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 Inleiding 

Achtergrond van deze verkenning 

De gemeente Apeldoorn beraadt zich op haar groeiambities. Uit recente ontwikkelingen op 

de woningmarkt, waaronder een vlotte afzet van nieuwe woningen, is de indruk ontstaan 

dat ook op de langere termijn een woningproductie en bijbehorende bevolkingsgroei moge-

lijk is die de aanmerkelijk hoger ligt dan waar nu in de programmering en prognoses vanuit 

wordt gegaan. Dit roept twee vragen op. Ten eerste (de centrale vraag): is dit een realistisch 

toekomstbeeld, over welke aantallen hebben we het dan de komende tien jaar  en wat voor 

consequenties heeft dit voor de gemeente? En ten tweede: is dit een wenselijk toekomst-

beeld? De tweede vraag komt voort uit het besef dat een groeistrategie consequenties heeft 

en investeringen /offers vergt die verder gaan dan alleen de bouw van extra woningen.  

De wenselijkheid van een groeistrategie is een vraag die de gemeente zelf moet beantwoor-

den. Deze verkenning richt zich primair op de eerste vraag, het in beeld brengen van kansen  

op, voorwaarden voor en mogelijke gevolgen (en ook risico’s) van een op groei gerichte stra-

tegie. Doel van deze verkenning is om het afwegingsproces te ondersteunen. Omdat de toe-

komst per definitie onzeker is, wordt hierbij gewerkt met meerdere scenario ’s. 

Opbouw van de rapportage 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd.  

Allereerst (hoofdstuk 2) wordt het groeiperspectief nader onderbouwd. Een groeiambitie 

moet immers wel enige realiteitsgehalte hebben, anders is het wensdenken.  

Vervolgens (hoofdstuk 3) worden meerdere scenario’s doorgerekend, die van elkaar ver-

schillen in de mate van vestiging. Hieruit wordt duidelijk wat extra vestiging betekent voor 

omvang en samenstelling van de bevolking. 

Tot slot (hoofdstuk 4) worden de uitkomsten van de scenario’s vertaald naar mogelijke ge-

volgen voor de gemeente.  
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 Kansen op extra groei 

Er is recent duidelijk sprake van een toegenomen overloop vanuit de overspannen woning-

markt in de Randstad naar Gelderland. De kans is groot dat dit voorlopig aanhoudt. Dit 

biedt voor Apeldoorn (en ook voor andere Gelderse gemeenten) perspectief op extra ves-

tiging en daarmee op extra groei. Belangrijke doelgroep zijn jonge gezinnen, met voor 

Apeldoorn de regio’s Amsterdam (MRA) en in mindere mate Utrecht als grote leveranciers. 

Daarnaast blijft Oost-Nederland voorlopig een relevant rekruteringsgebied. 

 Druk vanuit de Randstad 

Als motor van bevolkingsgroei speelt migratie een steeds belangrijkere rol. De natuurlijke 

aanwas zal de komende jaren in steeds meer delen van Nederland negatief worden onder 

invloed van een toenemend aantal sterfgevallen. Ook in Apeldoorn is dit het geval. Een 

eventuele bevolkingsgroei moet dan komen van de migratie. En dan ligt het voor de hand 

om extra vestigers te halen uit de Randstad. Daar is immers nog sprake van groei.  

Nu wil het geval dat er in Gelderland als geheel  sprake is van een toegenomen stroom vesti-

gers uit de Randstad. De balans met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en met de regio 

Utrecht is omgeslagen van een per saldo vertrek naar een per saldo vestiging. Het gaat voor-

alsnog niet om grote aantallen. Ook de vertrekstromen richting U16 en de regio Den Haag / 

Rotterdam zijn toegenomen ten opzichte van de crisisjaren. Met de MRA had Gelderland in 

2017 een saldo van plus 721 en met de U16 van plus 813 (inwoners). Ten opzichte van het 

negatieve saldo van een aantal jaren geleden is dit wel een betekenisvol verschil.  Op het 

eerste gezicht biedt dit dus perspectieven. 

M igr a t ie  v an  de le n  va n  de  R an ds t a d  m e t  G e lde r la n d  ( C B S ,  be w e r k in g  R I G O )  1 

 

  

 

1  Tenzij anders vermeld wordt onder de Randstad in deze rapportage verstaan: de Metropoolregio Am-

sterdam (MRA), de regio Utrecht (de U16, inclusief Leerdam en Zederik) en de Metropoolregio Rotter-

dam Den Haag. 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Metropoolregio Amsterdam U16 (regio Utrecht) Metropoolregio Rotterdam
/ Den Haag

a
a

n
ta

l p
er

so
ne

n

gevestigd uit vertrokken naar



Eindrapport Groeiperspectief Apeldoorn 3 

P e r  sa ld o  m i gr at ie  t u s se n  G e lde r la n d  e n  de  a n de r e  pr o -

v i n c ie s ,  g e m i dde l d  2 0 1 2 - 2 0 1 4  

P e r  sa ld o  m i gr at ie  t u s se n  G e lde r la n d  e n  de  a n de r e  pr o -

v i n c ie s ,  2 0 1 7  

  

In de periode 2012-2014 kende Gelderland uit de 

meerste andere provincies een per saldo instroom. 

Naar Utrecht en Noord-Holland was echter sprake van 

een netto uitstroom. Gemiddeld was er sprake van een 

jaarlijkse netto vestiging van 1.350 uit de rest van 

Nederland. 

In het jaar 2017 kende Gelderland een netto instroom 

van bijna 7.000 personen uit de rest van Nederland. 

Het grootste deel daarvan was afkomstig van buiten de 

Randstad. De toegenomen instroom kan voor een groot 

deel worden verklaard door spreiding van asielzoekers 

vanuit opvangcentra in de gemeenten Noorderveld 

(Drente) en Vlagtwedde (Groningen). Dit wordt als 

binnenlandse migratie geregistreerd.  

Niet overdrijven 

Er is dus sprake van enige druk vanuit de Randstad, maar het is overdreven om te denken 

dat Gelderland nu wordt overspoeld vanuit de Randstad. In totaal is de netto instroom in 

Gelderland uit de rest van Nederland toegenomen. Deze toename komt echter maar ten 

dele op het conto van provincies in West-Nederland. Het gaat daarnaast vooral om spreiding 

vanuit opvangcentra voor asielzoekers in onder meer Drenthe en Groningen. Aangenomen 

mag worden dat dit een tijdelijke piek is. Als in de pers wordt gesproken dat er ‘de afgelo-

pen jaren een netto instroom van 7.000 mensen per jaar vanuit de Randstad en Brabant 

was’ (De Stentor van 30 november 2018) dan is dat op twee manieren incorrect: de 7.000 

betreft alleen 2017 (en niet ‘de laatste jaren’) en is voor het grootste deel juist uit andere 

provincies afkomstig.  
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Hoe structureel is de stroom uit de Randstad? 

