
Jeroen Meuwissen, senior onderzoeker bij Etil. Progneff is beschik-
baar voor alle gemeenten in Nederland.

‘ Omdat woningen weer 
van de markt verdwijnen, 
blijven de prijzen op peil’

‘ Er komt een  
einde aan de trek 
naar de stad’

te stromen en plaats te maken voor jongeren, die 
hard op zoek zijn naar een nieuw huis. Ouderen 
passen hun woning aan, zodat ze er langer kunnen 
blijven wonen. Daarmee zijn deze woningen geen 
logische keuze meer voor jongeren. In de gebieden 
waar moet worden bijgebouwd, moet dat dus ge-
daan worden voor de jongeren." 
Die stap heeft AM al gezet, aldus Huikeshoven. "Zo 
ontwikkelen wij in het economisch kerngebied De 
Lofts: compacte woningen voor alleenstaande 
starters. Naast prijs en afmetingen van de wonin-
gen, moet je bij het bouwen voor deze specifieke 
doelgroep ook nadenken over andere behoeften. 
Voldoende openbaar vervoer in de buurt bijvoor-
beeld is voor hen essentieel."

Percentuele groei van 
aantal huishoudens

vg03_infographic.indd   25 28-03-17   11:51


