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 4 Bevolkingsprognose 2019 

Inleiding 
De gemeente Utrecht maakt elk jaar een eigen prognose van de bevolkingsgroei van de stad. Hierin 
wordt de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Utrechtse bevolking weergegeven. De 
bevolkingsprognose 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 in 2019 is uitgevoerd, voor de periode tot 1 januari 2040. 

Groeien op een gezonde manier 
Utrecht kiest in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU 2016) voor een gezonde groei door vooral in 
te zetten op inbreiding: het benutten van (nieuwe) woningbouwlocaties op plekken binnen de stad. 
Beurskwartier en Merwedekanaalzone zijn aangewezen als twee belangrijke ontwikkelgebieden voor 
woningbouw, maar ook Leidsche Rijn blijft een belangrijke groeilocatie. Daarnaast vindt binnen-
stedelijke verdichting en herprofilering plaats op verouderde bedrijventerreinen als Cartesius-
driehoek en Wisselspoor, en wordt er ruimte gecreëerd voor een gezonde groei van het economisch 
kerngebied Utrecht Science Park/Rijnsweerd. Groeien gaat in Utrecht via het uitgangspunt ‘Gezond 

stedelijk leven voor iedereen’, zoals uitgewerkt in het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR 2019, 
www.ruimtelijkeprojectenutrecht.nl). Dat houdt in dat gezondheid bij alle ontwikkelingen centraal 
staat. Gezondheid is hierin een breed begrip gericht op bewegen, welbevinden, duurzaamheid en 
perspectief op wonen, werk en opleiding. 

Stikstofproblematiek en PFAS-risico 
In onderliggende Bevolkingsprognose 2019 is geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen 
van de recente uitspraak van de Raad van State over de stikstofaanpak in Nederland. Op het 
moment van schrijven van deze rapportage was niet bekend hoe groot de consequenties van de 
stikstofregels zullen zijn voor de oplevering van de geplande woningbouwprojecten in Utrecht. 
Daarnaast is onduidelijk wat de nieuwe, landelijke norm voor de hoeveelheid PFAS in de bodem gaat 
worden. PFAS-normen kunnen met name invloed hebben op de ontwikkeling van oude bedrijven-
terreinen. De landelijke bouwcrisis kan mogelijk worden opgelost met aanvullende maatregelen. Het 
kan echter ook zijn dat bepaalde woningbouwprojecten vertraging oplopen. Op dit moment is niet 
te zeggen of en in welke mate dat in Utrecht het geval zal zijn.  

Prognose kent onzekerheid 
De bevolkingsprognose beoogt 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 
prognosecijfers altijd met onzekerheden omgeven. Immigratie en woningbouw zijn bijvoorbeeld 
moeilijk te voorspellen. De onzekerheid wordt bovendien groter naarmate er verder in de toekomst 
gekeken wordt. Daarom moeten de prognosecijfers altijd met een onzekerheidsmarge worden 
geïnterpreteerd. Bij verder weg gelegen prognosejaren is vooral de ontwikkeling in de cijfers 
indicatief voor de toekomstverwachting. 
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1   Samenvatting prognose 2019 
400.000ste inwoner van Utrecht bereikt in 2025 
Op 1 januari 2019 telde Utrecht 352.941 inwoners, een toename van 5.367 personen vergeleken 
met het jaar daarvoor. In het jaar 2018 werd de 350.000e inwoner van de stad geboren. Op basis 
van de huidige prognose is de verwachting dat Utrecht in 2025 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 tegen de 455.000 inwoners tellen. Aan deze flinke toename ligt een uitgebreid en 
ambitieus woningbouwprogramma ten grondslag. In de huidige prognose houden we rekening met 
een uitbreiding van de Utrechtse woningvoorraad met 47.000 woningen in de periode 2019 tot en 
met 2039 (deze uitbreiding betreft de netto toename van nieuwbouw minus sloop). 
 

Figuur 1.1 - Inwonertal Utrecht volgens Bevolkingsprognose 2019, 1 januari 2019-2040 

 
Bron: IB Onderzoek, gemeente Utrecht 

Alle leeftijdsgroepen groeien, 65-plussers het sterkst 
Volgens de bevolkingsprognose groeit Utrecht in de periode van 2019 tot 2040 met 29%. In alle 
leeftijdsgroepen is een toename te zien. Hoewel Utrecht een jonge stad is en blijft, zal de 
procentueel sterkste groei plaatsvinden in de groep 65-plussers: van 36.500 in 2019 naar circa 
61.500 in 2040. De groep 65-plussers neemt daarmee met bijna 25.000 inwoners toe (+68%). 
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Alle wijken groeien, Zuidwest wordt de grootste 
Alle Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien. Een groot deel van de bevolkingsgroei 
van de stad wordt opgevangen in Zuidwest en Leidsche Rijn. Zuidwest krijgt er naar verwachting tot 
2040 bijna 24.000 inwoners bij en wordt daarmee de grootste wijk van de stad. Leidsche Rijn blijft 
een belangrijke groeilocatie en groeit met circa 21.000 inwoners. De relatief grootste toename vindt 
plaats in de kleinste wijk: de Utrechtse Binnenstad (+64%). 

Sterke samenhang tussen woningbouw en bevolkingsgroei 
In de jaren 2019 tot en met 2039 is een uitbreiding van de Utrechtse woningvoorraad voorzien van 
minimaal 47.000 woningen (nieuwbouw minus sloop). In die periode groeit de bevolkingsomvang 
van de stad met 102.000 inwoners. De grootste toename van bewoners is te verwachten in de jaren 
2023-2026. Dan groeit de bevolking met ongeveer 10.000 inwoners per jaar. Deze groeipiek hangt 
samen met de nieuwbouw die voor deze jaren is ingepland: rond 4.500 à 5.000 woningen per jaar.  
In de jaren daarna staan (vooralsnog) minder concrete woningbouwprojecten gepland en neemt de 
verwachte bevolkingsgroei langzaam af. Met de groei van het inwonertal zal de bevolkingsdichtheid 
ook sterk toenemen. In 20 jaar tijd zal de bevolkingsdichtheid van Utrecht groeien van ongeveer 
3.500 naar 4.500 inwoners per km2, een toename van 1.000 inwoners per km2. 
 

Figuur 1.2 – Verwachte groei van woningvoorraad en inwonertal per jaar, 2019-2039 

 
Bron: Ruimte en IB Onderzoek, gemeente Utrecht 
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Regionale bevolkingsprognose van PBL/CBS 
In september 2019 is de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgekomen. Hierin is de 
verwachting uitgesproken dat de bevolking van Nederland sterk zal groeien, en dan met name in 
steden en randgemeenten. Volgens deze prognose is het de verwachting dat Utrecht in 2027 de 
grens van 400.000 inwoners zal overschrijden, waar dit in onze eigen prognose al in 2025 wordt 
bereikt. Bij verschijning van de PBL/CBS-prognose heeft het CBS de relatieve bevolkingsgroei tussen 
2018 en 2035 uitgelicht (CBS-webartikel van 10-9-2019, ‘Sterke groei in steden en randgemeenten 

verwacht’). De randgemeenten Ouder-Amstel en Rijswijk zullen in die periode het sterkst groeien.  
Van de grote gemeenten groeien Almere en Utrecht naar verwachting het sterkst, beide met 23%. 
Utrecht groeit daarmee harder dan de andere G4-steden. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 
groeien naar verwachting met respectievelijk 18%, 15% en 14%. 
 