Het is niet zeker of de stroom vestigers vanuit de Randstad zal aanhouden of wellicht nog 

aanzwellen. Er kan sprake zijn van een voorbijgaande piek  in het aantal verhuizingen. Tij-

dens de crisis heeft zich een stuwmeer van mensen met uitgestelde verhuisplannen opge-

bouwd, die de laatste jaren aan het leeglopen is. Ook heeft de woningproductie in de crisis-

jaren op een laag pitje gestaan en blijft nog steeds achter bij de groei van het aantal huis-

houdens. Dit heeft er toe geleid dat sinds midden 2013 het aanbod op de koopwoningmarkt 

is opgedroogd en de prijzen sterk zijn gestegen. Het is daarom niet zo vreemd dat woning-

zoekenden vanuit de Randstad uitwijken naar aangren zende delen van Nederland waar nog 

wel betaalbare woningen te vinden zijn.  Dit geldt in het bijzonder voor huishoudens die op 

zoek zijn naar gezinswoningen, die in de Randstad schaars en duur zijn. Hoewel ook elders 

in Nederland de woningmarkt is aangetrokken, het aanbod is verminderd en de prijzen zijn 

gestegen, is het verschil met de Randstad alleen maar groter geworden.  

A an b o d  k o o pw o n i n ge n  o p  h u iz e n z o e k e r . n l  G e m id de l de  vr a ag pr i j s  pe r  m 2  o p  h u iz e n z o e k e r . n l  

  

Aanbod op de koopwoningmarkt is sterk tergugelopen 

sinds het einde van de crisis.  

Tegelijkertijd zijn de prijzen per vierkante meter sterk 

gestegen.  

 

Veel hangt ervan af of het woningaanbod in de Randstad in staat is om de vraag op te van-

gen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Verwacht mag worden dat woningmarkt in de Rand-

stad voorlopig nog onder druk blijft staan. Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft 

RIGO onlangs de woningbehoefte in beeld gebracht. 2 Dan blijkt dat het in de MRA in ieder 

geval tot 2025 al de nodige moeite zal kosten om de verwachte aanwas van huishoudens te 

accommoderen, laat staan om iets van de ontstane tekorten in te lopen. Ook blijkt dat het 

planaanbod in de MRA kwalitatief niet goed aansluit op de behoefte in de zin dat er een te 

groot accent ligt op appartementen. Verwacht mag worden dat de schaarste aan met name 

eengezinswoningen in de MRA alleen maar zal toenemen, in ieder geval tot 2025 en waar-

schijnlijk ook nog daarna. 

 

2  Raming woningbehoefte Metropoolregio Amsterdam, oktober 2018. De betreffende rapportage is hier 

te downloaden. 
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 Kansen voor Apeldoorn?  

Gesteld dat Apeldoorn het wil, zal de gemeente 

dan in staat zijn om meer vestigers naar zich 

tot te trekken? Momenteel ondervindt ook 

Apeldoorn een toegenomen stroom vestigers 

uit de Randstad (en trouwens ook uit de rest 

van Nederland). Dat geldt echter ook voor con-

currerende gemeenten als Ede, Arnhem, De-

venter en Zwolle, die voor een deel uit de-

zelfde vijver vissen. Apeldoorn blijft op dit vlak 

in 2017 zelfs een beetje achter bij de rest.  

Overigens moeten we de aantrekkingskracht 

van Apeldoorn op regio’s ten oosten en noord-

oosten van de gemeente niet onderschatten. 

De kans dat een vertrekker uit Enschede of Al-

melo zich in Apeldoorn vestigt is meer dan drie keer zo groot als de kans dat een vertrekker 

uit Amsterdam Apeldoorn als bestemming heeft. Voor mensen uit Twente die een baan in de 

Randstad krijgen kan Apeldoorn een interessante woonplaats zijn. Anders gezegd: de extra 

vestigers hoeven niet perse uit de Randstad te komen, als ze maar voor Apeldoorn kiezen.  

 

J aar - o p - j aar  o n t w ik k e l in g 3 v an  h e t  a an t a l  i n w o n e r s  i n  A pe l do o r n ,  n a ar  le e f t i j d  ( C B S ,  be w e r k in g  

R I G O )  

 

Doelgroepen 

In grote lijnen is het wel duidelijk hoe de doelgroep er uitziet. Het zijn vooral twintigers, en 

dertigers die zich per saldo vestigen, met hun kinderen. Deze per saldo instroom is toegeno-

men ten opzichte van de crisisjaren. Jongeren van rond de 19 jaar vertrekken per saldo. Dit 

 

3  Hiermee wordt bedoeld: het aantal inwoners van een gegeven leeftijd in vergelijking met het aantal in-

woners van een jaar jonger in het voorafgaande jaar.  
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vertrek is de laatste tijd minder gewonden, onder meer onder invloed van de veranderingen 

in de studiefinanciering. Vijftigers en ouder spelen in de migratiestromen geen rol van bete-

kenis. 

 

I n v lo e d sf e e r  v an u i t  de  R an d st ad  R e c r u t e r i n g sge b ie d  A pe ld o o r n  

  

Apeldoorn ondervindt enige druk vanuit de Randstad. 

Hoe verder van de Randstad (de witte gebieden) 

verwijderd, hoe kleiner deze druk is. Apeldoorn ligt 

zo’n beetje aan de rand van de invloedsfeer. 

. 

Tegelijkertijd is de kans dat een vertrekker uit de 

Randstad zich in Apeldoorn vestigt niet zo groot. 

Verreweg de grootste aantrekkingskracht heeft 

Apeldoorn op omliggende gemeenten. De 

aantrekkingskracht rijkt verder naar het Oosten dan 

naar het Westen.  

 

Vestigingsfactoren 

Er zijn tal van factoren die de aantrekkingskracht van een gemeente bepalen. In de tabel op 

de volgende pagina zijn enkele kwaliteiten van concurrente steden vergeleken, zodat duide-

lijk wordt op welke terreinen Apeldoorn zich onderscheidt. 

