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Inleiding 

 

De gemeente Utrecht maakt elk jaar een eigen prognose van de bevolkingsgroei van de stad. Hierin 

geven we de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Utrechtse bevolking weer. De bevolkings-

prognose is gebaseerd op het woningbouwprogramma van de stad in combinatie met demografische 

trends rondom geboorte, sterfte en migratie. Dit rapport bevat de resultaten van de prognose die eind 

2021 is uitgevoerd, voor de periode tot 1 januari 2040. 

 

Gezonde groei 

Steeds meer inwoners, werkgevers en bezoekers kiezen voor Utrecht. Het is een aantrekkelijke en 

centraal gelegen stad. Om de groei van de stad in goede banen te leiden heeft de gemeente de 

Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) vastgesteld. Utrecht kiest voor een gezonde groei als koers 

voor de lange termijn, waarbij de komende jaren duizenden woningen worden gebouwd. Bij het 

bouwen van nieuwe woningen en voorzieningen staan gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid 

voorop. Daarom zijn er ook genoeg voorzieningen nodig, zoals kantoren en andere werkplekken, 

scholen, parken, wegen, openbaar vervoer, fietspaden en cultuur voor iedereen. De gemeente wil dat 

deze woningen en voorzieningen binnen het stedelijke gebied worden gebouwd. De Merwedekanaal-

zone, het Jaarbeursterrein en Leidsche Rijn zijn gebieden waar komende jaren veel gebouwd wordt. 

Maar er wordt ook gebouwd op kleinere plekken, zoals bij de 2e Daalsedijk en het Kruisvaartterrein. 

Ook in de binnenstad, het stationsgebied, Utrecht Science Park, Leidsche Rijn Centrum en Papendorp 

is ruimte voor extra woningen, winkels, bedrijven, cultuur en maatschappelijke instellingen. 

 

 

 

Bron: nieuwe stadscentra in RSU 2040 

 

Opbouw prognose: van woningbehoefte naar bevolkingsgroei 

De nationale bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vormt de basis 

voor de prognose van woningbehoefte (Primos-prognose) op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. 

Uit deze prognose-onderzoeken blijkt dat er in de stad Utrecht behoefte is aan ongeveer 60.000 extra 

woningen in de periode 2019-2040. In de RSU staat beschreven wat de meest slimme plekken zijn om 
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die woningen te bouwen. Ondertussen zijn er in 2019 en 2020 al circa 6.000 woningen gebouwd. In 

het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) volgt de gemeente elk jaar precies wat er in de stad gebeurt 

met de bouwplannen. In het MPR staan de lopende bouwplannen voor de stad (de ‘harde’ plannen) 

en wordt inzicht gegeven in de totale plancapaciteit aan woningbouwplannen (dus inclusief de ‘zachte’ 

plannen). Bij elkaar opgeteld zijn dat plannen voor meer dan 70.000 woningen in de jaren 2021-2040. 

Dat zijn er zo veel omdat er rekening mee gehouden wordt dat niet alle plannen ook echt (op tijd) 

worden gebouwd. Voor de doorrekening van de bevolkingsprognose hebben we goed naar al deze 

plannen gekeken en een inschatting gemaakt wat de meest realistische plannen zijn. Soms is dat 

duidelijk, bijvoorbeeld als er al gebouwd wordt of een bestemmingsplan is vastgesteld. Voor de 

plannen verder in de toekomst betreft het de beste inschatting die we kunnen maken (zie de bijlage 

voor de gehanteerde werkwijze). Het woningbouwprogramma dat hieruit volgt is voldoende om te 

voorzien in de behoefte uit de landelijke onderzoeken en is in lijn met de RSU. Dit woningbouw-

programma vormt de basis voor de gemeentelijke bevolkingsprognose op subwijkniveau. Onze 

bevolkingsprognose geeft weer in welke omvang en waar de stad zal groeien als we de deze 

woningbouwplannen realiseren, rekening houdend met de demografische trends. In hoofdstuk 5 

leggen we in meer detail uit hoe we in deze prognose met de woningbouwplannen zijn omgegaan. 

 

Prognose kent onzekerheid 

De bevolkingsprognose beoogt aldus de meest waarschijnlijke toekomst van de stad te beschrijven op 

basis van actuele kennis en een aantal veronderstellingen. We houden hierbij rekening met recente 

ontwikkelingen, zowel op demografisch gebied als voor de woningbouwplanning. Toch zijn prognose-

cijfers altijd met onzekerheden omgeven. Zo kan bijvoorbeeld het aantal migranten van jaar tot jaar 

sterk fluctueren, zoals we nu zien bij de huidige coronacrisis. Oplevering van toekomstige woningbouw 

is ook moeilijk te voorspellen, zeker voor de periode na 2030. De onzekerheid rondom de prognose 

wordt groter naarmate er verder in de toekomst gekeken wordt. Daarom moeten de prognosecijfers 

altijd met een onzekerheidsmarge worden geïnterpreteerd. 

 

Gevolgen coronacrisis: in 2020 en 2021 lagere bevolkingsgroei dan verwacht 

De corona-uitbraak heeft sinds maart 2020 grote invloed op de bevolkingsontwikkeling van de stad.   

In het jaar 2020 is de bevolking minder hard gegroeid dan vooraf was geprognosticeerd. Dit kwam 

onder meer door een hogere sterfte en door een lagere vestiging vanuit het buitenland dan normaal. 

Uit de tot nu toe beschikbare maandcijfers over de ontwikkeling van de bevolking blijkt dat Utrecht ook 

in het lopende jaar 2021 minder hard groeit dan werd verwacht als er geen coronapandemie was 

geweest. Daarom hebben we in het prognosemodel het groeicijfer van het jaar 2021 naar beneden 

bijgesteld. We weten niet in hoeverre de coronacrisis ook ná 2021 gevolgen zal hebben voor de 

bevolkingsgroei. Het is bekend dat oversterfte doorgaans wordt gecompenseerd door een periode van 

ondersterfte. Daarnaast is het ongewis of en wanneer de buitenlandse vestiging in Utrecht zich 

herstelt. Het is dus onzeker of de voortdurende coronapandemie ook gevolgen zal hebben voor de 

bevolkingsgroei van de stad in de komende jaren. 

 

Meer cijfers op online databank 

De tabellen in dit rapport geven een samenvatting van de resultaten van de Bevolkingsprognose 

2021. Op de online databank Utrecht in Cijfers wordt een uitgebreidere dataset aan prognosecijfers 

ontsloten: daar is per wijk en subwijk het verwachte inwonersaantal naar geslacht en leeftijdsjaar 

gegeven voor elk prognosejaar tot 2040.  

https://utrecht.incijfers.nl/jive
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1. Samenvatting prognose 2021 

400.000ste inwoner van Utrecht bereikt in 2028 

Op 1 januari 2021 telde Utrecht 359.355 inwoners. In het jaar 2018 werd de 350.000ste inwoner van 

de stad geboren. Op basis van de huidige prognose is de verwachting dat Utrecht in 2028 het aantal 

van 400.000 inwoners passeert. Dit is een jaar later dan in de vorige prognose is voorspeld. In 2040 

zal Utrecht naar verwachting 474.000 inwoners tellen, dat is een toename van bijna 115.00 inwoners 

in 19 jaar tijd. Aan deze flinke toename van de bevolking ligt een uitgebreid woningbouwprogramma 

ten grondslag. In de huidige prognose houden we rekening met een uitbreiding van de Utrechtse 

woningvoorraad met 57.000 woningen in de jaren 2021 tot en met 2039 (deze uitbreiding betreft de 

netto toename van nieuwbouw minus sloop). 

 

Figuur 1.1 - Inwonertal Utrecht volgens Bevolkingsprognose 2021, 1 januari 2021-2040 

 

 

Alle leeftijdsgroepen groeien, 65-plussers het sterkst 

Volgens de bevolkingsprognose groeit Utrecht in de periode van 2021 tot 2040 met 32%. In alle leef-

tijdsgroepen is een toename te zien. De groep 65+ zal procentueel het sterkst groeien: van 37.900 in 

2021 naar bijna 61.000 in 2040. Het aantal 65-plussers neemt daarmee met circa 23.000 toe (+60%). 

Deze toename komt met name door het ouder worden van de mensen die al in Utrecht wonen. Van de 

mensen die zich in Utrecht vestigen is slechts een zeer gering deel 65 jaar of ouder. De vergrijzing 

gaat minder hard dan in de rest van het land. Het aandeel 65-plussers in Utrecht zal van 11% naar 

13% in 2040 stijgen. Landelijk ligt het aandeel nu al op 20%. Utrecht is en blijft een jonge stad 

 

Na een daling in de afgelopen jaren gaat het aantal jonge kinderen van 0 t/m 3 jaar naar verwachting 

weer sterk toenemen, met 32% tot 2040. Opvallend is de ontwikkeling van het aantal kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Vanwege de voorbije daling van het aantal kinderen onder 4 jaar, zal het aantal 4 

t/m 11-jarigen de komende jaren eerst afnemen. Omdat het aantal 0 t/m 3-jarigen vanaf 2022 weer 
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gaat stijgen, zal vanaf 2026 ook het aantal 4 t/m 11-jarigen weer toenemen. Naar verwachting neemt 

de groep kinderen van 4 t/m 11 jaar tot 2040 toe met 21%. De groep 12 t/m 17-jarigen neemt in die 

periode toe met 17%. 

