
Toename vergrijzing het sterkst rondom de stad Groningen 
 

De Groningse bevolking vergrijst. Dit proces is al een aantal jaar aan de gang en zal in de toekomst 

doorzetten. Binnen de provincie zijn er echter grote verschillen waar te nemen. De bevolking is het 

sterkst vergrijsd in gemeenten in het oosten en noorden van de provincie. Terwijl de sterkste 

toename van het aantal 65-plussers plaatsvindt in de gemeenten rond de stad Groningen. In dit 

feitenblad leest u meer over hoe het oudere deel van de Groningse bevolking zich de afgelopen jaren 

heeft ontwikkeld en waarom deze ontwikkelingen zich hebben voorgedaan.  

 

 

In het kort 

 De Groningse bevolking is het meest vergrijsd in Noord- en Oost-Groningen 

 De sterkste stijging van het aantal 65-plussers heeft zich voorgedaan in de 

(forensen)gemeenten rond de stad Groningen. 

 

Vergrijzing nog maar net op gang gekomen 

Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze constante 
toename is sinds 2000 gaande, maar is vanaf 2010 versneld. In de periode 2010-2015 is het aantal 
65-plussers met ruim 16% gegroeid van 90.339 naar 105.200. In heel Nederland groeide het aantal 
65-plussers overigens met 18%.  Dat het aantal 65-plussers sinds 2010 sterker stijgt kan verklaard 
worden door de babyboom die 65 jaar daarvoor, bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, van 
start ging. Vrouwen in Nederland (en ook in Groningen) kregen van 1946 tot ongeveer het begin van 
de jaren ’70 veel kinderen. De kinderen van toen zijn de ouderen van vandaag. Het is daarom ook 
geen verrassing dat het aantal 65-plussers in de provincie Groningen de komende 10 jaar nog meer 
zal toenemen, naar verwachting met ongeveer 24% in 2025 (ruim 130 duizend 65 plussers). 
Overigens neemt in heel Nederland het aantal 65-plussers met 27% nog iets meer toe, zoals de 
prognoses laten zien.  

Figuur 1: Bevolkingsontwikkeling 65+ jaar, 2000-2025
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Sterkste vergrijzing in krimpgemeenten 

Het afzetten van het aantal 65-plussers tegen de totale bevolking is een veelgebruikte methode om 
de mate van vergrijzing van de bevolking in een gebied te bepalen. In 2015 was 17,7% van de 
Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder, in de provincie Groningen lag dit cijfer met 18,0% nagenoeg 
gelijk. Opvallend is dat de gemeente met het laagste (Groningen) en hoogste (Haren) percentage 65-
plussers naast elkaar liggen. Verder is er een duidelijk verschil waarneembaar tussen de minder 
vergrijsde gemeenten die in de buurt van de stad Groningen liggen en meer vergrijsde gemeenten in 
het noorden en oosten van de provincie. 

 

Sterkste groei 65-plussers rond stad Groningen 

De bevolking in het noorden en oosten van de provincie mag dan wel sterker vergrijsd zijn, maar het 
zijn niet de gebieden waar het aantal 65-plussers het snelste toeneemt. Onderstaande kaart laat zien 
dat de groei het sterkst is  in de gemeenten rond de stad Groningen. Dit zijn typische 
forensengemeenten waar veel babyboomers zich in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw 



vestigden. Inmiddels is een deel van deze personen 65 jaar of ouder, wat de sterke toename in deze 
gemeenten verklaard. 

 

In de gemeenten in noord en oost Groningen is sprake van een iets minder sterke stijging Dat deze 
gemeenten toch het hoogste aandeel 65-plussers in hun bevolking hebben wordt dan ook mede 

veroorzaakt door een afname van het aantal personen in de jongere leeftijdscategorieën.   

Wat betekent de toenemende vergrijzing? 

Door de toenemende vergrijzing zal een steeds kleiner aandeel van de Nederlandse bevolking 
behoren tot de beroepsbevolking. Dat betekent ook dat vooral de ouderen in de toekomst zorgen 
voor extra druk op de groep werkzame mensen. Daarbij is de verwachting dat de vraag naar zorg zal 
toenemen. Recente onderzoeken van het Planbureau voor de Leefomgeving (2013) en het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (2013) tonen dat het juist op het platteland moeilijk wordt om arbeidskrachten 
te vinden die de behoeften van ouderen aan zorg en andere voorzieningen kunnen vervullen. Hier 
valt dan ook veel te winnen door investeringen in technologische oplossingen als e-health. De 



scheiding die onlangs is aangebracht tussen wonen en zorg zal er verder voor zorgen dat ouderen 
steeds langer in hun eigen huis moeten blijven wonen. In de toekomst zullen daarom scherpe keuzes 
gemaakt moeten worden om er voor te zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn die 
geschikt (te maken) zijn voor ouderen. Daarnaast moet er goed nagedacht worden over het op peil 
houden van de bereikbaarheid van noodzakelijke voorzieningen voor ouderen.  
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