Bereikbaarheid 

Niet alle aspecten zijn voor iedereen even belangrijk. Voor vestigers uit de Randstad of met 

een baan in de Randstad zal vooral bereikbaarheid zwaar meetellen. Op dat aspect scoren 

Arnhem en Ede beter dan Apeldoorn. Niet alleen zijn de intercity-verbindingen met de 
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Randstad vanuit deze steden sneller en frequenter, de afstand tot het station is ook gemid-

deld korter. Ook zit je vanuit Arnhem, Ede en ook Deventer eerder op de snelweg. Dit zegt 

niet alles, want het ligt er natuurlijk ook aan waar iemand moet zijn. Vanuit Utrecht ligt de 

keuze voor Ede of Arnhem uit oogpunt van bereikbaarheid meer voor de hand dan Apel-

doorn, terwijl het vanuit Amsterdam niet zo veel uitmaakt . In de praktijk blijkt ook dat de 

instroom in Apeldoorn meer uit de MRA dan uit de U16 afkomstig is, terwijl voor Ede het 

omgekeerde geldt. Arnhem trekt dan weer iets meer vestigers uit de MRA dan uit de regio 

Utrecht. 

Voorzieningen 

Omdat veel vestigers zich in of vlak voor de gezinsfase bevinden, is ook het aanbod van 

scholen een vestigingsfactor. Op dit punt doet Apeldoorn het beter dan Ede en Deventer: er 

is meer keuze en de afstanden zijn gemiddeld korter. In het aanbod van kinderdagverblijven 

is er wel ruimte tot verbetering, zeker in de wetenschap dat jonge stellen in de regel twee-

verdieners zijn. Overigens zal ook de omvang, het type onderwijs en de kwaliteit van de 

scholen in de praktijk meewegen.  

Wat betreft horeca en cultuur legt Apeldoorn het duidelijk af tegen Arnh em, afgemeten aan 

het aantal restaurants binnen drie kilometer en het aantal bioscopen binnen tien kilometer. 

Ede doet het op dit punt echter nog slechter. Wie dit belangrijk vindt, zal allicht eerder v oor 

Arnhem kiezen. Maar voor de doelgroep huishoudens met jonge kinderen zal dit meestal 

geen doorslaggevende factor zijn.  

A an w e z i gh e i d  va n  vo o r z ie n i n ge n  in  e e n  a an t a l  ge m e e n t e n  ( C B S ,  2 0 1 6 )  

 

 

 

Apeldoorn Arnhem Deventer Ede Zwolle

Aantal huisartsenpraktijken binnen 3 km aantal 9,3 8,9 6,9 8,3 7,3

Afstand tot huisartsenpraktijk km 0,9 0,9 1 1,1 0,9

Afstand tot huisartsenpost km 5,7 3,9 4 4,9 4,6

Afstand tot ziekenhuis km 5,7 4,9 3,9 5,1 4,4

Aantal ziekenhuizen binnen 20 km aantal 1,8 3,5 1,9 1,5 1

Afstand tot kinderdagverblijf km 0,9 0,5 0,5 0,8 0,5

Aantal kinderdagverblijven binnen 3 km aantal 15,1 20,9 19,7 10,6 21,9

Afstand tot school basisonderwijs km 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6

Aantal basisonderwijsscholen binnen 3 km aantal 15,2 13,3 11,7 12,9 11,3

Afstand tot school vmbo km 2,1 1,8 3,7 3,1 1,7

Aantal scholen vmbo binnen 5 km aantal 5,3 5,7 1,4 3,8 8,9

Afstand tot school havo/vwo km 2,2 1,8 2,4 3,2 1,8

Aantal scholen havo/vwo binnen 5 km aantal 5,3 5 2,9 2,3 6,5

Afstand tot grote supermarkt km 0,8 0,7 0,8 1,1 0,9

Aantal grote supermarkten binnen 3 km aantal 12 13,8 9,3 7,7 9,9

Afstand tot restaurant km 0,7 0,7 0,8 1,1 0,9

Aantal restaurants binnen 3 km aantal 44 65,7 36,8 23,6 45,9

Afstand tot bibliotheek km 1,8 2 1 2,2 1,8

Afstand tot bioscoop km 4,1 3,5 3,4 5 3,4

Aantal bioscopen binnen 10 km aantal 0,9 5,1 2 2,2 1

Afstand tot zwembad km 3,2 2,8 2,5 4 2,4

Afstand tot oprit hoofdverkeersweg km 2,2 1,8 1,6 1,6 2

Afstand tot treinstation km 3,1 2,2 2,3 3,1 3,5
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V r aag pr i j s  k o o pw o n i n ge n  V r aag pr i j s  k o o pw o n i n ge n  pe r  m 2  

  

Koopwoningen in Apeldoorn zijn ongeveer even duur 

als in concurrerende gemeenten als Ede en Zwolle.  

Arnhem is beduidend goedkoper.  

 

 

Per vierkante meter zijn koopwoningen in Apeldoorn 

minder duur dan in de omgeving. Dit betekent dat je in 

Apeldoorn veel ruimte voor je geld krijgt, maar ook dat 

woningzoekenden in omliggende plaatsen bereid zijn 

meer te betalen voor een vierkante meter.  

Betaalbaarheid 

Ook betaalbaarheid van de woningen is een vestigingsfactor. In vergelijking met de Rand-

stad, maar ook met bijvoorbeeld Amersfoort, zijn koopwoningen in Apeldoorn alleszins be-

taalbaar. Dat geldt in absolute zin, maar in vergelijking met Amersfoort en Ede ook per vier-

kante meter. Arnhem is nog beter betaalbaar. De meeste buurgemeenten rondom Apeldoorn 

zijn duurder en daarmee exclusiever.  
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 Scenario’s 

De toekomst is per definitie onzeker. Een manier om hiermee om te gaan is het werken 

met scenario’s. Meer of minder vestiging kan nogal uitmaken voor omvang en samenstel-

ling van de bevolking. Meer vestigers levert vooral meer jonge huishoudens en kinderen 

op. Voor het aantal senioren maakt het weinig verschil; de vergrijzing zal hoe dan ook op-

treden. Er is ook een scenario denkbaar waarbij de groei na 2025 tot stilstand komt.  