Een belangrijk verschil tussen de twee bevolkingsprognoses is dat in het prognosemodel van 
PBL/CBS de woningvraag centraal staat, terwijl onze gemeentelijke prognose grotendeels geleid 
wordt door woningbouwplannen. Daarnaast gaat de eigen prognose van de gemeente uit van de 
autonome ontwikkelingen in de stad Utrecht zonder rekening te houden met de rest van Nederland. 
Utrecht staat centraal en niet Nederland als geheel of een regio. Meer informatie over de prognose-
modellen is te vinden in de bijlagen van dit rapport. 
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2   Samenvatting in beeld 
Figuur 2.1 – Aantal inwoners per jaar, 1 januari 2005-2040 

 
 

Figuur 2.2 – Aantal inwoners per wijk, 1 januari 2019 en 2040 
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Figuur 2.3 – Aantal inwoners per leeftijdscategorie, 1 januari 2019 en 2040 

 
 
 
 

Figuur 2.4 – Bevolkingsdichtheid per subwijk, 1 januari 2019 en 2040 (inwoners per km2) 
     situatie 2019            situatie 2040 

 
 

 
 

De groep 24-64 jaar groeit van 210.974 in 2019 naar ± 266.000 in 2040 
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3   Bevolkingsgroei per wijk 
De tabellen in dit hoofdstuk geven de inwonersaantallen volgens de Bevolkingsprognose 2019.     
De cijfers bij het jaartal 2019 geven de gerealiseerde inwonersaantallen op 1 januari 2019, zoals 
geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van Utrecht. De jaarcijfers bij 2020 en later 
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. 

Zuidwest grootste wijk van Utrecht in 2040 
Utrecht is opgedeeld in tien wijken. Alle wijken zullen in de periode tussen 2019 en 2040 een groei 
van het inwonertal laten zien. De prognosecijfers tonen dat Zuidwest naar verwachting de grootste 
wijk wordt in 2040. Zuidwest neemt toe van 38.428 inwoners in 2019 naar circa 62.000 inwoners in 
2040. Deze toename van bijna 24.000 inwoners vindt grotendeels plaats in het ontwikkelgebied van 
de Merwedekanaalzone. De wijk Leidsche Rijn volgt met een toename van 38.859 inwoners in 2019 
naar bijna 60.000 in 2040 (toename van 21.000 inwoners). 
 
Relatief gezien kent de kleinste wijk van Utrecht het grootste groeitempo: het inwonertal van 
Binnenstad neemt in de periode 2019-2040 toe met 64%. Deze sterke groei hangt samen met de 
gebiedsontwikkeling in het Beurskwartier en Stationsgebied. Daarna volgen de wijken Zuidwest met 
een groei van 62%, Leidsche Rijn met 54% en Oost met 50%. In Vleuten–De Meern wonen in 2040 
naar verwachting circa 52.000 mensen. Het groeipercentage van ‘slechts’ 6% laat zien dat de 
nieuwbouw in de wijk grotendeels is afgerond. 
 

Tabel 3.1 – Ontwikkeling inwonertal per wijk, 1 januari 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
1. West 29.421 29.803 32.841 38.134 38.240 38.106 
2. Noordwest 44.579 45.593 48.294 50.400 50.476 50.419 
3. Overvecht 34.293 34.386 36.883 38.091 39.224 39.286 
4. Noordoost 39.282 40.154 42.189 43.234 43.335 43.404 
5. Oost 32.529 32.799 34.026 41.089 45.029 48.843 
6. Binnenstad 18.989 19.959 23.132 26.685 28.996 31.134 
7. Zuid 27.772 27.965 28.889 29.491 29.708 29.846 
8. Zuidwest 38.428 38.495 46.651 54.859 58.721 62.268 
9. Leidsche Rijn 38.859 40.481 52.315 58.679 59.582 59.770 
10. Vleuten-De Meern 48.789 49.234 50.237 51.241 51.337 51.655 
Totaal Utrecht 352.941 358.869 395.457 431.903 444.648 454.731 
Bron: IB Onderzoek 

 
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. Hierbij is voor sommige 
grote nieuwbouwlocaties een apart prognosegebied toegevoegd, zodat zo’n ontwikkelgebied een 
ander profiel kan krijgen dan de rest van de subwijk. In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/zelf-cijfers-zoeken/wijken-en-buurtenkaarten/
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nader in op de prognose van het inwonertal op subwijkniveau en voor de specifieke ontwikkel-
gebieden. 

Leidsche Rijn-centrum, Leeuwesteyn en Groenewoud trekken veel nieuwe bewoners 
In de gemeentelijke indeling bestaat de wijk Leidsche Rijn uit vijf subwijken. Omdat op veel plaatsen 
in de wijk grote ontwikkelingen gaande zijn of staan gepland, hebben we de wijk opgedeeld in 
meerdere prognosegebieden. Zo had ontwikkelgebied Rijnvliet begin 2019 nog amper bewoning, 
maar zal het inwonertal daar naar verwachting groeien tot circa 2.700 personen in 2030. De nieuw-
bouwgebieden Leeuwesteyn en Groenewoud groeien in die periode tezamen van 635 bewoners in 
2019 tot circa 8.300 in 2030. Leidsche Rijn-centrum groeit eveneens sterk door, van 1.147 
bewoners in 2019 tot bijna 6.800 in 2030 en 7.400 in 2040. 
 

Tabel 3.2 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Leidsche Rijn, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
Terwijde, De Wetering 10.440 10.598 11.544 11.520 11.533 11.592 
Het Zand 10.317 10.517 12.008 12.193 12.069 11.998 
Grauwaart, Hoge Weide 4.605 4.874 5.340 5.149 4.881 4.738 
Leidsche Rijn-centrum 1.147 1.317 4.742 6.788 7.303 7.377 
Leeuwesteyn, Groenewoud 635 1.020 4.540 8.315 8.695 8.683 
Parkwijk 7.213 7.131 7.241 7.657 8.173 8.459 
Langerak 4.489 4.450 4.357 4.376 4.434 4.504 
Rijnvliet 13 574 2.543 2.681 2.494 2.419 
Totaal 9. Leidsche Rijn 38.859 40.481 52.315 58.679 59.582 59.770 
Bron: IB Onderzoek 

Noot: de gebieden Grauwaart/Hoge Weide, Leidsche Rijn-centrum en Leeuwesteyn vormen samen 
subwijk ‘9.3 Leidsche Rijn Centrum e.o.’; de gebieden Parkwijk en Langerak vormen samen subwijk 
‘9.4 Parkwijk, Langerak’; de gebieden Rijnvliet en Groenewoud vormen samen subwijk ‘9.5 Leidsche 

Rijn-zuid’. In de resultaten zijn de prognosegebieden Leeuwesteyn en Groenewoud samengevoegd. 