 

Alle wijken groeien, Zuidwest wordt het grootst 

Alle Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien. De helft van de bevolkingsgroei van de 

stad wordt opgevangen in Zuidwest en Leidsche Rijn. Zuidwest krijgt er naar verwachting tot 2040 

ruim 32.000 inwoners bij (+84%) en wordt met meer dan 70.000 inwoners de grootste wijk. Leidsche 

Rijn blijft een belangrijke groeilocatie en groeit tot 2040 met 22.000 inwoners (+53%). Maar ook de 

wijken Oost, Overvecht, Binnenstad en West groeien aanzienlijk, elk met 9.000 tot 15.000 inwoners. 

Met de groei van het inwonertal neemt ook de bevolkingsdichtheid in stad sterk toe. In 19 jaar tijd zal 

de bevolkingsdichtheid van Utrecht groeien van ongeveer 3.600 naar 4.800 inwoners per km2, een 

toename van 1.200 inwoners per km2. 

 

Sterke samenhang tussen woningbouw en bevolkingsgroei 

In de jaren 2021 tot en met 2039 is een uitbreiding van de Utrechtse woningvoorraad voorzien van 

57.000 woningen (nieuwbouw minus sloop). In die periode groeit de bevolkingsomvang van de stad 

met 115.000 inwoners. De grootste toename van bewoners is te verwachten in de jaren 2026-2030. 

De groeipiek in deze periode hangt samen met de nieuwbouw die voor deze jaren al is ingepland: 

meer dan 5.000 woningen per jaar. Voor de jaren na 2030 laat de raming een geringere maar nog 

steeds aanzienlijke toename van de woningvoorraad en van de bevolking zien. Uit ervaring met 

eerdere prognoses is bekend dat het piekvolume van de geplande woningbouw voor een deel in latere 

jaren wordt gerealiseerd. Een latere oplevering kan verschillende oorzaken hebben, zoals schaarste 

aan bouwmaterialen, stijgende bouwkosten en een tekort aan personeel, maar ook langere onder-

handelingen met marktpartijen en planoptimalisatie. 

 

Figuur 1.2 – Verwachte groei van woningvoorraad en inwonertal per jaar, 2021-2039 
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Gevolgen van corona 

In de vorige bevolkingsprognose van 2020 was voorspeld dat Utrecht in het jaar 2027 het aantal van 

400.000 inwoners zou bereiken en dat de groeipiek in de jaren 2025-2028 zou plaatsvinden. Dit is een 

jaar eerder dan volgens de huidige prognose. De vertraagde groei van de bevolking hangt deels 

samen met een iets geringere woningtoename in de planning van de eerstkomende jaren. Maar hier 

speelt ook het directe gevolg van de huidige coronapandemie op de bevolkingsontwikkeling. Door 

oversterfte en een lagere migratie vanuit het buitenland groeit de bevolking van Utrecht tijdens de 

coronacrisis minder hard dan eerder voorspeld. We hebben daarom het groeicijfer van het prognose-

jaar 2021 naar beneden bijgesteld. Het moet nog blijken of deze demografische effecten tijdelijk zijn of 

ook op de langere termijn doorwerken. Het is wel aannemelijk dat in de eerstvolgende jaren enig effect 

hiervan te zien zal zijn. 
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2. Samenvatting in beeld 

Figuur 2.1 – Aantal inwoners per jaar, 1 januari 2001-2040 (vanaf 2022 prognose) 

 

 

Figuur 2.2 – Aantal inwoners per wijk, 1 januari 2021 en 2040 
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Figuur 2.3 – Aantal inwoners per leeftijdscategorie, 1 januari 2021 en 2040 

 

 

 

 

Figuur 2.4 – Bevolkingsdichtheid per subwijk, 1 januari 2021 en 2040 (inwoners per km2) 
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3. Bevolkingsgroei stad en wijk 

De tabellen in dit hoofdstuk geven de inwonersaantallen volgens de Bevolkingsprognose 2021.  

Cijfers in de kolom met jaartal 2021 geven de gerealiseerde inwonersaantallen op 1 januari 2021, 

zoals geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van Utrecht. De cijfers bij latere jaartallen 

geven de voorspelde inwonersaantallen op 1 januari van dat jaar. Prognosecijfers hebben altijd een 

onzekerheidsmarge, daarom zijn cijfers in de tekst afgerond op duizend- dan wel honderdtallen.  

 

 

Bevolkingsgroei Utrecht 
 

Sinds het begin van de eeuw groeit het inwonertal van Utrecht sterk. Met de gemeentelijke herindeling 

van 2001 werd buurgemeente Vleuten-De Meern onderdeel van Utrecht. De bevolkingsomvang van 

de stad kwam door deze uitbreiding uit op 256.000 inwoners. Daarna ging het inwonertal van de stad 

snel omhoog (zie figuur 2.1). In het jaar 2009 passeerde Utrecht de grens van 300.000 inwoners en in 

2018 werd de 350.000ste inwoner geboren. Op basis van de huidige bevolkingsprognose verwachten 

we dat Utrecht in het jaar 2028 het aantal van 400.000 inwoners passeert en in 2034 het aantal van 

450.000 inwoners. 

 

Utrecht groeit naar verwachting met 115.000 inwoners in 2021-2040 

De huidige bevolkingsprognose gaat uit van de stand op 1 januari 2021 en bestrijkt de periode tot 

1 januari 2040. In die periode groeit Utrecht van 359.355 inwoners in 2021 tot naar verwachting 

474.000 inwoners in 2040, een toename van bijna 115.000 inwoners in 19 jaar tijd. Procentueel 

gezien stijgt het inwonertal in die periode met 32%, een derde van de huidige bevolkingsomvang. 

 

 

Tabel 3.0 – Ontwikkeling inwonertal per wijk, 1 januari 2021-2040 

Wijk 2021 2025 2030 2035 2040 

1. West 29.258 30.825 37.599 38.218 38.224 

2. Noordwest 44.925 45.450 49.267 49.595 49.719 

3. Overvecht 34.152 34.544 39.913 43.272 45.645 

4. Noordoost 39.510 40.227 41.402 41.672 41.930 

5. Oost 32.203 32.584 38.002 43.009 46.966 

6. Binnenstad 19.581 21.208 25.512 28.627 29.952 

7. Zuid 27.769 27.898 28.608 30.024 32.134 

8. Zuidwest 38.672 40.225 51.272 63.743 71.182 

9. Leidsche Rijn 42.783 49.142 59.155 64.113 65.447 

10. Vleuten-De Meern 50.502 50.374 51.770 52.542 52.974 

Totaal Utrecht 359.355 372.477 422.500 454.815 474.173 

 

 

Zuidwest grootste wijk van Utrecht in 2040 

Utrecht is opgedeeld in 10 wijken. Alle wijken zullen in de periode tot 2040 een groei van het inwoner-

tal laten zien. Op dit moment is Vleuten-De Meern met ruim 50.000 inwoners de grootste wijk van de 

stad. De prognosecijfers tonen dat Zuidwest de grootste wijk zal worden, gevolgd door Leidsche Rijn. 
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Zuidwest groeit van 38.672 inwoners in 2021 naar meer dan 71.000 inwoners in 2040. Deze toename 

van ruim 32.000 inwoners vindt grotendeels plaats in het ontwikkelgebied van de Merwedekanaal-

zone. De ontwikkeling van het westelijk deel van het Beurskwartier valt ook binnen de wijkgrenzen van 

Zuidwest. Leidsche Rijn groeit van 42.783 inwoners in 2021 naar meer dan 65.000 in 2040, een 

toename van ruim 22.000 inwoners. 

 

Ook relatief gezien kent Zuidwest het grootste groeitempo: het inwonertal van de wijk neemt in de 

periode 2021-2040 toe met 84%, bijna een verdubbeling. Daarna volgen de wijken Leidsche Rijn en 

Binnenstad met elk 53% en Oost met 46%. De sterke groei van het inwonertal van Binnenstad hangt 

samen met de gebiedsontwikkeling in en rondom het Beurskwartier en Stationsgebied. In Vleuten-De 

Meern wonen in 2040 naar verwachting circa 53.000 mensen. Het groeipercentage van ‘slechts’ 5% 

laat zien dat de nieuwbouw in de wijk grotendeels is afgerond. 

