
De Limburgse bevolking blijft de komende jaren ontgroenen en
sterk vergrijzen
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Statistiek Vlaanderen publiceerde dit voorjaar de demografische vooruitzichten voor de Vlaamse

steden en gemeenten in de periode 201 8-2035. De cijfers van de Limburgse steden en gemeenten

zitten nu ook vervat in de databank limburg.incijfers.be.

Met behulp van deze prognosecijfers bekijken we in dit cijferdossier hoe Limburg op demografisch

vlak zal evolueren tegen 2035. Eén conclusie staat als een paal boven water: Limburg blijft de

komende jaren ontgroenen en sterk vergrijzen.

EEN MINDER STERKE BEVOLKINGSGROEI VERWACHT IN LIMBURG

De Limburgse bevolking zal tussen 201 7 en 2035 groeien van 867 41 3 tot 91 7 087 inwoners. Dat is een

procentuele groei met 5,7 % (figuur 01 ). Enkel de West-Vlaamse bevolking zal iets minder sterk groeien

(met 5,6 %). In Vlaams-Brabant (9,2 %), Antwerpen (8,3 %) en Oost-Vlaanderen (8,3 %) zal de totale

bevolking sterker toenemen, voor heel Vlaanderen is er een verwachte bevolkingsgroei van 7,6 %.

BERINGEN DE SNELST GROEIENDE GEMEENTE

Volgens de prognosecijfers zal de totale bevolking tussen 201 7 en 2035 het sterkst toenemen (figuur 02) in

Beringen (1 2,7 %), gevolgd door Nieuwerkerken (1 1 ,4 %), Overpelt (1 0,7 %), Bree (1 0,5 %), Tessenderlo

(1 0,1 %), Heusden-Zolder (9,6 %), Ham (9,5 %), As (8,9 %), Hasselt (8,5 %), Herk-de-Stad (8,4 %) en

Borgloon (8,2 %).

Opval lend is dat van de tien Limburgse gemeenten met meer dan 30 000 inwoners in 201 7 er slechts drie

in dit l i jstje van sterkst groeiende gemeenten voorkomen: Hasselt, Beringen en Heusden-Zolder.

IN LIMBURG WORDT EEN SPECTACULAIRE GROEI VAN HET AANTAL OUDEREN VERWACHT

In figuur 03 vergel i jken we de verwachte procentuele groei van de totale bevolking in Limburg en Vlaan-

deren met die van het aantal minderjarigen, van de bevolking op beroepsactieve leeftijd en van het aantal

ouderen. De verwachte groei van het aantal ouderen is in elk geval spectaculair te noemen, meer nog voor

Limburg dan voor Vlaanderen.



FIGUUR 01

Verwachte procentuele groei van de totale bevolking tussen 201 7 en 2035 in Limburg, de andere Vlaamse provincies en

Vlaanderen

ANTWERPEN (verwachte totale bevolking in 2035: 1 987 868)
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VLAAMS-BRABANT (verwachte totale bevolking in 2035: 1 233 595)

WEST-VLAANDEREN (verwachte totale bevolking in 2035: 1 253 444)

VLAAMS GEWEST (verwachte totale bevolking in 2035: 7 01 2 437)
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FIGUUR 02

Verwachte procentuele groei van de totale bevolking tussen 201 7 en 2035: gemeenten vergeleken met Limburg
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FIGUUR 04

Percentage 0-1 7-jarigen, 1 8-64-jarigen, 65-plussers en 75-plussers onder de totale bevolking in 201 7 en 2035 (ver-

wacht) in Limburg en Vlaanderen
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FIGUUR 03

Verwachte procentuele groei van de totale bevolking, de 0-1 7-jarigen, de 1 8-64-jarigen, de 65-plussers en de 75-

plussers tussen 201 7 en 2035 in Limburg en Vlaanderen
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Vergeleken met de verwachte bevolkingsgroei (5,7 %) in Limburg zou het aantal Limburgse minderjari-

gen (0-1 7 jaar) minder sterk groeien tussen 201 7 en 2035 (slechts met 3,4 %). Voor Vlaanderen zit de

verwachte groei van het aantal 0-1 7-jarigen (7,8 %) ongeveer op het niveau van de verwachte bevolkings-

groei (7,6 %). De bevolking op beroepsactieve leeftijd (1 8-64 jaar) zou volgens de prognoses in Limburg

zelfs afnemen met 6,8 % tussen 201 7 en 2035, tegenover met 2,5 % in heel Vlaanderen.

Het meest markant is echter de verwachting dat het aantal ouderen spectaculair zal groeien de komende

jaren. In Limburg wordt een toename van het aantal 65-plussers verwacht met maar l iefst 48,4 % en van

het aantal 75-plussers met maar l iefst 65,6 %. Ook in Vlaanderen zouden beide groepen sterk toenemen

(met 38,7 % en 49,1 %), maar wel beduidend minder sterk dan in Limburg.