Bevolkingstoename Vleuten-De Meern concentreert zich in Haarrijn/Haarzicht 
Van alle wijken in Utrecht zal Vleuten-De Meern naar verwachting de kleinste relatieve groei 
doormaken (6% tot 2040). Deze toename zal bijna geheel worden verwezenlijkt in ontwikkelgebied 
Haarrijn/Haarzicht. Daar zullen in 2030 rond de 3.000 personen wonen, terwijl het gebied begin 
2019 nog amper bewoond is. In andere gebieden kan het inwonertal zelfs afnemen, zoals in 
Vleuterweide en Veldhuizen. De bevolkingskrimp in deze gebieden heeft niet te maken met een 
verandering in de woningvoorraad, maar met demografische ontwikkelingen. In Vleuterweide en 
Veldhuizen is geen of slechts een minimale aanpassing van de woningvoorraad gepland (zie 
hoofdstuk 6). De verwachte krimp in deze woongebieden komt voort uit een verandering in de 
samenstelling van de bevolking. We zien al enkele jaren dat het aantal vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd afneemt, en in het verlengde daarvan ook het aantal geboorten en het aantal jonge kinderen 
onder 4 jaar. We verwachten dat deze trend de komende jaren doorzet: het aantal (thuiswonende) 
kinderen in Vleuterweide en Veldhuizen zal daardoor aanzienlijk afnemen (zie hoofdstuk 4). Dit 
heeft tot gevolg dat het gemiddeld aantal inwoners per woning afneemt. Bij een gelijkblijvende 
woningvoorraad daalt daarmee ook het totale inwonertal. 
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Tabel 3.3 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Vleuten-De Meern, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
Haarrijn, Haarzicht 55 656 2.243 3.071 3.014 2.949 
Haarzuilens 541 542 543 547 553 551 
Vleuten (zonder Haarzicht) 7.040 7.011 6.920 7.010 7.093 7.148 
Máximapark 970 950 941 1.106 1.089 1.085 
Vleuterweide 18.393 18.390 17.760 17.248 17.113 17.210 
Veldhuizen 9.378 9.268 8.911 8.899 9.040 9.199 
De Meern, Oudenrijn 12.169 12.172 12.683 13.115 13.187 13.248 
Rijnenburg 243 245 236 245 248 265 
Totaal 10. Vleuten-De Meern 48.789 49.234 50.237 51.241 51.337 51.655 
Bron: IB Onderzoek 

Noot: de vier prognosegebieden Haarrijn/Haarzicht, Haarzuilens, Vleuten en Máximapark vormen 
samen subwijk ‘10.1 Vleuten, Haarzuilens’; de twee prognosegebieden Vleuterweide en Veldhuizen 
vormen samen subwijk ‘10.2 Veldhuizen, Vleuterweide’. 

Bijna 20.000 inwoners in Merwedekanaalzone  
Het inwonertal van de wijk Zuidwest neemt in de periode 2019-2040 naar verwachting toe met circa 
24.000 inwoners. Het grootste deel van deze toename komt op conto van de Merwedekanaalzone. 
Op basis van de geplande ontwikkelingen in dat gebied komen er in 2040 tegen de 20.000 mensen 
te wonen. Daarnaast is ook een groei te verwachten in Kanaleneiland (toename van 2.700 inwoners), 
onder meer door de bouw van studentenflats. 
 

Tabel 3.4 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Zuidwest, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
Dichterswijk, Rivierenwijk 14.553 14.574 15.544 15.852 15.878 15.898 
Transwijk 5.906 5.945 6.102 6.224 6.260 6.267 
Transwijk studentenflats 1.455 1.470 1.493 1.458 1.456 1.438 
Merwedekanaalzone 0 0 5.486 12.503 16.048 19.418 
Kanaleneiland 16.514 16.506 17.199 17.977 18.190 18.307 
Kanaleneiland studentenflats 0 0 827 845 889 940 
Totaal 8. Zuidwest 38.428 38.495 46.651 54.859 58.721 62.268 
Bron: IB Onderzoek 

Noot: prognosegebied Merwedekanaalzone is onderdeel van subwijk ‘8.2 Transwijk’. 

Flinke groei inwonertal city- en winkelgebied Binnenstad 
In de Binnenstad neemt het inwonertal volgens de prognose toe van 19.000 inwoners in 2019 tot 
ruim 31.000 in 2040, een groei van 64%. Deze groei is sterk verbonden aan de geplande woning-
bouw in het Beurskwartier en herontwikkeling van het Stationsgebied. Dit hoogstedelijk gebied 
maakt onderdeel uit van het Binnenstad city- en winkelgebied. In deze subwijk wonen begin 2019 
circa 5.800 inwoners. Naar verwachting komen er in 2040 ruim 17.000 mensen te wonen. Het nog 
te ontwikkelen Kruisvaartkwartier valt overigens ook binnen de grenzen van de subwijk. Op de 
strook tussen de Kruisvaart en het treinspoor worden volgens planning tussen de 450 en 600 
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woningen gebouwd. De toekomstige bewoners vallen formeel onder Binnenstad, maar zullen voor 
voorzieningen zoals scholen waarschijnlijk meer gericht zijn op de Dichterswijk in de wijk Zuidwest. 
 

Tabel 3.5 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Binnenstad, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
Binnenstad city- en winkelgebied 5.807 6.757 9.683 13.074 15.274 17.392 
Binnenstad woongebied 13.182 13.202 13.449 13.611 13.722 13.742 
Totaal 6. Binnenstad 18.989 19.959 23.132 26.685 28.996 31.134 
Bron: IB Onderzoek 

Ruim 10.000 inwoners in Cartesiusdriehoek en Wisselspoor 
De verwachte groei in de wijken West en Noordwest is voor een groot deel geconcentreerd in de 
ontwikkelgebieden Cartesiusdriehoek en Wisselspoor. Deze twee nieuwbouwgebieden rondom het 
spoor zijn nu nog onbewoond. Als gevolg van de woningbouwplannen verwachten we dat in 2030 
de Cartesiusdriehoek circa 7.000 inwoners zal huisvesten en het gebied Wisselspoor rond de 3.500 
inwoners. 
 

Tabel 3.6 – Ontwikkeling inwonertal in wijk West, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
Oog in Al, Welgelegen 9.054 9.335 10.052 10.352 10.351 10.345 
Lombok, Leidseweg 12.903 13.007 13.090 13.195 13.274 13.321 
Nieuw Engeland, Schepenbuurt 7.464 7.461 7.486 7.544 7.592 7.604 
Cartesiusdriehoek 0 0 2.213 7.043 7.023 6.836 
Totaal 1. West 29.421 29.803 32.841 38.134 38.240 38.106 
Bron: IB Onderzoek 

Noot: prognosegebied Cartesiusdriehoek is onderdeel van subwijk ‘1.3 Nieuw Engeland, Schepen-
buurt’. 
 

Tabel 3.7 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Noordwest, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
Pijlsweerd 6.722 7.014 7.346 7.389 7.394 7.372 
Ondiep, 2e Daalsebuurt 13.688 13.803 14.094 14.245 14.259 14.221 
Wisselspoor 0 505 1.869 3.556 3.493 3.415 
Zuilen-west 10.895 10.940 11.035 11.142 11.209 11.251 
Zuilen-noord en -oost 13.274 13.331 13.950 14.068 14.121 14.160 
Totaal 2. Noordwest 44.579 45.593 48.294 50.400 50.476 50.419 
Bron: IB Onderzoek 

Noot: prognosegebied Wisselspoor is onderdeel van subwijk ‘2.2 Ondiep, 2e Daalsebuurt’. 