 

 

Bevolkingsgroei per wijk en subwijk 
 

De 10 wijken van Utrecht zijn onderverdeeld in 34 subwijken (zie www.utrecht.nl/onderzoek voor een 

kaart van Utrecht met de indeling in wijken en subwijken). In de bevolkingsprognose van de gemeente 

Utrecht berekenen we per subwijk het verwachte inwonertal. De tabellen in dit hoofdstuk laten voor 

elke subwijk de verwachte ontwikkeling in het inwonertal zien (de namen van de subwijken worden 

voorafgegaan door de subwijkcode). Enkele grote nieuwbouwlocaties zijn als apart prognosegebied 

binnen de subwijk onderscheiden (zie toelichting in de noot onder de tabel). 

 

 

Tabel 3.1 – Ontwikkeling inwonertal in wijk West, 1 januari 2021-2040 

Subwijk 2021 2025 2030 2035 2040 

1.1 Oog in Al, Welgelegen 9.328 9.527 10.425 10.517 10.552 

1.2 Lombok, Leidseweg 12.656 12.685 13.065 13.527 13.658 

1.3 Nieuw Engeland, Schepenbuurt 7.274 6.871 7.615 7.652 7.691 

1.3 nieuwbouw Cartesiusdriehoek 0 1.742 6.494 6.522 6.323 

Totaal 1. West 29.258 30.825 37.599 38.218 38.224 

Noot: inwonertal in subwijk ‘1.3 Nieuw Engeland, Schepenbuurt’ is exclusief nieuwbouw in Cartesiusdriehoek. 

 

Tabel 3.2 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Noordwest, 1 januari 2021-2040 

Subwijk 2021 2025 2030 2035 2040 

2.1 Pijlsweerd 6.962 7.236 7.434 7.469 7.491 

2.2 Ondiep, 2e Daalsebuurt 13.856 13.796 14.455 14.560 14.593 

2.2 nieuwbouw Wisselspoor 0 192 2.317 2.326 2.251 

2.3 Zuilen-west 10.608 10.586 10.634 10.730 10.839 

2.4 Zuilen-noord en -oost 13.499 13.640 14.427 14.510 14.545 

Totaal 2. Noordwest 44.925 45.450 49.267 49.595 49.719 

Noot: inwonertal in subwijk ‘2.2 Ondiep, 2e Daalsebuurt’ is exclusief nieuwbouw in deelgebied Wisselspoor. 

 

 

 

http://www.utrecht.nl/onderzoek
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Tabel 3.3 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Overvecht, 1 januari 2021-2040 

Subwijk 2021 2025 2030 2035 2040 

3.1 Taagdreef, Wolgadreef 9.028 8.978 9.971 11.012 11.422 

3.2 Zamenhofdreef, Neckardreef 7.179 8.347 10.784 12.108 13.752 

3.3 Vechtzoom, Klopvaart 8.610 8.635 9.011 9.228 9.257 

3.4 Zambesidreef, Tigrisdreef 9.335 8.584 10.147 10.924 11.214 

Totaal 3. Overvecht 34.152 34.544 39.913 43.272 45.645 

 

 

Tabel 3.4 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Noordoost, 1 januari 2021-2040 

Subwijk 2021 2025 2030 2035 2040 

4.1 Votulast 13.482 13.733 14.320 14.390 14.509 

4.2 Tuindorp, Voordorp 14.993 15.519 16.001 16.140 16.169 

4.3 Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt 11.035 10.975 11.081 11.142 11.252 

Totaal 4. Noordoost 39.510 40.227 41.402 41.672 41.930 

 

 

Tabel 3.5 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Oost, 1 januari 2021-2040 

Subwijk 2021 2025 2030 2035 2040 

5.1 Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 9.560 9.366 9.252 9.264 9.311 

5.2 Abstede, Gansstraat 9.694 10.362 10.656 11.524 13.587 

5.3 Wilhelminapark, Rijnsweerd 9.849 9.812 12.404 15.612 16.854 

5.3 Utrecht Science Park 3.100 3.044 5.690 6.609 7.214 

Totaal 5. Oost 32.203 32.584 38.002 43.009 46.966 

Noot: inwonertal in subwijk ‘5.3 Wilhelminapark, Rijnsweerd’ is exclusief deelgebied Utrecht Science Park (USP); 

het nieuwbouwproject op Archimedeslaan 16 in Rijnsweerd is in deze cijfers toegevoegd aan deelgebied USP. 

 

Tabel 3.6 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Binnenstad, 1 januari 2021-2040 

Subwijk 2021 2025 2030 2035 2040 

6.1 Binnenstad city- en winkelgebied 6.420 7.934 12.198 15.250 16.507 

6.2 Binnenstad woongebied 13.161 13.274 13.314 13.377 13.445 

Totaal 6. Binnenstad 19.581 21.208 25.512 28.627 29.952 

 

 

Tabel 3.7 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Zuid, 1 januari 2021-2040 

Subwijk 2021 2025 2030 2035 2040 

7.1 Lunetten 11.352 11.272 11.546 12.283 14.155 

7.2 Oud Hoograven, Tolsteeg 9.716 9.735 10.227 10.567 10.740 

7.3 Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt 6.701 6.891 6.835 7.174 7.239 

Totaal 7. Zuid 27.769 27.898 28.608 30.024 32.134 
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Tabel 3.8 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Zuidwest, 1 januari 2021-2040 

Subwijk 2021 2025 2030 2035 2040 

8.1 Dichterswijk, Rivierenwijk 14.336 14.935 15.448 15.528 15.611 

8.2 Transwijk (incl. A12-zone) 5.741 5.777 6.588 8.669 10.555 

8.2 studenten MWKZ (deelgebied 5) 1.441 1.431 1.612 1.721 1.756 

8.2 nieuwbouw Merwedekanaalzone 0 1.337 8.165 16.430 21.508 

8.3 Kanaleneiland 17.154 16.745 19.459 21.395 21.752 

Totaal 8. Zuidwest 38.672 40.225 51.272 63.743 71.182 

Noot: inwonertal in subwijk ‘8.2 Transwijk’ is exclusief Merwedekanaalzone maar inclusief nieuwbouw in de A12-

zone; deelgebied MWKZ is inclusief nieuwbouwproject Beurskwartier 3 (dit is het westelijk deel van Masterplan 

Jaarbeurs dat in subwijk ‘8.2 Transwijk’ valt). In de tabel is de groep ‘8.2 studenten MWKZ’ apart onderscheiden. 

Hieronder vallen de bewoners van de huidige woningen aan het Europaplein (o.a. City Campus Max), aangevuld 

met bewoning van de nog op te leveren studentenwoningen in deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. 

 

Tabel 3.9 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Leidsche Rijn, 1 januari 2021-2040 

Subwijk 2021 2025 2030 2035 2040 

9.1 Terwijde, De Wetering 11.043 11.330 11.356 11.379 11.642 

9.2 Het Zand 10.592 11.671 12.041 12.010 12.002 

9.3 Grauwaart, Hoge Weide 5.272 5.533 5.444 5.177 5.005 

9.3 Leidsche Rijn-centrum 2.046 4.912 9.542 9.600 9.645 

9.3 Leeuwesteyn 1.017 1.708 2.814 2.860 2.824 

9.4 Parkwijk 7.183 7.051 6.984 7.084 7.193 

9.4 Langerak 4.468 4.448 4.424 4.932 5.512 

9.5 Rijnvliet 1.144 2.471 3.204 3.125 3.034 

9.5 Groenewoud, Papendorp Noord 18 18 3.346 7.946 8.590 

Totaal 9. Leidsche Rijn 42.783 49.142 59.155 64.113 65.447 

Noot: de deelgebieden Grauwaart/Hoge Weide, Leidsche Rijn-centrum en Leeuwesteyn vormen samen subwijk 

‘9.3 Leidsche Rijn Centrum e.o.’; gebieden Parkwijk en Langerak vormen samen subwijk ‘9.4 Parkwijk, Langerak’; 

de gebieden Rijnvliet en Groenewoud/Papendorp Noord vormen samen subwijk ‘9.5 Leidsche Rijn-zuid’. 

 

Tabel 3.10 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Vleuten-De Meern, 1 januari 2021-2040 

Subwijk 2021 2025 2030 2035 2040 

10.1 Haarrijn 46 284 1.891 1.900 1.849 

10.1 Haarzuilens 557 599 594 605 638 

10.1 Vleuten, Haarzicht 8.143 8.428 8.652 8.820 8.851 

10.1 Máximapark 1.000 1.104 1.255 1.507 1.518 

10.2 Vleuterweide 18.671 18.011 17.349 17.202 17.332 

10.2 Veldhuizen 9.291 8.929 8.773 8.953 9.149 

10.3 De Meern, Oudenrijn 12.535 12.760 13.004 13.286 13.360 

10.4 Rijnenburg 259 259 252 269 277 

Totaal 10. Vleuten-De Meern 50.502 50.374 51.770 52.542 52.974 

Noot: de vier deelgebieden Haarrijn, Haarzuilens, Vleuten/Haarzicht en Máximapark vormen samen subwijk   

‘10.1 Vleuten, Haarzuilens’; de gebieden Vleuterweide en Veldhuizen vormen samen subwijk ‘10.2 Veldhuizen, 

Vleuterweide’. 
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Toename bevolkingsdichtheid 
 

Met de groei van het inwonertal zal ook de bevolkingsdichtheid in Utrecht sterk toenemen. Momenteel 

heeft de stad een bevolkingsdichtheid van ongeveer 3.600 inwoners per km2. Dit zal in 19 jaar tijd 

groeien naar bijna 4.800 inwoners per km2, een toename van 1.200 inwoners per km2. 