 Aannamen ten aanzien van de vestiging  

Om een indruk te krijgen wat de mogelijke consequenties zijn van een extra groei van Apel-

doorn op middellange termijn (tot 2030) is een aantal scenario ’s doorgerekend. Sommige 

van deze scenario’s zijn met opzet extreem gekozen, zodat de gevolgen worden  uitvergroot. 

De scenario’s verschillen van elkaar in de mate van vestiging.  

Het effect van extra vestiging is cumulatief in de zin dat vestigers ouder worden, soms weer 

vertrekken, kinderen krijgen, relaties aangaan en weer verbreken en/of komen te overlijden. 

Een jong gezin van vier personen dat zich in 2019 vestigt is in 2030 geen jong gezin meer, 

om een voorbeeld te noemen. Het gebruikte demografische model houdt hier rekening mee.  

De consequenties kunnen worden beschreven in termen van voorwaarden en (ove rige) ge-

volgen. Dit gebeurt in het volgende hoofdstuk. Hieronder worden eerst de scenario ’s kort 

omschreven. 

 Primos 2018. De Primosprognose (uit 2018) gaat uit van gemiddeld 5.480 vestigers per 

jaar tot het jaar 2030. Primos wordt hier gebruikt als referentie, niet alleen om de uit-

komsten van de overige scenario’s tegen af te zetten, maar ook wat betreft aannamen 

over onder meer gezinsverdunning, vruchtbaarheid en sterftekansen. Daardoor weten we 

dat de verschillen in uitkomsten ook zijn toe te schrijven aan de extra vestigers.4  

 Gemiddeld: In dit scenario wordt uitgegaan van een jaarlijkse vestigingsstroom van 5.620 

per jaar. Dit komt overeen met het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.  Merk op dat 

dit dus een grotere stroom is dan waar Primos van uitgaat  (gemiddeld 140 vestigers per 

jaar extra). 

 Hoog: In dit scenario wordt uitgegaan van een jaarlijkse vestigingsstroom van 6.420 per-

sonen. Dit komt overeen met het gemiddelde van de hoogste drie in de afgelopen tien 

jaar. Toevallig zijn dit ook de afgelopen drie jaar. Dit scenario gaat er dus vanuit dat deze 

relatief grote stroom (jaarlijks 940 extra vestigers in vergelijking met Primos) langere tijd 

aanhoudt. 

 Hoog-laag: In dit scenario wordt uitgegaan van een grote stroom vestigers in de eerste 

vijf jaar (vergelijkbaar met het ‘hoog’ –scenario), gevolgd door twee gemiddelde jaren en 

vervolgens scherpe teruggang naar een situatie die overeenkomt met de laagste drie van 

de afgelopen tien jaren. Vanaf het jaar 2025 bedraagt de vestiging in dit scenario nog 

slechts 4.920 per jaar. Dit scenario is toegevoegd om de gevolgen van een eventuele 

nieuwe langdurige crisis in beeld te brengen.  

 WLO (simulatie): De WLO-studies (Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving) zijn 

lange termijn verkenningen van de Planbureaus.  Ze bestrijken vele terreinen (demografie, 

 

4  Er is ook gekeken naar de Pearl-prognose van CBS/PBL. Deze wijkt echter qua huishoudensgrootte zo-

zeer af van de feitelijke situatie dat deze prognose verder buiten beschouwing is gelaten.  
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arbeidsmarkt, welvaart, de verzorgingsstaat, et cetera.) in onderlinge samenhang en zijn 

voor het laatst herzien in 2015. Een van de WLO-varianten komt uit op een combinatie 

van bevolkingsgroei en een spreiding daarvan over Nederland . De WLO-studies doen geen 

uitspraken op het schaalniveau van gemeenten en deze variant geeft dan ook geen uit-

komsten voor Apeldoorn. De uitkomst voor Apeldoorn in het jaar 2030 is geschat als 

evenredig deel van de regio (het Coropgebied). Door middel van simulatie is vervolgens 

berekend hoeveel vestigers er gemiddeld per jaar voor nodig zijn om in 2030 op dit aantal 

inwoners uit te komen. Dit komt neer op 5.730 vestigers per jaar, 250 meer dan Pr imos. 

Wanneer in het vervolg van deze rapportage wordt gesproken over het ‘WLO-scenario’ 

wordt deze simulatie bedoeld.  

 

 Ontwikkeling van aantallen inwoners en huishoudens  

In alle scenario’s neemt het aantal inwoners in ieder geval tot 2025 toe en met uitzo ndering 

van het hoog-laag scenario ook daarna nog tot in ieder geval 2030. Tegen het jaar 2030 is 

wel sprake van een afvlakking van de groei.  

In het hoog-laag scenario is na het jaar 2025 nauwelijks meer sprake van een toename van 

het aantal huishoudens en neemt het aantal inwoners zelfs af. Dit komt omdat Apeldoorn 

steeds meer inwoners verliest door een sterfte-overschot (het aantal overlijdensgevallen 

overtreft het aantal geboorten). In het hoog-laag scenario is het migratiesaldo onvoldoende 

om dit te compenseren. Sterfte leidt eerst tot minder inwoners en later, als ook de laatst 

overgebleven leden van huishoudens overlijden, ook tot minder huishoudens. Overigens 

komt het aantal inwoners en huishoudens in 2030 dan nog altijd hoger uit dan in 2018 en o p 

een niveau dat vergelijkbaar is met de andere scenario ’s. 

 

O n t w ik k e l in g  va n  h e t  a an t a l  i n w o n e r s  i n  A pe l do o r n  vo l g e n s  m e e r de r e  sc e n ar i o ’ s  
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O n t w ik k e l in g  va n  h e t  a an t a l  h u i sh o u de n s  i n  A pe ld o o r n  v o l ge n s  m e e r de r e  sc e n ar i o ’ s  

 

 

 Ontwikkeling in de samenstelling van de bevolking 

Behalve in het aantal inwoners en huishoudens verschillen de scenario’s ook in hun effect 

op de samenstelling van de bevolking. Daarbij is het goed te beseffen dat de bevolking hoe 

dan ook verandert onder invloed van de vergrijzing van de omvangrijke groep huishoudens 

uit de geboortejaren 1945-1970. De kopgroep van deze naoorlogse geboortegolf is inmid-

dels tegen de 75 jaar oud, maar feitelijk staan we nog maar aan het begin van de vergrijzing. 

Er is nog een heel omvangrijke groep huishoudens van middelbare leeftijd, die niet meer zal 

vertrekken en die langzaam maar zeker ouder zal worden.  