USP en Rijnsweerd grote groeiers in Oost  
In de wijk Oost is tot 2040 een bevolkingstoename te verwachten van 50%. Op een bevolking van 
32.500 komen er ruim 16.000 bij. De geplande ontwikkelingen in de gebieden Utrecht Science Park 
(USP) en Rijnsweerd zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan deze bevolkingsgroei. 
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Tabel 3.8 – Ontwikkeling inwonertal in wijk Oost, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 9.680 9.814 9.828 9.898 9.942 10.001 
Abstede, Gansstraat 9.442 9.534 10.793 11.549 11.575 11.591 
Wilhelminapark, Rijnsweerd 10.355 10.368 10.339 14.522 17.144 19.461 
Utrecht Science Park 3.052 3.083 3.066 5.120 6.368 7.790 
Totaal 5. Oost 32.529 32.799 34.026 41.089 45.029 48.843 
Bron: IB Onderzoek 

Noot: prognosegebied USP is onderdeel van subwijk ‘5.3 Wilhelminapark, Rijnsweerd’. 

Sterke toename bevolkingsdichtheid 
Door de groei van het inwonertal zal de bevolkingsdichtheid in Utrecht sterk toenemen. Momenteel 
heeft de stad een bevolkingsdichtheid van ongeveer 3.500 inwoners per km2. Dit zal in 20 jaar tijd 
groeien naar circa 4.500 inwoners per km2, een toename van 1.000 inwoners per km2. 
 

Figuur 3.9 – Bevolkingsdichtheid per subwijk, 1 januari 2019 en 2040 (inwoners per km2)  
     situatie 2019            situatie 2040 

 
Bron: IB Onderzoek, gemeente Utrecht 

Hogere bevolkingsdichtheid in gebieden met inbreiding 
De bevolkingsdichtheid in de stad verschilt enorm tussen subwijken. De subwijken met de meeste 
inwoners per km2 zijn op dit moment subwijk ‘Lombok, Leidseweg’ in West, subwijk ‘Wittevrouwen, 
Zeeheldenbuurt’ in Noordoost en ‘Pijlsweerd’ in Noordwest (met resp. 14.200, 13.600 en 12.900 
inwoners per km2). Naar verwachting blijft dit in 2040 de top drie van dichtstbevolkte subwijken 
(met ongeveer 14.700, 14.200 resp. 14.100 inwoners per km2). Er zijn echter subwijken waar de 
bevolkingsdichtheid sterker gaat groeien. Zo zal de dichtheid in ‘Kanaleneiland’ toenemen van 

11.600 naar 13.500 inwoners per km2 in 2040. De subwijk ‘Ondiep, 2e Daalsebuurt’ in Noordwest 

groeit in die periode van 10.500 naar 13.500 inwoners per km2. De grootste toename vindt plaats 
in de subwijken met de grote ontwikkelprojecten van de stad: het city-/winkelgebied in Binnenstad, 
subwijk Leidsche Rijn Centrum e.o. en Transwijk (waar de Merwedekanaalzone in ligt). In deze drie 



 15 

verdichtingsgebieden zal de bevolkingsdichtheid naar verwachting toenemen van respectievelijk 
3.900, 3.500 en 2.500 inwoners per km2 in 2019 naar ongeveer 11.800, 9.800 en 9.300 in 2040. 
De enige subwijk waar de bevolkingsdichtheid naar verwachting afneemt is ‘Veldhuizen, 

Vleuterweide’ (van 6.100 inwoners per km2 in 2019 naar 5.800 in 2040). 
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4   Bevolkingsgroei naar leeftijd 
Utrecht is een jonge stad met relatief veel kinderen en jongvolwassenen en weinig ouderen (zie 
hoofdstuk Bevolking in de Utrecht Monitor op www.utrecht-monitor.nl). In dit hoofdstuk bekijken 
we hoe de afzonderlijke leeftijdsgroepen zich volgens de bevolkingsprognose zullen ontwikkelen. 

Toename aantal kinderen en aantal ouderen in Utrecht 
In januari 2019 wonen er 70.000 minderjarigen (jonger dan 18 jaar) in de stad Utrecht. Deze groep 
blijft de komende jaren flink groeien. Volgens de prognose gaat Utrecht naar ruim 80.000 minder-
jarige inwoners in 2030 en 85.000 in 2040. De groep 0 t/m 3-jarigen neemt in de periode tot 2040 
toe met ongeveer 4.100 (toename van 23%), de groep 4 t/m 11-jarigen met 5.300 (+17%) en de 
groep 12 t/m 17-jarigen met 5.700 (+28%). 
 
Als we kijken naar de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder, dan zien we een nog sterkere toename. 
De Utrechtse bevolking bestaat momenteel voor 10% uit 65-plussers. Dit is minder dan in de andere 
G4-steden en ver onder het landelijk gemiddelde (zie Utrecht Monitor). De omvang van de groep 
65-plussers zal echter ook in Utrecht sterk groeien: van 36.586 in 2019 naar circa 61.500 in 2040. 
De groep 65-plussers neemt daarmee met bijna 25.000 inwoners toe, een groei van liefst 68%. 
 

Tabel 4.1 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in stad Utrecht, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
0 t/m 3 jaar 17.742 17.893 20.008 22.186 22.248 21.873 
4 t/m 11 jaar 31.812 31.830 31.895 34.756 36.847 37.155 
12 t/m 17 jaar 20.423 21.039 23.474 23.710 24.427 26.108 
18 t/m 23 jaar 35.404 35.424 40.241 43.173 42.161 42.318 
24 t/m 64 jaar 210.974 215.280 237.268 258.995 263.622 265.782 
65+ jaar 36.586 37.403 42.571 49.083 55.343 61.495 
Totaal Utrecht 352.941 358.869 395.457 431.903 444.648 454.731 
Bron: IB Onderzoek 

 
De aanzienlijke toename van het aantal ouderen in de stad brengt een lichte verschuiving in de 
leeftijdsopbouw van de Utrechtse bevolking met zich mee (zie figuur 4.2). Op 1 januari 2019 is 
10,4% van de bevolking 65 jaar en ouder; dit aandeel stijgt geleidelijk naar zo’n 13,5% in 2040.     
In die periode daalt het aandeel kinderen onder de 18 jaar van 19,8% naar 18,7%. 
 

http://www.utrecht-monitor.nl/
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Figuur 4.2 – Leeftijdsverdeling stad Utrecht op 1 januari 2019, 2030 en 2040 

 
Bron: IB Onderzoek, gemeente Utrecht 

Ook meer 65-plussers in Leidsche Rijn 
In de wijk Leidsche Rijn wonen momenteel relatief weinig ouderen: 6% van de bevolking is 65 jaar of 
ouder. Dit gaat in de komende decennia veranderen. Het aantal 65-plussers in de wijk zal volgens 
de prognose welhaast verdriedubbelen tot circa 7.000 in 2040. Daarnaast valt ook de groei van de 
leeftijdscategorie 18 t/m 23 jaar op. Deze leeftijdsgroep wordt bijna twee keer zo groot tussen 
2019 (1.957) en 2040 (circa 3.800). In die periode zal ook de groep jeugdigen van 12 t/m 17 jaar in 
Leidsche Rijn sterk groeien (+54%), terwijl de toename van het aantal jonge kinderen onder 4 jaar 
beperkt blijft (+6%). 
 