Hogere bevolkingsdichtheid in gebieden met inbreiding 

De bevolkingsdichtheid verschilt enorm tussen de gebieden in de stad (zie figuur op de volgende 

pagina). De subwijken met de meeste inwoners per km2 zijn op dit moment ‘Lombok, Leidseweg’ in 

West, ‘Pijlsweerd’ in Noordwest en ‘Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt’ in Noordoost (met resp. 13.900, 

13.300 en 13.300 inwoners per km2). Met de ontwikkeling van het Lombokplein groeit de subwijk 

‘Lombok, Leidseweg’ door naar een verdichting van 15.000 inwoners per km2. Volgens de prognose is 

er één subwijk die nog meer inwoners per vierkante kilometer zal gaan huisvesten: Kanaleneiland, 

met 15.300 inwoners per km2 in 2040. 

 

 

Figuur – Bevolkingsdichtheid per subwijk, 1 januari 2021 en 2040 (inwoners per km2) 

 

 

 

De Merwedekanaalzone en het Beurskwartier zijn bij uitstek ontwikkelgebieden waar hoogstedelijk 

gebouwd gaat worden, met hoge dichtheden. Het verdichtingsgebied van de Merwedekanaalzone ligt 

in de minder druk bewoonde subwijk Transwijk. In 19 jaar tijd zal de bevolkingsdichtheid van deze 

subwijk toenemen van 2.500 naar 11.600 inwoners per km2. Het Beurskwartier maakt onderdeel uit 

van de subwijk ‘Binnenstad city- en winkelgebied’: in deze subwijk zal de dichtheid toenemen van 

4.400 naar 11.200 inwoners per km2. Er zijn twee subwijken in de stad waar de bevolkingsdichtheid 

naar verwachting licht afneemt: ‘Veldhuizen, Vleuterweide’ (van 6.100 inwoners per km2 in 2021 naar 

5.800 in 2040) en ‘Oudwijk, Buiten Wittevrouwen’ (van 11.200 inwoners per km2 in 2021 naar 10.900 

in 2040). 
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4. Bevolkingsgroei naar leeftijd 

Utrecht is een jonge stad met veel kinderen en jongvolwassenen en relatief weinig ouderen. De 

typische leeftijdsopbouw van Utrecht heeft te maken met de grote aantrekkingskracht van de stad voor 

studenten en starters. Ten opzichte van andere studentensteden blijven velen van deze nieuwe 

stedelingen langer in de stad wonen, ook als ze een gezin stichten. Dit is terug te zien in het grote 

aantal jonge kinderen in Utrecht. Het aandeel 0 t/m 3-jarigen ligt boven het gemiddelde van Nederland 

(4,9% vs. 3,9%) en is ook groter dan in de andere G4-steden. In Nederland neemt het aantal jonge 

kinderen sinds het begin van deze eeuw af. Vanaf 2013 is deze trend ook zichtbaar in de G4-steden. 

 

In Utrecht minder vergrijzing dan elders 

Nederland vergrijst in rap tempo. In de afgelopen 20 jaar is het aandeel 65-plussers in de 

Nederlandse bevolking gestegen van 14% naar 20%. De vergrijzing voltrekt zich in de grote steden 

minder hard. Terwijl de vergrijzing op landelijk niveau al lang en breed was ingezet, was in de G4-

steden tot 2011 nog een afname van het aandeel 65-plussers te zien. Sindsdien neemt het aandeel 

65-plussers ook in de G4 toe, maar in Utrecht is deze toename nog beperkt. De Utrechtse bevolking 

bestaat nu voor 11% uit 65-plussers, minder dan in de andere G4-steden en ver onder het landelijk 

gemiddelde. 

 

De Utrecht Monitor geeft meer informatie over de huidige samenstelling van de Utrechtse bevolking 

naar leeftijdsgroepen, en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen jaren (zie hoofdstuk Bevolking op 

www.utrecht-monitor.nl). In dit hoofdstuk van de Bevolkingsprognose bekijken we hoe de afzonderlijke 

leeftijdsgroepen zich naar verwachting verder zullen ontwikkelen. 

 

 

Leeftijdsverdeling Utrecht 
 

In de huidige prognose groeit de bevolking van Utrecht van 359.355 inwoners op 1 januari 2021 naar 

circa 474.000 in 2040, dat is een toename van 32%. De mate waarin de bevolking groeit verschilt per 

leeftijdsgroep. De oudere leeftijdsgroepen groeien relatief gezien het hardst, de groep van school-

gaande kinderen groeit het minst hard. 

 

 

Tabel 4.0 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in stad Utrecht, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 17.531 18.161 20.784 22.623 23.223 

4 t/m 11 jaar 31.589 30.581 32.559 36.011 38.299 

12 t/m 17 jaar 21.480 22.736 22.981 23.345 25.222 

18 t/m 23 jaar 34.339 35.590 42.813 42.828 42.535 

24 t/m 34 jaar 87.839 88.869 105.062 112.020 111.160 

35 t/m 44 jaar 51.996 55.252 64.238 71.147 74.464 

45 t/m 54 jaar 44.088 44.016 46.040 50.569 55.457 

55 t/m 64 jaar 32.580 35.855 40.229 41.829 43.052 

65 t/m 74 jaar 22.058 23.254 26.936 30.665 33.673 

75 jaar en ouder 15.855 18.163 20.858 23.778 27.088 

Totaal Utrecht 359.355 372.477 422.500 454.815 474.173 

http://www.utrecht-monitor.nl/
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Groep van jonge kinderen (0-3 jaar) gaat weer flink groeien 

Begin 2021 wonen er 70.600 minderjarigen (jonger dan 18 jaar) in de stad Utrecht. Deze groep blijft 

de komende jaren groeien. Volgens de prognose gaat Utrecht naar 76.300 minderjarige inwoners in 

2030 en meer dan 86.000 in 2040. De groep 0 t/m 3-jarigen neemt in de periode tot 2040 toe met 

5.700 (toename van 32%), de groep 4 t/m 11-jarigen met 6.700 (+21%) en de groep 12 t/m 17-jarigen 

met 3.700 (+17%). Opvallend is de lichte daling van het aantal 4 t/m 11-jarigen in de komende jaren. 

Dit hangt samen met de afname van het aantal kinderen onder 4 jaar in de afgelopen jaren, zoals 

hierboven beschreven. Dit werkt de komende jaren door in de volgende leeftijdsgroep. Omdat het 

aantal 0 t/m 3-jarigen naar verwachting vanaf 2022 weer gaat stijgen, zal vanaf 2026 ook het aantal 

4 t/m 11-jarigen weer toenemen. 

 

Toename aantal ouderen in Utrecht 

Zoals gezegd heeft Utrecht relatief gezien weinig oudere inwoners. De omvang van de groep 65-

plussers zal echter ook in Utrecht sterk groeien: van 37.913 in 2021 naar bijna 61.000 in 2040. Het 

aantal 65-plussers neemt daarmee met circa 23.000 toe in 19 jaar tijd. Procentueel gezien betekent dit 

een groei van liefst 60%, waarbij de groep 65 t/m 74-jarigen met 53% groeit en de groep 75-plussers 

met 71%. Dit is aanzienlijk meer dan bij de andere leeftijdsgroepen. Deze flinke toename komt door 

het ouder worden van de mensen die al in Utrecht wonen. Mensen die naar de stad Utrecht verhuizen 

zijn niet vaak 65 jaar of ouder. Van de ruim 30.000 mensen die zich in het pre-coronajaar 2019 in 

Utrecht vestigden was slechts 2% een 65-plusser. 

 

 

Figuur – Leeftijdsverdeling stad Utrecht op 1 januari 2021, 2025, 2030, 2035 en 2040 
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De grote toename van het aantal ouderen in de stad brengt een lichte verschuiving in de leeftijds-

opbouw van de Utrechtse bevolking met zich mee (zie voorgaande figuur). Begin 2021 is 10,6% van 

de bevolking 65 jaar of ouder; dit aandeel stijgt geleidelijk naar zo’n 12,8% in 2040. In die periode 

daalt het aandeel kinderen onder 18 jaar van 19,6% naar 18,1% in 2030, waarna het licht stijgt naar 

18,3% in 2040. 

 

 

Leeftijdsverdeling per wijk 
 

In deze paragraaf bekijken we voor elke wijk afzonderlijk hoe de leeftijdsgroepen zich tot 2040 

ontwikkelen, zoals berekend in het prognosemodel van 2021. In de leeftijdsverdeling onderscheiden 

we de doelgroepen van het gemeentelijk beleid. De online databank Utrecht in Cijfers bevat een meer 

gedetailleerde uitwerking van de leeftijdsopbouw per prognosejaar: voor elke wijk en subwijk is per 

leeftijd de verwachte ontwikkeling tot 2040 gegeven. 