De vergrijzing vertaalt zich tot 2030 in een afname van de bevolking van middelbare leeftijd 

en een toename van het aantal senioren. De vestiging weegt hier maar beperkt tegenop. In 

bijgaande tabellen is dit te zien.5 In de hogere leeftijden verschillen de scenario’s weinig van 

elkaar. Dat komt omdat vestigers overwegend jong zijn . De vestigers uit 2019 zijn dat ook 

nog in 2030. De verschillen zijn vooral te vinden in de huishoudens van 25-34 jaar en 35-49 

jaar.  

Ook zorgen de scenario’s met extra vestiging voor meer kinderen in de leeftijd tot 15 jaar, 

direct (via vestiging) en ook indirect (via geboorten). In de Primosprognose, die als referen-

tie dient, neem het aantal kinderen af ten opzichte van 2018, maar in de scenario ’s met ex-

tra vestiging blijft deze afname beperkt of is, in geval van het hoge scenario, zelfs sprake van 

een toename van het aantal kinderen.  

 

5  In de bijlage zijn de uitkomsten in meer detail opgenomen. Door afronding op tientallen kan het voorko-

men dat de celwaarden opgeteld niet exact uitkomen op het kolomtotaal. 
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O n t w ik k e l in g  va n  h e t  a an t a l  i n w o n e r s  n aar  le e f t i j d ,  v o l g e n s  m e e r de r e  sc e n ar i o ’ s  

 

 

 

O n t w ik k e l in g  va n  h e t  a an t a l  h u i s h o u de n s  n a ar  le e f t i j d  v an  h e t  h o o f d  h u i sh o u de n s ,  v o l ge n s  

m e e r de r e  sc e n ar io ’ s  

 

 

 

  

2018-2025 Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<15 jaar -400 -190 -310 570 340
15-24 j. -790 -520 -640 180 -200
25-44 j. 730 1.250 970 2.990 2.360
45-64 j. -1.980 -1.750 -1.880 -970 -1.220
65-84 j. 3.610 3.720 3.690 3.930 3.870
80 plus 1.500 1.560 1.540 1.650 1.610
Totaal 2.660 4.070 3.370 8.350 6.760

2025-2030 Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<15 jaar 620 920 810 1.560 350
15-24 j. -1.180 -1.080 -1.100 -930 -1.900
25-44 j. 650 1.140 990 2.010 -710
45-64 j. -2.930 -2.700 -2.790 -2.120 -3.280
65-84 j. 1.320 1.440 1.410 1.640 1.290
80 plus 2.970 3.050 3.020 3.120 2.930
Totaal 1.450 2.770 2.350 5.300 -1.310

2018-2025 Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<25 j. -510 -470 -490 -370 -420
25-34 j. 340 530 440 1.080 880
35-49 j. -1.940 -1.820 -1.900 -1.310 -1.480
50-64 j. 20 130 80 410 320
65-79 j. 3.040 3.110 3.090 3.250 3.210
80 plus 1.540 1.580 1.570 1.650 1.620
Totaal 2.490 3.070 2.790 4.710 4.120

2025-2030 Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<25 j. -160 -150 -160 -150 -280
25-34 j. -280 -160 -190 40 -810
35-49 j. 420 590 520 970 170
50-64 j. -1.920 -1.840 -1.870 -1.670 -2.060
65-79 j. 680 750 740 880 660
80 plus 2.440 2.490 2.470 2.560 2.410
Totaal 1.150 1.680 1.510 2.640 100
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 Consequenties van extra groei 

Extra vestiging heeft gevolgen voor Apeldoorn. Uiteraard zijn er extra woningen nodig, 

vooral meer eengezinswoningen, en vraagt daarmee ook om het benutten van locaties 

waar deze woningen kunnen worden gebouwd. Daarnaast heeft groei gevolgen voor de in-

frastructuur en de voorzieningen. Voorts laat het hoog-laag scenario zien dat een ambiti-

euze bouwprogrammering niet zonder risico is.  

 Woningbehoefte 

Meer huishoudens betekent een grotere woningbehoefte. Sterker nog, zonder extra wonin-

gen gaan die extra vestigers er niet komen. Woningbouw is dus niet alleen een gevolg van, 

maar ook een voorwaarde voor groei. Dat is in alle scenario’s het geval. De gewenste toe-

name van de woningvoorraad (netto, toevoegingen minus onttrekkingen) mag in grote lijnen 

gelijk worden gesteld aan de verwachte toename van het aantal huishoudens.  

In het scenario ‘hoog’ is de behoefte aan extra woningen zo groot, dat een fors bouwtempo 

nodig is om dit scenario te kunnen realiseren. De afzet van nieuwbouw zal in dit scenario 

geen probleem zijn. In de andere scenario’s is de behoefte aan woningen minder groot, 

maar nog wel groter dan in het referentiescenario (Primos 2018).  

Woningtypen 

De aard van de woningbehoefte hangt enerzijds af van de woningen die uit voorraad be-

schikbaar komen (aanbod door doorstroming, samenwoning, vertrek of overlijden), ander-

zijds van de vraag, afkomstig van doorstromers en nieuwe huishoudens, inclusief de vraag 

van vestigers. Als we Primos als referentie nemen, blijkt dat er zowel aan eengezinshuizen 

als aan appartementen een aanbodtekort zal ontstaan.  

Het aanbodtekort aan eengezinswoningen hangt sterk samen met het feit dat de bestaande 

eengezinswoningen nog geruime tijd bezet zullen worden gehouden door ‘lege-nest’ huis-

houdens en dus niet (voldoende) beschikbaar komen voor woningzoekende jonge gezinnen. 

Dit gaat op termijn veranderen, als de vergrijzingsgolf overgaat in een sterftegolf, maar tot 

2030 moeten er nog eengezinswoningen bij om in de vraag van (met name) jonge (aa n-

staande) gezinnen te voorzien.  

O n t w ik k e l in g  va n  de  w o n in g be h o e f t e  n a ar  t y p e ,  2 0 2 0 - 2 0 3 0 ,  pe r  sc e n ar io  

 

 

De overige scenario’s tellen alle meer vestigers dan het Primos scenario. Dit vertaalt zich in 

een groter aanbodtekort aan appartementen, maar vooral aan eengezinswoningen. Hoe 

Primos gemiddeld hoog WLO hoog - laag

2020-2025

eengezinswoningen 950                1.110            2.000            1.240            1.620            

appartementen 780                860                1.290            920                1.070            

1.740            1.970            3.290            2.160            2.700            

2025-2030

eengezinswoningen 480                730                1.550            860                -150              

appartementen 670                780                1.090            820                250                

1.150            1.510            2.640            1.680            90                  
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meer vestigers, des te groter is niet alleen de woningbehoefte, maar ook het aandeel een ge-

zinswoningen in die behoefte.  