Tabel 4.2 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Leidsche Rijn, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
0 t/m 3 jaar 2.959 2.978 3.489 3.566 3.295 3.146 
4 t/m 11 jaar 5.180 5.299 6.028 6.499 6.502 6.234 
12 t/m 17 jaar 3.028 3.199 3.965 4.301 4.500 4.649 
18 t/m 23 jaar 1.957 2.129 3.242 3.707 3.746 3.775 
24 t/m 64 jaar 23.263 24.249 31.625 35.472 35.470 35.043 
65+ jaar 2.472 2.627 3.966 5.134 6.069 6.923 
Totaal 9. Leidsche Rijn 38.859 40.481 52.315 58.679 59.582 59.770 
Bron: IB Onderzoek 
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Minder kinderen in Vleuten-De Meern 
In Vleuten–De Meern is in de komende jaren een afname zichtbaar van het aantal kinderen. Er is 
met name een opvallende daling te zien in de leeftijdsgroepen 0-3 jaar (-10%) en 4-11 jaar (-15%). 
Het aandeel 65-plussers in Vleuten-De Meern is met 12% al groter dan in de rest van de stad en dit 
aandeel zal gestaag toenemen. Naar verwachting groeit de groep 65-plussers tot 2040 met meer 
dan 3.000 personen, waarmee het aandeel 65+ in de wijk uitkomt op ruim 17%. 
 

Tabel 4.3 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Vleuten-De Meern, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
0 t/m 3 jaar 2.817 2.747 2.528 2.531 2.603 2.547 
4 t/m 11 jaar 6.646 6.490 5.814 5.575 5.581 5.657 
12 t/m 17 jaar 4.555 4.671 4.756 4.483 4.304 4.359 
18 t/m 23 jaar 2.823 2.941 3.394 3.437 3.155 3.025 
24 t/m 64 jaar 26.087 26.386 27.163 27.833 27.452 27.061 
65+ jaar 5.861 5.999 6.582 7.382 8.242 9.006 
Totaal 10. Vleuten-De Meern 48.789 49.234 50.237 51.241 51.337 51.655 
Bron: IB Onderzoek 

Meer kinderen en meer ouderen in Zuidwest 
In Zuidwest nemen alle leeftijdscategorieën in omvang toe. De jongste groep tot 4 jaar en de oudste 
groep vanaf 65 jaar groeien naar verwachting het sterkst (tot 2040 beide toename van circa 80%). 
 

Tabel 4.4 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Zuidwest, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
0 t/m 3 jaar 1.868 1.847 2.531 3.308 3.277 3.362 
4 t/m 11 jaar 3.177 3.136 3.388 4.280 5.001 5.136 
12 t/m 17 jaar 2.140 2.179 2.430 2.626 2.900 3.355 
18 t/m 23 jaar 3.927 3.852 4.824 4.992 4.960 5.080 
24 t/m 64 jaar 23.296 23.500 28.985 34.260 36.303 38.076 
65+ jaar 4.020 3.981 4.493 5.393 6.280 7.259 
Totaal 8. Zuidwest 38.428 38.495 46.651 54.859 58.721 62.268 
Bron: IB Onderzoek 

Aanzienlijk meer kinderen in de Binnenstad 
In de Utrechtse Binnenstad zien we tot 2040 een flinke groei van het aantal inwoners, een groei die 
grotendeels plaatsvindt in het city- en winkelgebied. Vanwege de geplande woningbouw aldaar is 
de verwachting dat het aantal kinderen in de wijk aanzienlijk stijgt. Op 1 januari 2019 wonen 1.205 
kinderen onder 18 jaar in de Binnenstad (waarvan 962 in Binnenstad woongebied en 243 in het 
city- en winkelgebied). De wijk zal in 2040 circa 3.500 minderjarige bewoners hebben (waarvan de 
meerderheid in het city- en winkelgebied), dat is drie keer zo veel als nu. 
 



 19 

Tabel 4.5 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Binnenstad, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
0 t/m 3 jaar 383 501 784 908 986 1.027 
4 t/m 11 jaar 458 544 806 1.170 1.337 1.428 
12 t/m 17 jaar 364 406 628 751 924 1.101 
18 t/m 23 jaar 2.421 2.280 2.362 2.598 2.597 2.682 
24 t/m 64 jaar 13.376 14.087 15.872 17.960 19.229 20.334 
65+ jaar 1.987 2.141 2.680 3.298 3.923 4.562 
Totaal 6. Binnenstad 18.989 19.959 23.132 26.685 28.996 31.134 
Bron: IB Onderzoek 

Beperkte groei 18-23 jaar in West en Noordwest 
De leeftijdsverdeling in de wijken West en Noordwest wijkt niet aanzienlijk af van de verdeling in de 
stad en zal dat in de toekomst ook niet doen. Zowel het aantal kinderen als het aantal ouderen in 
de twee wijken neemt toe. Meest opvallende ontwikkeling is te zien in de leeftijdscategorie van 18 
t/m 23-jarigen: in beide wijken neemt deze groep in omvang toe tot 2030, daarna neemt het af. 
 

Tabel 4.6 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk West, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
0 t/m 3 jaar 1.483 1.514 1.765 2.310 2.136 2.001 
4 t/m 11 jaar 2.408 2.358 2.373 2.910 3.153 3.020 
12 t/m 17 jaar 1.424 1.481 1.682 1.765 1.845 1.995 
18 t/m 23 jaar 2.957 2.959 3.256 3.566 3.352 3.266 
24 t/m 64 jaar 18.477 18.778 20.746 23.987 23.745 23.404 
65+ jaar 2.672 2.713 3.019 3.596 4.009 4.420 
Totaal 1. West 29.421 29.803 32.841 38.134 38.240 38.106 
Bron: IB Onderzoek 

 
 

Tabel 4.7 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Noordwest, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
0 t/m 3 jaar 2.145 2.235 2.532 2.668 2.614 2.541 
4 t/m 11 jaar 3.056 3.098 3.177 3.539 3.666 3.589 
12 t/m 17 jaar 1.878 1.984 2.269 2.225 2.306 2.468 
18 t/m 23 jaar 4.439 4.406 4.805 4.870 4.526 4.386 
24 t/m 64 jaar 28.605 29.337 30.636 31.780 31.501 31.034 
65+ jaar 4.456 4.533 4.875 5.318 5.863 6.401 
Totaal 2. Noordwest 44.579 45.593 48.294 50.400 50.476 50.419 
Bron: IB Onderzoek 
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Leeftijdscategorie 65+ grootste groeier in Oost  
In de wijk Oost neemt het aantal personen in de leeftijd van 65 en ouder naar verwachting toe met 
89%, dit is welhaast een verdubbeling van het aantal 65-plussers. De categorie van 18 t/m 23 jaar 
groeit tot 2040 met 58% en de jongste leeftijdscategorie met 51%.  
 