 

Tabel 4.1 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk West, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 1.479 1.680 2.253 2.123 2.023 

4 t/m 11 jaar 2.294 2.318 2.870 3.108 3.045 

12 t/m 17 jaar 1.470 1.636 1.754 1.785 1.912 

18 t/m 23 jaar 2.664 2.682 3.322 3.224 3.083 

24 t/m 64 jaar 18.594 19.555 23.773 23.955 23.777 

65 jaar en ouder 2.757 2.954 3.627 4.023 4.384 

Totaal 1. West 29.258 30.825 37.599 38.218 38.224 

 

 

Tabel 4.2 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Noordwest, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 2.169 2.373 2.681 2.656 2.667 

4 t/m 11 jaar 3.056 3.034 3.370 3.570 3.603 

12 t/m 17 jaar 1.936 2.072 2.057 2.021 2.156 

18 t/m 23 jaar 4.109 3.885 4.416 4.116 3.872 

24 t/m 64 jaar 29.142 29.439 31.812 32.012 31.835 

65 jaar en ouder 4.513 4.647 4.931 5.220 5.586 

Totaal 2. Noordwest 44.925 45.450 49.267 49.595 49.719 

 

 

Tabel 4.3 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Overvecht, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 1.831 1.789 1.898 2.096 2.202 

4 t/m 11 jaar 3.342 3.210 3.315 3.617 3.945 

12 t/m 17 jaar 2.213 2.306 2.380 2.405 2.603 

18 t/m 23 jaar 2.705 2.833 3.282 3.267 3.162 

24 t/m 64 jaar 19.236 19.432 23.198 25.315 26.417 

65 jaar en ouder 4.825 4.974 5.840 6.572 7.316 

Totaal 3. Overvecht 34.152 34.544 39.913 43.272 45.645 

https://utrecht.incijfers.nl/jive
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Tabel 4.4 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Noordoost, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 1.801 1.840 1.871 1.936 1.986 

4 t/m 11 jaar 3.318 3.180 3.106 3.214 3.310 

12 t/m 17 jaar 2.104 2.289 2.222 2.080 2.147 

18 t/m 23 jaar 4.461 4.515 4.755 4.530 4.275 

24 t/m 64 jaar 23.398 23.377 24.041 24.202 24.156 

65 jaar en ouder 4.428 5.026 5.407 5.710 6.056 

Totaal 4. Noordoost 39.510 40.227 41.402 41.672 41.930 

 

 

Tabel 4.5 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Oost, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 952 998 1.094 1.293 1.407 

4 t/m 11 jaar 1.796 1.630 1.634 1.986 2.277 

12 t/m 17 jaar 1.315 1.388 1.322 1.371 1.578 

18 t/m 23 jaar 6.294 6.451 8.834 9.362 10.053 

24 t/m 64 jaar 18.482 18.426 20.886 23.979 25.847 

65 jaar en ouder 3.364 3.691 4.232 5.018 5.804 

Totaal 5. Oost 32.203 32.584 38.002 43.009 46.966 

 

 

Tabel 4.6 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Binnenstad, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 366 644 876 950 933 

4 t/m 11 jaar 428 505 980 1.292 1.301 

12 t/m 17 jaar 343 406 563 732 910 

18 t/m 23 jaar 2.236 2.058 2.423 2.529 2.518 

24 t/m 64 jaar 14.087 15.106 17.634 19.513 20.153 

65 jaar en ouder 2.121 2.489 3.036 3.611 4.137 

Totaal 6. Binnenstad 19.581 21.208 25.512 28.627 29.952 

 

 

Tabel 4.7 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Zuid, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 1.291 1.328 1.402 1.549 1.684 

4 t/m 11 jaar 2.317 2.127 2.084 2.264 2.503 

12 t/m 17 jaar 1.558 1.653 1.532 1.464 1.592 

18 t/m 23 jaar 2.587 2.691 2.824 2.768 2.758 

24 t/m 64 jaar 16.915 16.810 17.317 18.247 19.416 

65 jaar en ouder 3.101 3.289 3.449 3.732 4.181 

Totaal 7. Zuid 27.769 27.898 28.608 30.024 32.134 
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Tabel 4.8 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Zuidwest, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 1.691 2.012 2.859 3.805 3.982 

4 t/m 11 jaar 3.040 2.828 3.543 4.897 5.840 

12 t/m 17 jaar 2.154 2.198 2.297 2.643 3.251 

18 t/m 23 jaar 3.835 3.647 4.892 5.178 5.332 

24 t/m 64 jaar 23.991 25.412 32.558 40.618 44.778 

65 jaar en ouder 3.961 4.128 5.123 6.602 7.999 

Totaal 8. Zuidwest 38.672 40.225 51.272 63.743 71.182 

 

 

Tabel 4.9 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Leidsche Rijn, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 3.150 3.070 3.302 3.580 3.646 

4 t/m 11 jaar 5.495 5.760 5.996 6.320 6.589 

12 t/m 17 jaar 3.448 3.856 4.149 4.340 4.535 

18 t/m 23 jaar 2.222 3.136 4.162 4.197 4.084 

24 t/m 64 jaar 25.713 29.517 36.271 39.279 39.446 

65 jaar en ouder 2.755 3.803 5.275 6.397 7.147 

Totaal 9. Leidsche Rijn 42.783 49.142 59.155 64.113 65.447 

 

 

Tabel 4.10 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Vleuten-De Meern, 1 januari 2021-2040 

Leeftijd 2021 2025 2030 2035 2040 

0 t/m 3 jaar 2.801 2.427 2.548 2.635 2.693 

4 t/m 11 jaar 6.503 5.989 5.661 5.743 5.886 

12 t/m 17 jaar 4.939 4.932 4.705 4.504 4.538 

18 t/m 23 jaar 3.226 3.692 3.903 3.657 3.398 

24 t/m 64 jaar 26.945 26.918 28.079 28.445 28.308 

65 jaar en ouder 6.088 6.416 6.874 7.558 8.151 

Totaal 10. Vleuten-De Meern 50.502 50.374 51.770 52.542 52.974 
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5. Woningbouwplanning 

Aan de bevolkingsprognose ligt een uitgebreid woningbouwprogramma van Utrecht ten grondslag. Dit 

hoofdstuk geeft een overzicht van de woningbouwplanning die voor de Bevolkingsprognose 2021 als 

input is gebruikt. Zoals in de Inleiding van dit rapport is aangegeven, blijkt uit onderzoek naar woning-

behoefte dat er in Utrecht behoefte is aan ongeveer 60.000 extra woningen in de periode 2019-2040. 

Van die woningen zijn er in de jaren 2019 en 2020 al 6.000 gebouwd, dus nog ongeveer 54.000 te 

gaan. In het MPR staan de lopende bouwplannen voor de stad (de harde plannen) en wordt inzicht 

gegeven in de totale plancapaciteit aan woningbouwplannen (dus inclusief de zachte plannen). Bij 

elkaar opgeteld zijn dat plannen voor meer dan 70.000 woningen, waarbij er rekening mee gehouden 

is dat niet alle plannen ook daadwerkelijk (op tijd) worden gebouwd. Voor de huidige bevolkings-

prognose hebben we naar al deze plannen gekeken en met behulp van de RSU 2040 een inschatting 

gemaakt van de meest realistische plannen. Wij komen dan uit op 59.700 extra nieuwbouwwoningen 

in de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2040. Daar gaan naar verwachting ongeveer 2.700 

sloopwoningen vanaf. Dat levert uiteindelijk 57.000 extra woningen op, genoeg om te voorzien in de 

verwachte behoefte. 

 

 

Woningbouwplanning Utrecht 
 

De tabellen in dit hoofdstuk geven per periode van vijf jaar de verwachte woningtoename tot 1 januari 

2040, waarbij de geplande woningproductie is verminderd met geplande sloop van woningen. De 

eerste cijferkolom bestrijkt een periode van vier jaar (van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025). 

Geplande uitbreiding woningvoorraad 57.000 woningen tot 2040 

De netto toevoeging aan de Utrechtse woningvoorraad (dit is woningproductie minus sloop) komt in de 

periode van 2021 tot en met 2039 naar verwachting uit op ongeveer 57.000 woningen (circa 59.700 

nieuwbouw minus 2.700 sloop). De meeste nieuwbouw vindt plaats in de wijk Zuidwest, daar zijn tot 

2040 meer dan 15.000 extra woningen gepland. De wijken Leidsche Rijn en Oost volgen met een 

verwachte toename van resp. 11.000 en 8.700 woningen. In Overvecht en Binnenstad wordt ook flink 

gebouwd: daar worden naar verwachting resp. 6.400 en 4.900 woningen aan de bestaande voorraad 

toegevoegd. 

