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Het Friese inwonertal groeide ten
opzichte van begin december van
vorig jaar met een slordige 250. Dat
is na twee krimpjaren een uiterst be-
scheiden toename van 0,4 per 1000
inwoners.

Nationaal neemt de bevolking dit
jaar met bijna 73.000 zielen (ruim 4
per 1000) toe. Alleen Leeuwarden,
Heerenveen en Smallingerland
(Drachten) komen op dat landelijke
niveau mee. Het zijn niet toevallig de
Friese gemeenten met de grootste
stedelijke agglomeraties.

Heel Nederland vertoont een trek
naar de stad. De groei van de voor-
gaande vijf jaar landde voor drie-
kwart in de gemeenten met meer
dan 100.000 inwoners, meldde het
Centraal Bureau voor de Statistiek
dit voorjaar. Jaarlijks verruilen zo’n
2000 mensen het platteland voor de
stad. Daarnaast worden in de steden
relatief meer kinderen geboren. Im-
migranten belanden zelfs voor de

LEEUWARDEN Groei van de stads-
bevolking en krimp op het platte-
land hebben zich dit jaar doorgezet,
zowel in Friesland als landelijk ge-
zien.

helft in de grote steden.
Deze trends verklaren ook de be-

scheiden aanwas van de Friese be-
volking. Van de buitenlanders komt
lang geen evenredig deel zijn heil in
Friesland zoeken. Het waren er dit
jaar zo’n 3700, tegenover een kleine
2700 emigranten. Het immigratie-

saldo van 1000 is daarmee wel de
motor van de Friese groei van dit
jaar.

Het aantal geboorten bleef net als
vorig jaar steken op 6300, wat na af-
trek van de overlijdens een natuur-
lijke aanwas van 600 oplevert. De
groei wordt goeddeels weggewerkt

door het vertrekoverschot van 1400
Friezen naar de rest van het land.
Sinds 1983 is deze uitstroom onon-
derbroken geweest.

Tegenover de groei van de meest
stedelijke Friese gemeenten staat
ook dit jaar weer een krimp van vrij-
wel alle gemeenten in Noord-Fries-
land. De afname beliep in totaal
meer dan 600. In de laatste tien jaar
ging het om 4000 mensen, terwijl er
in de rest van de provincie in dezelf-
de periode ruim 8000 inwoners bij
kwamen.

Toch wil het kabinet Noordoost-
en Noordwest-Friesland niet als
krimpregio aanwijzen. De regio’s
voldoen niet aan het criterium dat
het aantal huishoudens de komende
25 jaar met 2,5 procent zal dalen.

Net als de Waddeneilanden en
Zuidoost-Friesland is het noorden
van de provincie ‘anticipeergebied’.
Hiervoor wordt door het rijk geen
geld uitgetrokken, maar wel kennis
aangeboden. Alleen Leeuwarden,
Súdwest-Fryslân en De Friese Meren
hoeven geen bevolkingsdalingsex-
perts uit Den Haag aan de deur te
verwachten.

De op het kaartje gepresenteerde
bevolkingscijfers geven de stand van
begin deze maand weer.
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Terschelling
4.840 (+36)

Ameland
3.608 (+18)

Leeuwarden
107.895
(+525)

Smallingerland
55.647 (+172)

Heerenveen
50.108 (+195)

Tytsjerksteradiel
31.951 (+22)

Opsterland
29.851 (+30)

Weststellingwerf
25.542 (+80)

Het Bildt
10.625 (+8)

Súdwest-Fryslân
84.106 (-78)

De Friese Meren
51.295 (-47)

Achtkarspelen
27.980 (-49)

Ooststellingwerf
25.653 (-44)

Dantumadiel
19.046 (-1)

Harlingen
15.802 (-29)

Menameradiel
13.637 (-34)

Kollumerland c.a.
12.827 (-44)

Littenseradiel
10.898 (-53)

Vlieland
1.112 (-1)

Dongeradeel
23.982 (-191)

Franekeradeel
20.348 (-104)

Leeuwarderadeel
10.222 (-80)

Ferwerderadiel
8.719 (-70)

Schiermonnikoog
927 (-14)

Groei > 0,5%
Groei 0 - 0,5%
Krimp 0 - 0,5%
Krimp > 0,5%

Friesland 646.621 (+247)

(+/-) = groei/krimp t.o.v.
december 2013