Tabel 4.8 – Ontwikkeling inwonertal naar leeftijd in wijk Oost, 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
0 t/m 3 jaar 1.020 1.001 1.075 1.312 1.474 1.539 
4 t/m 11 jaar 1.858 1.855 1.622 1.861 2.204 2.449 
12 t/m 17 jaar 1.274 1.286 1.368 1.392 1.493 1.723 
18 t/m 23 jaar 6.675 6.614 7.155 9.296 9.665 10.516 
24 t/m 64 jaar 18.561 18.795 19.244 22.797 25.027 26.692 
65+ jaar 3.141 3.248 3.562 4.431 5.166 5.924 
Totaal 5. Oost 32.529 32.799 34.026 41.089 45.029 48.843 
Bron: IB Onderzoek 
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5   Verschil met vorige prognose 
Eind 2018 is de vorige bevolkingsprognose van de gemeente Utrecht vastgesteld en gepubliceerd 
onder de noemer Bevolkingsprognose 2018. In de hoofdstuk brengen we in beeld in hoeverre de 
verwachte groei volgens de huidige Bevolkingsprognose 2019 afwijkt van de vorige prognose. 
Afwijkingen ten opzichte van voorgaand jaar kunnen enerzijds voortkomen uit een bijstelling van de 
plancapaciteit ten gevolge van veranderingen in concrete woningbouwplannen. Dit kan zeker op 
lokaal niveau een substantieel verschil in verwacht inwonertal opleveren. Anderzijds werken recente 
ontwikkelingen in demografische trends door in de cijfers voor geboorte, sterfte en migratie.  

Voorspelling van inwonertal op 1 januari 2019 dichtbij realisatie 
In onderstaande tabel geeft de cijferkolom onder 2019 de verschilscore tussen de bevolkingsstand 
die op 1 januari 2019 is gerealiseerd en het inwonertal dat voor die datum is voorspeld in de 
prognose van 2018. In de bevolkingsprognose van 2018 is voorspeld dat Utrecht op 1 januari 2019 
352.672 inwoners zou hebben. Het inwonertal is uiteindelijk op 352.941 uitgekomen, een klein 
verschil van slechts 269 personen. Op wijkniveau zien we wel enige verschuiving. Zo zijn er in de 
wijk Zuidwest 547 personen meer komen wonen dan vorig jaar voorspeld, terwijl er in Noordoost 
493 personen minder wonen dan geprognosticeerd. 
 

Tabel 5.1 – Verschil prognose 2019 minus prognose 2018 per wijk, 1 januari 2019-2040 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 
1. West 103 -115 -1.411 1.756 1.913 1.859 
2. Noordwest -164 -552 -574 -10 376 620 
3. Overvecht -54 -139 -724 -448 -1.184 -1.087 
4. Noordoost -493 -348 -104 453 534 588 
5. Oost 115 386 -683 426 1.745 2.388 
6. Binnenstad 229 233 -1.193 -114 389 658 
7. Zuid -52 -32 -405 -41 -25 -63 
8. Zuidwest 547 26 892 3.194 1.193 -840 
9. Leidsche Rijn -259 -172 -1.567 -1.573 -1.238 -502 
10. Vleuten-De Meern 297 182 -2.258 -3.573 -3.943 -3.781 
Totaal Utrecht 269 -531 -8.027 70 -240 -160 
Bron: IB Onderzoek 

Prognose 2019 toont op stadsniveau zelfde ontwikkeling als prognose uit 2018 
Als we de groei van Utrecht op basis van de huidige bevolkingsprognose vergelijken met die van 
voorgaande bevolkingsprognose uit 2018, dan zien we op stadsniveau geen grote verschillen. De 
huidige voorspelling van het inwonertal op 1 januari 2040 verschilt slechts 160 personen met de 
voorspelling van vorig jaar. Het valt wel op dat het huidige prognosecijfer voor 2025 ongeveer 
8.000 minder inwoners laat zien dan de vorige prognose, een verschil dat in de jaren daarna weer 
wordt ingelopen. Die vertraging komt voort uit een bijstelling van de woningbouwplannen. In de 
huidige prognosecijfers wordt een piek verwacht in de jaren 2023 t/m 2026. In de voorgaande 
prognose werd die groeipiek een jaar eerder verwacht. 
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Figuur 5.2 - Inwonertal uit Bevolkingsprognose 2019 vs. 2018, 1 januari 2018-2040 

 
Bron: IB Onderzoek, gemeente Utrecht 

Bijstelling vanwege demografische trends en aanpassing woningbouwplanning 
Als we kijken naar de prognosecijfers op wijkniveau, dan komen meer verschillen tussen de huidige 
en vorige bevolkingsprognose naar boven. In sommige gebieden is het prognosecijfer bijgesteld 
vanwege een aanpassing in de woningbouwplanning, zoals bijvoorbeeld in Zuidwest waar een groot 
aantal woningen naar verwachting eerder zal worden opgeleverd dan in de planning van vorig jaar 
was vastgesteld. 

Minder groei in Vleuten-De Meern en Overvecht dan vorig jaar gedacht 
De wijk Vleuten-De Meern zal naar verwachting in de toekomst juist minder inwoners krijgen dan 
vorig jaar geprognosticeerd. De bijstelling naar beneden met bijna 3.800 inwoners (tot 2040) komt 
slechts voor een klein deel voort uit een aanpassing van de woningbouwplanning: de plancapaciteit 
voor de periode 2019 t/m 2039 is slechts met een kleine 250 woningen naar beneden bijgesteld. 
Zoals in hoofdstuk 4 genoemd is de verwachte bevolkingskrimp het gevolg van demografische 
ontwikkelingen in het gebied. De bevolkingssamenstelling in de wijk verandert. Het aantal vrouwen 
in de vruchtbare leeftijd is verder afgenomen en in het verlengde daarvan ook het aantal geboorten 
en aantal jonge kinderen. Daarnaast neemt het aantal ouderen sterk toe. In de prognose trekken we 
deze trends door. Omdat de afname van het aantal thuiswonende kinderen sterker doorzet dan 
vorig jaar gedacht, verwachten we dat de gemiddelde woningbezetting afneemt en daarmee ook het 
inwonertal in de wijk. In Overvecht zijn evenzo minder inwoners voorspeld dan vorig jaar als gevolg 
van het doortrekken van demografische trends in de bevolkingssamenstelling van de wijk. 
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6   Woningbouwplanning 
Geplande uitbreiding woningvoorraad minimaal 47.000 woningen tot 2040 
De netto toevoeging aan de Utrechtse woningvoorraad (dit is woningproductie minus sloop) komt  
in de periode van 2019 tot en met 2039 uit op naar verwachting minimaal 47.000 woningen. De 
meeste nieuwe woningen worden in de wijken Zuidwest en Leidsche Rijn gebouwd: daar is tot 2040 
een toename van resp. 10.700 en 9.800 woningen gepland. De wijk Oost volgt met een verwachte 
toename van circa 8.300 woningen en in de Utrechtse Binnenstad worden naar verwachting 5.700 
woningen toegevoegd aan de bestaande voorraad. In het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) zijn op 
een interactieve kaart alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de stad weergegeven (zie de 
website www.ruimtelijkeprojectenutrecht.nl). 
 