 

Tabel 5.0 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 per wijk 

Wijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

1. West 737 2.949 160 0 3.846 

2. Noordwest 211 1.671 0 0 1.882 

3. Overvecht 638 3.009 1.646 1.100 6.393 

4. Noordoost 572 706 0 0 1.278 

5. Oost 310 4.007 2.490 1.900 8.707 

6. Binnenstad 915 1.829 1.450 723 4.917 

7. Zuid 252 391 596 950 2.189 

8. Zuidwest 861 5.454 5.626 3.335 15.276 

9. Leidsche Rijn 3.201 5.344 2.173 300 11.018 

10. Vleuten-De Meern 456 859 211 0 1.526 

Totaal Utrecht 8.153 26.219 14.352 8.308 57.032 
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In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) zijn alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de stad op 

een interactieve kaart weergegeven (zie de website www.ruimtelijkeprojectenutrecht.nl). Op deze 

projectenkaart is het mogelijk om in te zoomen op individuele projecten binnen de gebieden en aan-

vullende projectinformatie te bekijken. Het MPR bevat tevens een beschrijving van de systematiek die 

gehanteerd wordt voor de raming van de woningbouwproductie. 

 

 

Woningbouwplanning per wijk en subwijk 
 

De tabellen in de rest van dit hoofdstuk laten voor elke wijk zien in welke gebieden de woningtoename 

is gepland. De gebieden volgen de indeling van de stad in subwijken en worden voorafgegaan door 

hun subwijkcode. Enkele grote nieuwbouwlocaties zijn als apart prognosegebied binnen de subwijk 

onderscheiden. Waar dit het geval is, is dat toegelicht in de noot onder de tabel. 

 

 

Tabel 5.1 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 in de wijk West 

Subwijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

1.1 Oog in Al, Welgelegen 67 375 0 0 442 

1.2 Lombok, Leidseweg 25 203 160 0 388 

1.3 Nieuw Engeland, Schepenbuurt -178 370 0 0 192 

1.3 nieuwbouw Cartesiusdriehoek 823 2.001 0 0 2.824 

Totaal 1. West 737 2.949 160 0 3.846 

Noot: woningtoename in subwijk ‘1.3 Nieuw Engeland, Schepenbuurt’ is exclusief deelgebied Cartesiusdriehoek. 

 

 

Tabel 5.2 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 in de wijk Noordwest 

Subwijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

2.1 Pijlsweerd 134 71 0 0 205 

2.2 Ondiep, 2e Daalsebuurt -101 240 0 0 139 

2.2 nieuwbouw Wisselspoor 122 1.020 0 0 1.142 

2.3 Zuilen-west 0 0 0 0 0 

2.4 Zuilen-noord en -oost 56 340 0 0 396 

Totaal 2. Noordwest 211 1.671 0 0 1.882 

Noot: woningtoename in subwijk ‘2.2 Ondiep, 2e Daalsebuurt’ is exclusief deelgebied Wisselspoor. 

 

 

Tabel 5.3 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 in de wijk Overvecht 

Subwijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

3.1 Taagdreef, Wolgadreef -73 523 560 200 1.210 

3.2 Zamenhofdreef, Neckardreef 985 1.384 675 835 3.879 

3.3 Vechtzoom, Klopvaart 0 194 86 0 280 

3.4 Zambesidreef, Tigrisdreef -274 908 325 65 1.024 

Totaal 3. Overvecht 638 3.009 1.646 1.100 6.393 

 

http://www.ruimtelijkeprojectenutrecht.nl/
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Tabel 5.4 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 in de wijk Noordoost 

Subwijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

4.1 Votulast 339 347 0 0 686 

4.2 Tuindorp, Voordorp 172 255 0 0 427 

4.3 Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt 61 104 0 0 165 

Totaal 4. Noordoost 572 706 0 0 1.278 

 

 

 

Tabel 5.5 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 in de wijk Oost 

Subwijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

5.1 Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 0 0 0 0 0 

5.2 Abstede, Gansstraat 310 287 360 950 1.907 

5.3 Wilhelminapark, Rijnsweerd 0 1.480 1.230 475 3.185 

5.3 Utrecht Science Park 0 2.240 900 475 3.615 

Totaal 5. Oost 310 4.007 2.490 1.900 8.707 

Noot: woningtoename in subwijk ‘5.3 Wilhelminapark, Rijnsweerd’ is exclusief deelgebied Utrecht Science Park; 

het nieuwbouwproject op Archimedeslaan 16 in Rijnsweerd is in deze cijfers toegevoegd aan deelgebied USP. 

 

 

Tabel 5.6 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 in de wijk Binnenstad 

Subwijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

6.1 Binnenstad city- en winkelgebied 775 1.799 1.450 723 4.747 

6.2 Binnenstad woongebied 140 30 0 0 170 

Totaal 6. Binnenstad 915 1.829 1.450 723 4.917 

 

 

 

Tabel 5.7 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 in de wijk Zuid 

Subwijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

7.1 Lunetten 0 200 360 950 1.510 

7.2 Oud Hoograven, Tolsteeg 0 191 76 0 267 

7.3 Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt 252 0 160 0 412 

Totaal 7. Zuid 252 391 596 950 2.189 
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Tabel 5.8 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 in de wijk Zuidwest 

Subwijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

8.1 Dichterswijk, Rivierenwijk 356 292 0 0 648 

8.2 Transwijk (incl. A12-zone) -4 455 1.210 1.051 2.712 

8.2 nieuwbouw Merwedekanaalzone 630 3.062 3.605 2.284 9.581 

8.3 Kanaleneiland -121 1.645 811 0 2.335 

Totaal 8. Zuidwest 861 5.454 5.626 3.335 15.276 

Noot: woningtoename in subwijk ‘8.2 Transwijk’ is exclusief Merwedekanaalzone maar inclusief nieuwbouw in de 

A12-zone; deelgebied MWKZ is inclusief nieuwbouwproject Beurskwartier 3 (dit is het westelijk deel van het 

Masterplan Jaarbeurs dat in subwijk ‘8.2 Transwijk’ valt, bestaande uit ruim 2.000 woningen vanaf 2031). 

 

 

Tabel 5.9 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 in de wijk Leidsche Rijn 

Subwijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

9.1 Terwijde, De Wetering 141 35 0 100 276 

9.2 Het Zand 561 226 0 0 787 

9.3 Grauwaart, Hoge Weide 97 74 0 0 171 

9.3 Leidsche Rijn-centrum 1.697 2.724 62 0 4.483 

9.3 Leeuwesteyn 73 397 0 0 470 

9.4 Parkwijk 42 0 0 0 42 

9.4 Langerak 38 6 180 200 424 

9.5 Rijnvliet 552 282 0 0 834 

9.5 Groenewoud, Papendorp Noord 0 1.600 1.931 0 3.531 

Totaal 9. Leidsche Rijn 3.201 5.344 2.173 300 11.018 

Noot: de deelgebieden Grauwaart/Hoge Weide, Leidsche Rijn-centrum en Leeuwesteyn vormen samen subwijk 

‘9.3 Leidsche Rijn Centrum e.o.’; gebieden Parkwijk en Langerak vormen samen subwijk ‘9.4 Parkwijk, Langerak’; 

de gebieden Rijnvliet en Groenewoud/Papendorp Noord vormen samen subwijk ‘9.5 Leidsche Rijn-zuid’. 

 

 

Tabel 5.10 – Woningtoename in de jaren 2021 t/m 2039 in de wijk Vleuten-De Meern 

Subwijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

10.1 Haarrijn 113 595 0 0 708 

10.1 Haarzuilens 16 0 0 0 16 

10.1 Vleuten, Haarzicht 138 88 40 0 266 

10.1 Máximapark 50 66 111 0 227 

10.2 Vleuterweide 1 0 0 0 1 

10.2 Veldhuizen 3 0 0 0 3 

10.3 De Meern, Oudenrijn 135 110 60 0 305 

10.4 Rijnenburg 0 0 0 0 0 

Totaal 10. Vleuten-De Meern 456 859 211 0 1.526 

Noot: de vier deelgebieden Haarrijn, Haarzuilens, Vleuten/Haarzicht en Máximapark vormen samen subwijk   

‘10.1 Vleuten, Haarzuilens’; de gebieden Vleuterweide en Veldhuizen vormen samen subwijk ‘10.2 Veldhuizen, 

Vleuterweide’.  
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6. Verschil met vorige prognose 

De vorige bevolkingsprognose van de gemeente Utrecht is eind 2020 vastgesteld en gepubliceerd 

onder de noemer Bevolkingsprognose 2020. In dit hoofdstuk brengen we in beeld in hoeverre de 

verwachte groei volgens de huidige Bevolkingsprognose 2021 afwijkt van de vorige prognose.  

 

De gemeentelijke bevolkingsprognose is gebaseerd op enerzijds het woningbouwprogramma van de 

stad en anderzijds demografische trends rondom geboorte, sterfte en migratie. Met andere woorden, 

woningbouwgegevens en demografische gegevens zijn de bouwstenen waarmee het prognosemodel 

is opgebouwd. Als nieuwe prognosecijfers afwijken van de vorige prognose, dan komen deze voort uit 

een bijstelling van het woningbouwprogramma en/of recente ontwikkelingen in demografische trends.  