Extra vestiging zal nauwelijks leiden tot behoefte aan meer woonproducten voor senioren. 

Die behoefte neemt wel toe, simpelweg doordat het aantal oudere huishoudens toeneemt, 

maar aangezien senioren allemaal al een woning hebben en weinig verhuizen zijn het toch 

jonge huishoudens die het grootste deel van de vraag uitoefenen.  

Verlies aan groen 

De conclusie is dat hoe groter de groeiambitie, des te meer woningen en dan vooral eenge-

zinswoningen er nodig zijn om deze groei te faciliteren. In het hoge scenario gaat het om 

forse aantallen binnen korte tijd. Al die nieuwe woningen moeten ergens worden gebouwd. 

Zowel in de vorm van inbreiding als in de vorm van uitbreiding zullen beschikbare locaties 

moeten worden benut. Keerzijde hiervan is het verlies aan open ruimte en groen.  

Risico op een varkenscyclus 

Zonder woningbouw is het niet mogelijk om extra groei te realiseren, maar andersom is het 

niet zo dat extra woningen onder alle omstandigheden worden afgezet.  

We kunnen het ons in de huidige oververhitte woningmarkt moeilijk voorstellen, maar de 

markt kan ook weer inzakken. Een mondiale economische crisis kan verhuisplannen voor ja-

ren in de vrieskist doen belanden. Dat hebben we eerder zien gebeuren. Randstedeli ngen 

kunnen er voor kiezen om toch maar in de Randstad te blijven: liever wat kleiner (blijven) 

wonen, desnoods in een appartement, dan veel tijd (files) of geld (kilometerheffing of reke-

ningrijden!) kwijt te zijn aan pendelen. Oost Nederland krijgt op den  duur te maken met 

krimp, dus die visvijver wordt eerder kleiner dan groter  en prijzen zullen daar kunnen gaan 

dalen. Tegelijkertijd nemen de alternatieven voor Randstedelingen toe . Concurrerende Gel-

derse gemeenten, maar ook gemeenten in Noord-Brabant, het noorden van Noord-Holland, 

in Flevoland en Zeeland en delen van Zuid-Holland kunnen ook op het idee komen om de 

overloop vanuit de Randstad te faciliteren.  Ook daar heeft men de druk zien oplopen.  

Het hoog-laag scenario laat zien wat de gevolgen kunnen zi jn van een instortende markt. Na 

het jaar 2025 komt de groei vrijwel tot stilstand en ontstaat zelfs een overaanbod van een-

gezinswoningen uit de voorraad.  

Dit scenario heeft de grootste impact in een situatie waarin de gemeente vol inzet op het 

faciliteren van een groei, die vervolgens niet meer verder plaatsvindt. In het ergste geval lig-

gen net alle bouwterreinen bouwrijp als de markt instort. Wie in 2021 een huis koopt loopt 

in dit scenario kans dat hij dit huis in 2028 alleen met verlies kan verkopen. Ondenkbaar ? 

De vorige crisis zagen ook maar weinig mensen aankomen.  

Risico op prijsopdrijving en verdringing 

Niet-faciliteren van extra groei brengt ook risico’s met zich mee. Het hoge scenario gaat ge-

paard met een druk vanuit de Randstad. Komen deze woningen er niet  en houdt de druk 

aan, dan is de kans groot dat jonge huishoudens (moeten) uitwijken naar plaatsen waar wel 

eengezinshuizen worden toegevoegd. Het zijn vooral jonge huishoudens die Apeldoorn dan 

misloopt. De vergrijzing gaat intussen gewoon door.  

In de praktijk is het onmogelijk om alleen voor de ‘eigen’ inwoners te bouwen en vestigers 

buiten de deur te houden. Worden er te weinig woningen toegevoegd, om wat voor reden 
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dan ook, dan zullen Randstedelingen met eigen inwoners uit Apeldoorn gaan concurreren 

om de schaarse woningen die wel beschikbaar komen. Dit kan leiden tot prijsopdrijving.  

Uit een recent onderzoek van de Rabobank in samenwerking met  het Kadaster6 is gebleken 

dat woningzoekenden uit Amsterdam en Utrecht veelvuldig actief zijn op de koopwoning-

markt van omliggende gemeenten en daarbij hogere prijzen betalen dan ‘eigen’ kopers uit 

de betreffende gemeenten, ook per vierkante meter voor hetzelfde woningtype en ook als 

wordt gecorrigeerd voor kenmerken van het huishoudens. Gemiddeld blijken kopers uit Am-

sterdam €280 per vierkante meer voor hetzelfde type woning te betalen dan lokale woning-

zoekenden in dezelfde levensfase. Voor Apeldoorn zou dit neerkomen op ruim 10% van de 

huidige gemiddelde vraagprijs.  

 Infrastructuur 

Naast extra woningbehoefte brengt extra groei ook een grotere druk op de infrastructuur 

met zich mee. De vestigers zijn voornamelijk twintigers, dertigers en veertigers, met hun 

eventuele kinderen. Deze mensen zijn voor hun werk sterk georiënteerd op de Randstad, 

waar werkgelegenheid is geconcentreerd. Dan helpt het als de Randstad binnen a cceptabele 

tijd te bereiken is.  

Hoe dan ook zullen de extra vestigers meer verkeer genereren. Het kan zelfs nodig zijn om 

fors te investeren in infrastructuur, omdat vestigers anders de voorkeur zullen geven aan be-

ter bereikbare steden als Ede en Arnhem of besluiten om toch maar in de Randstad te blij-

ven. Bij investeringen in infrastructuur moeten we dan denken aan treinverbindingen (fre-

quentere en snellere lijnen naar de Randstad), transferia en P+R voorzieningen en bredere 

uitvalswegen naar het rijkswegennet. Ook nieuwbouwwijken zullen uiteraard moeten wor-

den ontsloten. 