Tabel 6.1 – Woningtoename in de jaren 2019 t/m 2039 per wijk 

 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 
Totaal 

2019-2039 
1. West 167 1.349 2.136 0 0 3.652 
2. Noordwest 414 928 700 0 0 2.042 
3. Overvecht 13 1.511 475 600 0 2.599 
4. Noordoost 383 961 276 0 0 1.620 
5. Oost 68 881 3.505 1.925 1.900 8.279 
6. Binnenstad 502 1.336 1.617 1.155 1.125 5.735 
7. Zuid 101 534 150 0 0 785 
8. Zuidwest 0 4.184 3.340 1.610 1.575 10.709 
9. Leidsche Rijn 708 5.559 2.985 482 70 9.804 
10. Vleuten-De Meern 333 865 540 0 0 1.738 
Totaal Utrecht 2.689 18.108 15.724 5.772 4.670 46.963 
Bron: Ruimte, bewerking IB Onderzoek 

 
 
De tabellen in de rest van dit hoofdstuk laten per wijk zien in welke gebieden de woningtoename is 
gepland. 
 

Tabel 6.2 – Woningtoename in de jaren 2019 t/m 2039 in wijk Leidsche Rijn 

 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 
Totaal 

2019-2039 
Terwijde, De Wetering 70 432 0 0 0 502 
Het Zand 88 665 150 0 0 903 
Grauwaart, Hoge Weide 99 181 0 0 0 280 
Leidsche Rijn-centrum 84 1.983 1.171 281 0 3.519 
Leeuwesteyn, Groenewoud 139 1.434 1.479 51 0 3.103 
Parkwijk 0 118 150 150 70 488 
Langerak 0 0 0 0 0 0 
Rijnvliet 228 746 35 0 0 1.009 
Totaal 9. Leidsche Rijn 708 5.559 2.985 482 70 9.804 
Bron: Ruimte, bewerking IB Onderzoek 
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Tabel 6.3 – Woningtoename in de jaren 2019 t/m 2039 in wijk Vleuten-De Meern 

 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 
Totaal 

2019-2039 
Haarrijn, Haarzicht 254 609 304 0 0 1.167 
Haarzuilens 0 0 0 0 0 0 
Vleuten (zonder Haarzicht) 0 0 0 0 0 0 
Máximapark 0 20 91 0 0 111 
Vleuterweide 60 18 0 0 0 78 
Veldhuizen 0 0 0 0 0 0 
De Meern, Oudenrijn 19 218 145 0 0 382 
Rijnenburg 0 0 0 0 0 0 
Totaal 10. Vleuten-De Meern 333 865 540 0 0 1.738 
Bron: Ruimte, bewerking IB Onderzoek 

 
 

Tabel 6.4 – Woningtoename in de jaren 2019 t/m 2039 in wijk Zuidwest 

 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 
Totaal 

2019-2039 
Dichterswijk, Rivierenwijk 0 463 110 0 0 573 
Transwijk 0 0 0 0 0 0 
Transwijk studentenflats 0 0 0 0 0 0 
Merwedekanaalzone 0 2.480 2.950 1.610 1.575 8.615 
Kanaleneiland 0 342 280 0 0 622 
Kanaleneiland studentenflats 0 899 0 0 0 899 
Totaal 8. Zuidwest 0 4.184 3.340 1.610 1.575 10.709 
Bron: Ruimte, bewerking IB Onderzoek 

 
 

Tabel 6.5 – Woningtoename in de jaren 2019 t/m 2039 in wijk Binnenstad 

 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 
Totaal 

2019-2039 
Binnenstad city- en winkelgebied 502 1.248 1.597 1.125 1.125 5.597 
Binnenstad woongebied 0 88 20 30 0 138 
Totaal 6. Binnenstad 502 1.336 1.617 1.155 1.125 5.735 
Bron: Ruimte, bewerking IB Onderzoek 

 
 

Tabel 6.6 – Woningtoename in de jaren 2019 t/m 2039 in wijk West 

 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 
Totaal 

2019-2039 
Oog in Al, Welgelegen 132 291 110 0 0 533 
Lombok, Leidseweg 35 0 0 0 0 35 
Nieuw Engeland, Schepenbuurt 0 28 0 0 0 28 
Cartesiusdriehoek 0 1.030 2.026 0 0 3.056 
Totaal 1. West 167 1.349 2.136 0 0 3.652 
Bron: Ruimte, bewerking IB Onderzoek 
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Tabel 6.7 – Woningtoename in de jaren 2019 t/m 2039 in wijk Noordwest 

 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 
Totaal 

2019-2039 
Pijlsweerd 121 106 0 0 0 227 
Ondiep, 2e Daalsebuurt 0 0 0 0 0 0 
Wisselspoor 272 596 700 0 0 1.568 
Zuilen-west 0 0 0 0 0 0 
Zuilen-noord en -oost 21 226 0 0 0 247 
Totaal 2. Noordwest 414 928 700 0 0 2.042 
Bron: Ruimte, bewerking IB Onderzoek 

 
 

Tabel 6.8 – Woningtoename in de jaren 2019 t/m 2039 in wijk Oost 

 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 
Totaal 

2019-2039 
Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 59 28 0 0 0 87 
Abstede, Gansstraat 9 313 300 0 0 622 
Abstede, Gansstraat, studenten 0 540 0 0 0 540 
Wilhelminapark, Rijnsweerd 0 0 1.755 1.000 975 3.730 
Utrecht Science Park 0 0 1.450 925 925 3.300 
Totaal 5. Oost 68 881 3.505 1.925 1.900 8.279 
Bron: Ruimte, bewerking IB Onderzoek 
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Bijlage 1: gehanteerde aannames 
Bij het opstellen van de Bevolkingsprognose 2019 zijn we uitgegaan van een aantal aannames. Deze 
zijn beschreven in deze bijlage.  

Stadsprognose 
 Uitgangspunt voor de Bevolkingsprognose 2019 is de stand van de Utrechtse bevolking per 

1-1-2019 en de ontwikkeling in de voorgaande vijf jaren (stroomdata van 2014-2018). 
 Voor de prognose is gebruikgemaakt van de bewoonde woningen op 1-1-2019. In de 

prognose is verwerkt dat er tot 2040 ongeveer 47.000 woningen in de gemeente Utrecht 
worden gebouwd.  

 Aan de prognose ligt een woningbouwprogramma ten grondslag. Dit programma is zoveel 
mogelijk gebaseerd op bestuurlijke besluitvorming. Daarvoor zijn de volgende stappen 
ondernomen: 
o Analyse van het Meerjarenperspectief Ruimte: in het MPR zijn alle woningbouwprojecten 

opgenomen waarvoor ten minste een intentiedocument is vastgesteld door het college, 
die onderdeel zijn van een grondexploitatie of onderdeel uitmaken van de vastgestelde 
prestatieafspraken met de woningcorporaties. 

o Analyse van overige projecten met een bestuurlijk traject: bijvoorbeeld grote gebieds-
opgaven en grotere projecten. In overleg met de betreffende ruimtelijk regisseur is een 
inschatting gemaakt van zowel de omvang als de fasering van het project. Waar mogelijk 
is ook de samenstelling naar woningtype (eengezinswoning versus meergezinswoning) 
meegenomen. 

 Ten aanzien van geboorte en sterfte is het gemiddelde van de laatste vijf jaren gekozen als 
standaardaanname. Voor de vruchtbaarheid, 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. Belangrijkste 
reden hiervoor is de verandering in de studiefinanciering met de invoering van het leenstelsel 
in september 2015, en het effect hiervan op het uit huis gaan van jongeren.  