 

Een bijstelling van de plancapaciteit komt voort uit aanpassingen in de concrete woningbouwplannen 

van de stad. Als bijvoorbeeld de start of afronding van een groot woningbouwproject een vertraging 

van enkele maanden kent waardoor de oplevering over het kalenderjaar heen plaatsvindt, dan werkt 

dat direct door in de prognosecijfers van dat jaar. Dit kan zeker op gebiedsniveau een substantieel 

verschil in verwacht inwonertal opleveren. Voor de demografische trends kijken we niet alleen naar de 

bevolkingsontwikkeling van de stad maar ook naar landelijke ontwikkelingen. Zo heeft buitenlandse 

migratie doorgaans een grillig en onvoorspelbaar verloop, zoals we nu ook bij de coronacrisis zien. 

Daarom maken we in het model gebruik van landelijke cijfers over migratiestromen. Verder kunnen 

recente ontwikkelingen in het vruchtbaarheidscijfer of sterftecijfer eveneens leiden tot aanpassingen in 

de prognosecijfers. 

 

Figuur 6.1 – Inwonertal uit Bevolkingsprognose 2021 vs. 2020, 1 januari 2020-2040 
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Aantal inwoners op 1 januari 2021 lager dan voorspeld 

Tabel 6.2 toont de afwijkingen in de uitkomsten van de huidige prognose ten opzichte van de vorige. 

De cijferkolom onder jaartal 2021 geeft de verschilscore tussen de gerealiseerde bevolkingsstand van 

1 januari 2021 en het inwonertal dat in de prognose van 2020 voor die peildatum was voorspeld. In de 

bevolkingsprognose van 2020 was voorspeld dat Utrecht op 1 januari 2021 361.005 inwoners zou 

hebben. Het inwonertal is uiteindelijk op 359.355 uitgekomen, een verschil van 1.650 personen. 

 

 

Tabel 6.2 – Inwonertal uit prognose 2021 minus prognose 2020 per wijk, 1 januari 2021-2040 

Wijk 2021 2025 2030 2035 2040 

1. West -330 -548 -71 466 667 

2. Noordwest -100 -291 -184 169 431 

3. Overvecht -24 -1.008 2.365 4.351 6.907 

4. Noordoost -435 -872 -1.103 -863 -622 

5. Oost -390 -620 -216 703 1.535 

6. Binnenstad -112 -597 -600 -2.064 -4.683 

7. Zuid -141 -322 -852 385 2.338 

8. Zuidwest -656 -373 920 7.624 10.056 

9. Leidsche Rijn -274 -3.047 -77 2.944 4.062 

10. Vleuten-De Meern 812 -491 -131 704 922 

Totaal Utrecht -1.650 -8.169 51 14.419 21.613 

 

 

Prognose uit 2021 voorspelt voor 2040 bijna 22.000 inwoners meer dan prognose uit 2020 

Als we de groei van de stad tot 2040 volgens de huidige bevolkingsprognose vergelijken met die van 

de vorige prognose uit 2020, dan zien we dat dit op stadsniveau leidt tot een verschil van bijna 22.000 

inwoners. Volgens de huidige voorspelling komt het inwonertal op 1 januari 2040 uit op ruim 474.000, 

terwijl die van vorig jaar uitkwam op ruim 452.000 inwoners. Opvallend is dat de raming voor de jaren 

tot 2030 nu lager uitkomt dan in de vorige prognose. Voor 2025 zijn nu ruim 8.000 minder inwoners 

voorspeld dan vorig jaar, een verschil dat in de jaren daarna weer wordt ingelopen. Rond 2030 zit de 

huidige prognose op het niveau van de vorige prognose. Daarna laat de huidige prognose een 

aanzienlijk sterkere bevolkingsgroei zien dan de prognose van vorig jaar. 

 

De opmerkelijke verschillen met de prognose van vorig jaar zijn grotendeels terug te voeren op de 

bijstelling van de plancapaciteit in de RSU 2040 en het bijhorende MPR. Om dit inzichtelijk te maken 

hebben we de woningbouwplanning van de huidige bevolkingsprognose (zie hoofdstuk 5) vergeleken 

met de woningbouwplanning die als input diende voor de vorige prognose. Tabel 6.3 toont per periode 

van vijf jaar het verschil in de geraamde woningtoename uit de planning van 2021 en die van 2020. 

We zien hierin grote verschillen met het woningbouwprogramma van vorig jaar.  

 

In de RSU 2040 is aangegeven dat de gemeente, gezien de huidige en toekomstige behoefte aan 

woningen, de woningvoorraad in de periode tot en met 2040 met ongeveer 60.000 woningen wil laten 

toenemen. In het MPR is beschreven hoe hier gestalte aan wordt gegeven. Voor de periode tot 2025 

komt de plancapaciteit lager uit dan bij de vorige prognose (zie tabel 6.3), maar ondanks corona loopt 

de planvorming van de woningbouwprojecten volop door. Waar de planning van bouwprojecten is bij-

gesteld, blijkt dat de redenen voor planningswijzigingen zeer divers zijn. Oorzaken van bijstelling zijn 

onder andere het gevolg van toenemende bouwkosten, langere onderhandelingen met marktpartijen 

maar ook planoptimalisatie. 
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Tabel 6.3 – Woningtoename uit planning 2021 minus planning 2020 per wijk, 2021-2039 

Wijk 
2021-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 

totaal 

2021-2039 

1. West -49 328 160 0 439 

2. Noordwest 82 -36 0 0 46 

3. Overvecht -350 1.960 1.046 1.100 3.756 

4. Noordoost 0 71 0 0 71 

5. Oost 17 1.048 190 175 1.430 

6. Binnenstad -153 -118 -700 -1.277 -2.248 

7. Zuid 43 -165 596 950 1.424 

8. Zuidwest 293 1.111 3.226 1.160 5.790 

9. Leidsche Rijn -993 1.787 1.213 200 2.207 

10. Vleuten-De Meern -205 260 191 0 246 

Totaal Utrecht -1.315 6.246 5.922 2.308 13.161 

 

 

Voor de periode vanaf 2025 heeft de geplande woningtoename een aanzienlijk groter volume dan bij 

de vorige prognose. Hierin zien we de gewenste uitbreiding van de plancapaciteit van de nieuwe RSU 

terug. In het MPR is aangegeven dat het voor de plancapaciteit van groot belang is om te werken aan 

het ‘harder’ maken en verzilveren van de plannen op de middellange termijn die al in de pijplijn zitten 

(periode 2025-2030). Voor de periode na 2030 is de plancapaciteit verder versterkt en uitgebreid met 

voorstellen die in de RSU 2040 zijn vastgelegd. Dit resulteert er uiteindelijk in dat de geplande toe-

name van de woningvoorraad in de periode van 2021 tot en met 2039 nu ruim 13.000 woningen hoger 

uitkomt ten opzichte van de woningbouwplanning van de vorige prognose. 

 

Tabellen 6.2 en 6.3 laten de verschillen met de vorige prognose ook voor de afzonderlijke wijken zien. 

Daarin zien we terug dat de RSU 2040 inzet op extra woningbouw in onder meer Zuidwest (Merwede-

kanaalzone/A12-zone), Overvecht, Leidsche Rijn (LR-centrum, Papendorp), Oost (USP/Rijnsweerd) 

en Zuid (Lunetten). De geringere toename in de wijk Binnenstad komt voornamelijk omdat het nieuw-

bouwproject Beurskwartier 3 vorig jaar aan Binnenstad was toegewezen en nu aan Zuidwest. Deel-

gebied 3 van het Beurskwartier ligt ten westen van het Merwedekanaal en valt daarmee binnen de 

wijkgrens van Zuidwest. Daarnaast is het nieuwbouwproject Lombokplein toegewezen aan wijk West, 

terwijl het vorig jaar ook aan Binnenstad was toebedeeld. 

 

Grens van 400.000 een jaar later bereikt 

In de huidige bevolkingsprognose passeert Utrecht de grens van 400.000 inwoners in het jaar 2028, 

dat is een jaar later dan in de vorige prognose. Dit komt deels door de geringere woningtoename in de 

eerstkomende jaren, zoals hierboven genoemd. Maar hier speelt ook het directe gevolg van corona op 

de bevolkingsgroei. Door oversterfte en een lagere migratie vanuit het buitenland groeit de bevolking 

van Utrecht tijdens de coronacrisis minder hard dan eerder voorspeld. We hebben daarom in het 

prognosemodel het groeicijfer van 2021 naar beneden bijgesteld (en daarmee ook het geraamde 

inwonertal op 1 januari 2022). Deze bijstelling werkt door in de jaren erna. Evenzo kan een tijdelijke 

verschuiving in de bouwproductie doorwerken in een lagere groei van de bevolking op de middellange 

termijn. Een woning die later wordt opgeleverd, wordt later bewoond. De aanwas van nieuwe 

bewoners vindt dus later plaats. Dit werkt door in de demografie van latere jaren.  
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Bijlage: gehanteerde aannames 

Bij het opstellen van de Bevolkingsprognose 2021 zijn we uitgegaan van een aantal aannames. De 

aannames die we in het prognosemodel hanteren zijn beschreven in deze bijlage. 