NAAR EEN LICHTE AFNAME VAN HET PERCENTAGE JONGEREN EN EEN FORSE AFNAME VAN HET

PERCENTAGE OP BEROEPSACTIEVE LEEFTIJD ONDER DE LIMBURGSE BEVOLKING

In 201 7 is 1 8,6 % van de Limburgse bevolking minderjarig (figuur 04), tegen 2035 zou dit l icht gedaald

zijn tot 1 8,2 %. Vlaanderen telt verhoudingsgewijs iets meer minderjarigen in 201 7 (1 9,4 %) en dit zou

constant bl i jven tegen 2035. Waar Limburg voorheen in de Vlaamse context een provincie was met een

hoog aandeel jongeren onder de bevolking, is dit in 201 7 niet langer het geval en tegen 2035 zet de

ontgroening van de bevolking zich verder.

Naast een l ichte ontgroening van de Limburgse bevolking kijken we een forse afname van het percentage

op beroepsactieve leeftijd tegemoet (ook figuur 04): van 62,1 % in 201 7 (op dat ogenbl ik nog hoger dan de

60,8 % voor heel Vlaanderen) naar 54,7 % in 2035 (lager dan de 55,1 % voor heel Vlaanderen).

VERWACHTE VERGRIJZING STERKER IN LIMBURG DAN IN HEEL VLAANDEREN

In 201 7 telt Limburg 1 9,3 % 65-plussers onder de bevolking, iets minder dan Vlaanderen (1 9,8 %). Tegen

2035 zou Limburg 27,1 % 65-plussers onder de bevolking tel len, meer dan Vlaanderen (25,5 %).

Een gel i jkaardige evolutie zien we bij het percentage 75-plussers. In 201 7 is dat percentage in Limburg

(9,0 %) wat lager dan in Vlaanderen (9,6 %), maar tegen 2035 zou in Limburg 1 4,1 % van de bevolking 75

jaar ofouder zijn, tegenover slechts 1 3,4 % in Vlaanderen.

Deze prognosecijfers leren ons dat de verwachte vergrijzing zich sterker zal doorzetten in Limburg dan in

Vlaanderen.

HET JONGE NOORDEN EN HET OUDE ZUIDEN ZIJN DEFINITIEF VERLEDEN TIJD

Voorheen werd vooral het noorden van Limburg gekenmerkt door een hoger aandeel jongeren onder de

bevolking. In 201 7 is dat niet langer het geval. In dat jaar (figuur 05) is het percentage minderjarigen

(veel) hoger dan gemiddeld in een gordel van gemeenten van west naar oost doorheen de provincie, plus

in Gingelom: van Ham, Leopoldsburg, Beringen en Heusden-Zolder over Houthalen-Helchteren, Genk, As

en Opglabbeek tot Dilsen-Stokkem en Maasmechelen. Tegen 2035 is het beeld diverser, met een hoger

aandeel minderjarigen in gemeenten, verspreid over de provincie. Beringen (20,3 %) zou dan nog steeds

als enige gemeente veel hoger dan Limburg scoren.



FIGUUR 05

Percentage 0-1 7-jarigen onder totale bevolking in 201 7: gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

Percentage 0-1 7-jarigen onder totale bevolking in 2035 (verwacht): gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)



FIGUUR 06

Percentage 65-plussers onder totale bevolking in 201 7: gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

Percentage 65-plussers onder totale bevolking in 2035 (verwacht): gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)



M E E R W E T E N ?
Surfnaar het online platform limburg.incijfers.be. Raadpleeg daar de cijfers over #demografie.

Heb je vragen? Bel dan naar Data & Analyse via 01 1 23 72 35 ofe-mail naar dataenanalyse@limburg.be.

Volg alle nieuws over Limburg in cijfers op twitter: @LIMBURGinCFRS.

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT

l imburg.be

In 201 7 zijn het, op Hamont-Achel na, nog al lemaal gemeenten uit de zuidel i jke helft van de provincie die

een (veel) hoger aandeel 65-plussers dan Limburg hebben (figuur 06). Volgens de prognosecijfers zal dit

in 2035 niet langer het geval zijn: dan duiken er, naast gemeenten uit het zuiden, ook gemeenten uit het

noorden van de provincie op met een (veel) hoger aandeel ouderen. Kinrooi (30,9 %), Voeren (30,8 %),

Wellen (30,8 %) en Hamont-Achel (30,4 %) zouden in 2035 een veel hoger percentage ouderen hebben

dan Limburg.

http://limburg.incijfers.be
https://twitter.com/limburgincfrs