 Overige gevolgen 

Zorg en welzijn  

Apeldoorn is al behoorlijk vergrijsd en In elk van de scenario ’s zal het aantal ouderen verder 

toenemen. De behoefte aan voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn zal hoe dan 

ook toenemen. Extra vestiging heeft op deze behoefte nauwelijks effect, aangezien de vesti-

gers overwegend jong zijn. Wel zal het bij extra vestiging gemakkelijker worden om vacatu-

res in de zorg op te vullen.  

Arbeidsmarkt 

Wat voor vacatures in de zorg geldt, geldt voor de arbeidsmarkt als geheel. De komende ja-

ren gaan veel mensen met pensioen. De vestigers zijn overwegend in de productieve leeftijd 

en kunnen hun plek innemen, mits zij gekwalificeerd zijn. Dit laat onverlet dat veel vestigers 

voor hun werk gericht zullen zijn op de Randstad en dat werkgelegenheid kan verminderen 

door automatisering en verplaatsing naar het buitenland.  

 

6  https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/juli/impact-stedelingen-op-lokale-woningmark-

ten-nederland/ 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/juli/impact-stedelingen-op-lokale-woningmarkten-nederland/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/juli/impact-stedelingen-op-lokale-woningmarkten-nederland/
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Onderwijs 

Extra vestiging zal effect hebben op het aantal kinderen. De vele twintigers, dertigers en 

veertigers die zich vestigen brengen kinderen mee en/of zorgen voor meer geboorten. Voor 

het aantal huishoudens (en dus voor de woningbehoefte in kwantitatieve zin) maakt dat niet 

uit, aangezien kinderen (nog) geen eigen huishouden vormen, maar het heeft wel gevolgen 

voor (benodigde) voorzieningen en voor het draagvlak.  

Waar Primos nog uitkomt op een afname van het aantal kinderen tot 15 jaar tussen 2018 en 

2025 met 400 mag in het hoge scenario in deze periode een toename met 570 kinderen 

worden verwacht. Sluiting of noodgedwongen fusie van scholen zal hierdoor mogelijk kun-

nen worden voorkomen.  

In het hoge scenario komt het aantal kinderen tot 15 jaar in 2030 zelfs ruim 2.100 hoger uit 

dan in 2018. In grootschalige nieuwbouwwijken, die in het scenario ‘hoog’ zeker nodig zul-

len zijn, is een (voorbijgaande) piek in het aantal basisschoolleerlingen te verwachten. Mo-

gelijk dat hier tijdelijke voorzieningen voor moeten worden getroffen. In dit scenario zal ook 

de capaciteit in het voortgezet onderwijs moeten worden uitgebreid, evenals het aantal kin-

derdagverblijven. 

De aanwezigheid van voldoende onderwijsvoorzieningen en kinderdagverblijven kan zelfs 

een voorwaarde zijn om dit scenario te kunnen realiseren.  

Draagvlak in het algemeen 

Wat voor scholen geldt, geldt in afgezwakte mate ook voor verenigingen. Deze krijgen te 

maken met vergrijzing van het ledenbestand. Vooral sportclubs hebben hier last van, want 

senioren sporten aanzienlijk minder dan jongeren. Dit kan zo ver gaan dat het voortbestaan 

van verenigingen wordt bedreigd. Extra vestiging kan zorgen voor welkome aanwas van 

jonge leden. 

Door algehele toename van het aantal inwoners profiteren de middenstand, de horeca en 

de cultuur van extra draagvlak. Ook de gemeentekas profiteert van extra belastinginkom-

sten, voor zover die zijn gerelateerd aan het aantal inwoners dan wel huishoudens . 

Samenleving 

Tot slot staan we kort stil bij het karakter van de gemeente. Een grote stroom ‘import’ uit de 

Randstad zal ook daar invloed op hebben. Ander volk brengt ook andere leefgewoonten en 

andere oriëntaties met zich mee. Als het om kleine aantallen gaat, gebeurt dit geleidelijk en 

ongemerkt. Gaat het om grote aantallen, dan bestaat er enig risico op een wrijving tussen 

nieuwkomers en gevestigden. De kans daarop wordt nog vergroot als meerdere scheidslij-

nen samenvallen: jong versus oud, tweeverdieners versus gepensioneerden, seculieren ver-

sus religieuzen, hoogopgeleiden versus laagopgeleiden.  

Hoe groter de groep nieuwkomers, des te groter ook de kans dat deze een eigen gemeen-

schap gaan vormen. Als mensen voornamelijk afkomen op de beschikbaarheid van een be-

taalbare woning in de buurt van een snelweg, zal het suburbane karakter van de gemeente 

toenemen. Grootschalige nieuwbouwwijken, gevuld met nieuwkomers, kunnen zich ontwik-

kelen tot enclaves, waarvan de bewoners weinig binding hebben met de rest van de ge-

meente. Dit geldt dan weer niet voor hun kinderen, die opgroeien in Apeldoorn, maar dan 

zijn we een generatie verder.  
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Bijlage  Uitkomsten scenario’s 

 

B e vo lk in g  e n  h u is h o u de n s  in  A pe l do o r n  i n  h e t  j aar  2 0 2 5  vo lge n s  m e e r de r e  sc e n ar io ’ s 7 

 

 

 

7  Uitkomsten zijn afgerond op tientallen. Hierdoor kan het voorkomen dat opgetelde celwaarden niet 

exact uitkomen op kolomtotalen. 

Bevolking Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<15 jaar 25.370 25.580 25.460 26.340 26.110
15-24 j. 17.470 17.740 17.620 18.440 18.060
25-44 j. 38.120 38.640 38.360 40.390 39.750
45-64 j. 44.850 45.080 44.950 45.860 45.610
65-84 j. 28.510 28.630 28.590 28.830 28.770
80 plus 9.500 9.560 9.550 9.660 9.620
Totaal 163.820 165.230 164.520 169.510 167.920

Huishoudens Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<25 j. 1.850 1.890 1.880 2.000 1.940
25-34 j. 10.010 10.200 10.100 10.750 10.550
35-49 j. 15.990 16.110 16.030 16.620 16.450
50-64 j. 20.530 20.640 20.590 20.920 20.830
65-79 j. 18.760 18.840 18.810 18.970 18.930
80 plus 7.230 7.280 7.270 7.350 7.320
Totaal 74.380 74.960 74.690 76.600 76.010