 

 

Stadsprognose 
• Uitgangspunt voor de Bevolkingsprognose 2021 is de stand van de Utrechtse bevolking op 

1-1-2021 en de ontwikkeling in de voorgaande vijf jaren (stroomdata van 2016 t/m 2020). 

• Voor de prognose is tevens uitgegaan van de voorraad van de bewoonde woningen op 1-1-2021. 

In de prognose is verwerkt dat de woningvoorraad van Utrecht tot 1-1-2040 wordt uitgebreid met 

ongeveer 57.000 woningen netto (circa 59.700 nieuwbouw minus 2.700 sloop). 

• Aan de prognose ligt het woningbouwprogramma uit het MPR (harde plancapaciteit, met 

peildatum 1 juli 2021) en de RSU 2040 ten grondslag. Dit programma is zo veel mogelijk 

gebaseerd op bestuurlijke besluitvorming. Daarvoor zijn de volgende stappen ondernomen: 

o Analyse van het Meerjaren Perspectief Ruimte: hierin zijn alle woningbouwprojecten 

opgenomen waarvoor ten minste een start-/intentiedocument is vastgesteld door het 

college, die onderdeel zijn van een grondexploitatie of die onderdeel uitmaken van de 

vastgestelde prestatieafspraken met de woningcorporaties (gedefinieerd als de ‘harde 

plancapaciteit’ conform de definitie van de gemeente Utrecht). 

o Voor de zachte plannen verder in de toekomst betreft het de beste inschatting die we 

kunnen maken. Het woningbouwprogramma dat hieruit volgt is op basis van een 

inschatting van de betreffende ruimtelijk regisseur en is in lijn met de RSU 2040. 

• Het prognosemodel berekent voor elk prognosejaar achtereenvolgens de natuurlijke aanwas (op 

basis van geboorte- en sterftekansen) en de buitenlandse en binnenlandse migratie (op basis van 

vestigings- en vertrekkansen). 

• Ten aanzien van sterfte is het gemiddelde van de laatste vijf jaren als standaardaanname 

gekozen. Voor de vruchtbaarheid (ofwel geboorte), de vertrekkans en de leeftijdsverdeling van de 

nieuwe vestigers is standaard gekozen voor het gemiddelde van de laatste drie jaren. We kiezen 

hier voor een kortere periode omdat de leeftijdsverdeling de laatste jaren aan het wijzigen is. Dit 

geldt met name voor de lagere instroom van 18- en 19-jarigen. 

• De correctie van de vruchtbaarheid ten opzichte van het landelijk gemiddelde is op nul gezet. De 

laatste jaren ligt de vruchtbaarheid in Utrecht minder hoog dan in de jaren daarvoor. Ook verge-

leken met de landelijke cijfers scoort Utrecht lager. In deze prognose is er daarom voor gekozen 

om naar de toekomst toe niet naar het landelijk niveau omhoog te corrigeren. Gezien de toename 

van de woningvoorraad in de komende jaren neemt op basis van het gemiddelde het aantal 

geboorten al flink toe in Utrecht. Een verdere toename van het aantal geboorten zou een forse 

afwijking gaan betekenen van de gerealiseerde aantallen in de afgelopen jaren.  

• Sterfte is op dezelfde manier gecorrigeerd als in de prognose van vorig jaar. De gehanteerde 

correctie komt overeen met de correctie zoals die per jaar is berekend in de landelijke CBS-

prognose van december 2020. Sterftekansen worden kleiner als gevolg van een toegenomen 

levensverwachting.  

• Het buitenlands migratiesaldo is in het model bepaald op basis van het gemiddelde historische 

aandeel van buitenlandse vestigers en vertrekkers in en uit Utrecht, berekend over de afgelopen 

vijf jaren. Hiervoor is gebruikgemaakt van de buitenlandse vestiging en het buitenlands vertrek uit 

de Kernprognose 2020 van het CBS. Ten opzichte van de vorige Kernprognose (die we voor de 

Bevolkingsprognose 2020 hebben gebruikt) wordt nu uitgegaan van méér buitenlandse migratie. 
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• Na berekening van de natuurlijke aanwas en het buitenlands migratiesaldo in een prognosejaar 

resteert de binnenlandse migratie. Het model projecteert de gemiddelde huishoudensgrootte op 

de beschikbare woningen om zo tot het binnenlands migratiesaldo te komen. 

• Voor de sekseratio (de verdeling jongens en meisjes bij geboorten) is het Utrechts cijfer gebruikt 

op basis van de historie. Dit is zo goed als gelijk aan het landelijke cijfer. 

• Voor de raming van de bevolkingsgroei van Utrecht in het eerste prognosejaar 2021 konden we 

beschikken over de op dat moment gepubliceerde maandcijfers van het CBS met betrekking tot 

de gerealiseerde bevolkingsontwikkeling van gemeenten tot en met september. Op basis van de 

ontwikkeling in de eerste negen maanden is met extrapolatie een schatting gemaakt voor de groei 

in het hele jaar 2021. 

 

 

Gebiedsprognose 
• Per gebied zijn aannames gemaakt ten aanzien van de gemiddelde woningbezetting – en 

daarmee het aantal personen – dat er als gevolg van nieuwbouw of sloop bijkomt of afgaat. De 

standaardaanname heeft te maken met het percentage eengezins- en meergezinswoningen dat 

volgens de planning wordt gebouwd. Op basis van de historische gegevens van het gebied zijn 

profielen van vestigers gemaakt: wie gaan zich in de nieuwe woningen vestigen naar leeftijd en 

geslacht. De algemene aanname is dat een gebied waar alleen eengezinswoningen worden 

opgeleverd een ander bewonersprofiel heeft dan een gebied waar alleen meergezinswoningen 

worden opgeleverd. Voor studentenwoningen is een apart profiel gebruikt met een gemiddelde 

woningbezetting van 1, aangezien studenten meestal in hun eentje een woning (kamer) 

betrekken.  

• In een aantal prognosegebieden is van bovenstaande aanname afgeweken. Hier is een ander 

referentiegebied gekozen dan op basis van de historische gegevens van het gebied zelf te 

verwachten zou zijn. De reden om hiervan af te wijken is de verwachting dat zich in de meer-

gezinswoningen verschillende typen huishoudens gaan vestigen: eenpersoonshuishoudens, 

tweeverdieners, gezinnen met kinderen, senioren etc. Voor de gemiddelde woningbezetting is hier 

uitgegaan van een hogere bezetting per woning dan op basis van de historie. Voor het referentie-

gebied is een vergelijkbaar gebied in de stad gekozen van voldoende omvang qua aantal 

inwoners en een mix van eengezins- en meergezinswoningen. Vervolgens is gerekend met het 

inwonersprofiel van het referentiegebied. Hieronder volgt de lijst met prognosegebieden waarvoor 

een afwijkend referentiegebied is gekozen:  

o 1.3 Cartesiusdriehoek → profiel met 8.1 Dichterswijk/Rivierenwijk als referentiegebied 

(vanwege de nieuwbouw rondom de Veilinghaven); 

o 2.2 Wisselspoor → profiel met 8.1 Dichterswijk/Rivierenwijk als referentiegebied; 

o 6.1 Binnenstad city- en winkelgebied → profiel met 8.1 Dichterswijk/Rivierenwijk als 

referentiegebied (waarbij het vruchtbaarheidscijfer is gedrukt en de gemiddelde woning-

bezetting iets is verhoogd ten opzichte van de historie van het gebied); 

o 8.2 Merwedekanaalzone → profiel met 8.1 Dichterswijk/Rivierenwijk als referentiegebied; 

o 9.3 Grauwaart/Hoge Weide → profiel met 9.1 Terwijde/De Wetering als referentiegebied;  

o 9.3 Leidsche Rijn-centrum → profiel met 6.2 Binnenstad woongebied als referentiegebied; 

o 9.3 Leeuwesteyn → profiel met 9.1 Terwijde/De Wetering als referentiegebied; 

o 9.5 Rijnvliet → profiel met 10.24 Veldhuizen als referentiegebied; 

o 9.5 Groenewoud/Papendorp Noord → profiel met 9.1 Terwijde/De Wetering als referentie-

gebied; 

o 10.1 Haarrijn → profiel met 10.24 Veldhuizen als referentiegebied. 

• De vruchtbaarheid is in bijna alle prognosegebieden berekend als het gemiddelde vruchtbaar-

heidscijfer in dat gebied over de laatste jaren. De gebieden met studentenwoningen vormen 
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daarop een uitzondering, die krijgen standaard een vruchtbaarheid van 0. Andere uitzonderingen 

zijn de deelgebieden Cartesiusdriehoek, Wisselspoor, Beurskwartier, Merwedekanaalzone en de 

nog te ontwikkelen gebieden in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern; in deze gebieden is een 

keuze gemaakt passend bij het profiel. 
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