Huishoudenstype Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
Alleenstaand 27.180 27.410 27.310 28.030 27.790
Eenouder 4.760 4.790 4.770 4.920 4.870
Stel zonder kind 23.300 23.450 23.390 23.820 23.690
Stel met Kind 18.870 19.020 18.940 19.550 19.370
overig 280 280 280 300 290
Totaal 74.380 74.960 74.690 76.600 76.010
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O n t w ik k e l in g  be v o lk in g  e n  h u i sh o u de n s  i n  A pe l do o r n  in  de  pe r i o de  2 0 1 8 - 2 0 2 5  v o lge n s  m e e r de r e  

sc e n ar io ’ s  

 

 

 

Bevolking Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<15 jaar -400 -190 -310 570 340
15-24 j. -790 -520 -640 180 -200
25-44 j. 730 1.250 970 2.990 2.360
45-64 j. -1.980 -1.750 -1.880 -970 -1.220
65-84 j. 3.610 3.720 3.690 3.930 3.870
80 plus 1.500 1.560 1.540 1.650 1.610
Totaal 2.660 4.070 3.370 8.350 6.760

Huishoudens Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<25 j. -510 -470 -490 -370 -420
25-34 j. 340 530 440 1.080 880
35-49 j. -1.940 -1.820 -1.900 -1.310 -1.480
50-64 j. 20 130 80 410 320
65-79 j. 3.040 3.110 3.090 3.250 3.210
80 plus 1.540 1.580 1.570 1.650 1.620
Totaal 2.490 3.070 2.790 4.710 4.120

Huishoudenstype Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
Alleenstaand 1.760 1.990 1.880 2.600 2.370
Eenouder -240 -200 -220 -80 -120
Stel zonder kind 1.210 1.360 1.300 1.730 1.600
Stel met Kind -230 -80 -160 450 270
overig -10 0 0 10 10
Totaal 2.490 3.070 2.790 4.710 4.120
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B e vo lk in g  e n  h u is h o u de n s  in  A pe l do o r n  i n  h e t  j aar  2 0 3 0  vo lge n s  m e e r de r e  sc e n ar io ’ s  

 

 

Bevolking Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<15 jaar 25.990 26.500 26.270 27.900 26.460
15-24 j. 16.290 16.660 16.520 17.510 16.160
25-44 j. 38.770 39.780 39.350 42.400 39.040
45-64 j. 41.920 42.380 42.160 43.740 42.330
65-84 j. 29.830 30.070 30.000 30.470 30.060
80 plus 12.470 12.610 12.570 12.780 12.550
Totaal 165.270 168.000 166.870 174.810 166.610

Huishoudens Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<25 j. 1.690 1.740 1.720 1.850 1.660
25-34 j. 9.730 10.040 9.910 10.790 9.740
35-49 j. 16.410 16.700 16.550 17.590 16.620
50-64 j. 18.610 18.800 18.720 19.250 18.770
65-79 j. 19.440 19.590 19.550 19.850 19.590
80 plus 9.670 9.770 9.740 9.910 9.730
Totaal 75.530 76.640 76.200 79.240 76.110

Huishoudenstype Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
Alleenstaand 28.180 28.600 28.440 29.530 28.350
Eenouder 4.660 4.740 4.700 4.940 4.710
Stel zonder kind 23.700 23.980 23.880 24.540 23.850
Stel met Kind 18.730 19.050 18.900 19.940 18.920
overig 270 280 280 300 270
Totaal 75.530 76.640 76.200 79.240 76.110



Eindrapport Groeiperspectief Apeldoorn 20 

O n t w ik k e l in g  be v o lk in g  e n  h u i sh o u de n s  i n  A pe l do o r n  in  de  pe r i o de  2 0 1 8 - 2 0 3 0  v o lge n s  m e e r de r e  

sc e n ar io ’ s  

 

 

Bevolking Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<15 jaar 210 730 500 2.130 690
15-24 j. -1.970 -1.590 -1.730 -740 -2.090
25-44 j. 1.380 2.390 1.950 5.010 1.650
45-64 j. -4.910 -4.450 -4.670 -3.090 -4.500
65-84 j. 4.930 5.170 5.090 5.570 5.160
80 plus 4.470 4.600 4.560 4.780 4.540
Totaal 4.110 6.840 5.710 13.650 5.450

Huishoudens Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<25 j. -680 -620 -640 -510 -710
25-34 j. 60 370 250 1.120 70
35-49 j. -1.520 -1.230 -1.380 -340 -1.310
50-64 j. -1.910 -1.720 -1.790 -1.260 -1.740
65-79 j. 3.720 3.870 3.820 4.130 3.860
80 plus 3.970 4.070 4.050 4.210 4.030
Totaal 3.640 4.740 4.310 7.340 4.210

Huishoudenstype Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
Alleenstaand 2.750 3.170 3.010 4.100 2.920
Eenouder -340 -260 -290 -60 -290
Stel zonder kind 1.610 1.890 1.790 2.450 1.760
Stel met Kind -370 -50 -190 840 -180
overig -10 0 -10 20 -10
Totaal 3.640 4.740 4.310 7.340 4.210
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O n t w ik k e l in g  be v o lk in g  e n  h u i sh o u de n s  i n  A pe l do o r n  in  de  pe r i o de  2 0 2 5 - 2 0 3 0  v o lge n s  m e e r de r e  

sc e n ar io ’ s  

 

 

Bevolking Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<15 jaar 620 920 810 1.560 350
15-24 j. -1.180 -1.080 -1.100 -930 -1.900
25-44 j. 650 1.140 990 2.010 -710
45-64 j. -2.930 -2.700 -2.790 -2.120 -3.280
65-84 j. 1.320 1.440 1.410 1.640 1.290
80 plus 2.970 3.050 3.020 3.120 2.930
Totaal 1.450 2.770 2.350 5.300 -1.310

Huishoudens Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
<25 j. -160 -150 -160 -150 -280
25-34 j. -280 -160 -190 40 -810
35-49 j. 420 590 520 970 170
50-64 j. -1.920 -1.840 -1.870 -1.670 -2.060
65-79 j. 680 750 740 880 660
80 plus 2.440 2.490 2.470 2.560 2.410
Totaal 1.150 1.680 1.510 2.640 100

Huishoudenstype Primos WLO gemiddeld hoog hoog-laag
Alleenstaand 1.000 1.190 1.130 1.500 560
Eenouder -100 -50 -70 20 -160
Stel zonder kind 400 530 490 720 160
Stel met Kind -140 30 -40 390 -450
overig -10 0 0 0 -20
Totaal 1.150 1.680 1.510 2.640 100