 De correctie van de vruchtbaarheid ten opzichte van het landelijk gemiddelde is op nul gezet. 
De laatste jaren ligt de vruchtbaarheid minder hoog dan in de jaren daarvoor. Ook vergeleken 
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 correctie die 
wordt toegepast is de correctie zoals die per jaar is berekend uit de landelijke CBS-prognose 
van december 2018. Sterftekansen worden kleiner als gevolg van een toegenomen 
gezondheid.  



 27 

 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 
meerdere jaren. Hiervoor is gebruikgemaakt van de buitenlandse vestiging en het buitenlands 
vertrek uit de CBS-prognose van 2018. 

 Het binnenlands migratiesaldo is in het model berekend op basis van de gemiddelde 
huishoudensomvang en het aantal huishoudens in relatie tot de woningvoorraad.  

 Voor de sekseratio (de verdeling jongens en meisjes geboorten) is het Utrechts cijfer gebruikt 
op basis van de historie. Dit is zo goed als gelijk aan het landelijke cijfer. 

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

aantal personen dat er als gevolg van sloop of nieuwbouw bijkomen of afgaan. De standaard-
aanname heeft te maken met het percentage eengezins- en meergezinswoningen dat wordt 
gebouwd. Op basis van de historische gegevens van het gebied zijn profielen van vestigers 
gemaakt: wie vestigen zich in de nieuwe woningen naar leeftijd en geslacht. De algemene 
aanname is dat een gebied waar alleen eengezinswoningen worden opgeleverd een ander 
profiel zal hebben 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 gebieden is van bovenstaande aanname afgeweken. Hier is een ander referentie-
gebied gekozen dan op basis van de historische gegevens van het gebied te verwachten zou 
zijn. De reden om hiervan af te wijken is de verwachting dat zich in de meergezinswoningen 
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 referentiegebied 
is een vergelijkbaar gebied in de stad gekozen van voldoende omvang qua aantal inwoners en 
een mix van eengezins- en meergezinswoningen. Voor onderstaande prognosegebieden zijn 
afwijkende referentiegebieden gekozen:  
o Cartesiusdriehoek: hier is gerekend met een profiel waarbij 8.1 Dichterswijk/Rivierenwijk 

als referentiegebied is genomen (vanwege de nieuwbouw rondom de Veilinghaven).  
o Wisselspoor: hier is gerekend met een profiel waarbij 8.1 Dichterswijk/Rivierenwijk als 

referentiegebied is genomen.  
o Binnenstad city- en winkelgebied: hier is gerekend met een profiel waarbij 8.1 Dichters-

wijk/Rivierenwijk als referentiegebied is genomen.  
o Merwedekanaalzone: hier is gerekend met een profiel waarbij 8.1 Dichterswijk/Rivieren-

wijk als referentiegebied is genomen.  
o Grauwaart, Hoge Weide: hier is gerekend met een profiel waarbij 9.1 Terwijde/De 

Wetering als referentiegebied is genomen.  
o Leidsche Rijn-centrum: hier is gerekend met een profiel waarbij 6.2 Binnenstad woon-

gebied als referentiegebied is genomen. 
o Rijnvliet: hier is gerekend met een profiel waarbij 10.24 Veldhuizen als referentiegebied 

is genomen. 
o Groenewoud: hier is gerekend met een profiel waarbij 9.1 Terwijde/De Wetering als 

referentiegebied is genomen. 
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 In 2013 is de BAG ingevoerd met een verandering in de definitie van woningen. Hierbij worden 
onzelfstandige studentenkamers in studentenflats niet langer als verblijfsobject met eigen 
adres opgenomen in de BAG. Vanaf 2017 is ervoor gekozen om alle bekende wooneenheden 
(studentenwoningen en een deel van de onzelfstandige wooneenheden) een woonfunctie en 
woningtelling te geven. In de afgelopen jaren waren deze onttrokken aan de selectie 
woningen. Deze woningen zijn met terugwerkende kracht doorberekend om dezelfde situatie 
in de afgelopen jaren te krijgen. 

 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 
daarop een uitzondering, die krijgen standaard een vruchtbaarheid van 0. Andere uitzonde-
ring zijn de nog te ontwikkelen gebieden in Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern, Beurskwartier 
en Merwedekanaalzone; in deze gebieden is een keuze gemaakt passend bij het profiel. 
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Bijlage 2: drie prognosemodellen 
Naast de bevolkingsprognose van de gemeente Utrecht zelf brengen ook PBL/CBS en ABF Research 
een prognose op gemeentelijk niveau uit. In deze bijlage wordt kort ingegaan op deze prognose-
modellen en hun resultaten voor de stad Utrecht.  

Regionale bevolkingsprognose van PBL/CBS 
Het CBS maakt elk jaar een landelijke prognose met de verwachte bevolkingsontwikkeling in de 
komende decennia. Eens in de drie jaar brengen PBL en CBS gezamenlijk een regionale bevolkings-
prognose uit. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van het model Projecting population Events At the 
Regional Level (het PEARL-model). In september 2019 is de Regionale bevolkings- en huishoudens-
prognose 2019-2050 van PBL en CBS uitgekomen. Hierin is de verwachting uitgesproken dat de 
Nederlandse bevolking sterk zal groeien. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, 
evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Deze randgemeenten zullen door hun 
nieuwbouw veel jonge stellen uit de grote stad ontvangen. Volgens deze prognose uit 2019 is het 
de verwachting dat Utrecht in 2027 de grens van 400.000 inwoners zal overschrijden. In 2040 komt 
de stad dan uit op 433.200 inwoners. Het blijkt dat ook als de bevolkingsgroei lager is dan 
verwacht, de grote steden nog steeds zullen groeien. 
 
In de kaart op de volgende pagina heeft het CBS de bevolkingsgroei van alle gemeenten in Neder-
land mooi in kaart gebracht. Het percentage geeft de relatieve groei tussen 2018 en 2035 volgens 
de laatste PBL/CBS-prognose. Absolute uitschieter is Ouder-Amstel, aan de rand van Amsterdam, 
met een verwachte groei van 52%. Daarna volgt Rijswijk, randgemeente van Den Haag, met 30%. 
Van de grote gemeenten groeien Almere en Utrecht naar verwachting het sterkst met respectievelijk 
22,8% en 22,5%. Utrecht groeit daarmee harder dan de andere G4-steden. Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag groeien naar verwachting tot 2035 met 17,8%, 14,7% resp. 14,3%. 
 
De prognoseraming van PBL/CBS verschilt in enkele opzichten van de raming door de gemeente 
zelf. De PBL/CBS-prognose heeft Nederland als basis en verdeelt de landelijke bouwplannen naar 
regio’s, waarbij de woningvraag een grote rol speelt. Onze eigen gemeentelijke prognose wordt 
grotendeels geleid door woningbouwplannen in de stad. Daarnaast gaat de gemeentelijke prognose 
uit van de autonome ontwikkelingen in de gemeente Utrecht zonder rekening te houden met de rest 
van Nederland. Utrecht staat centraal en niet Nederland als geheel of een regio. Bovendien heeft de 
gemeentelijke raming een beter beeld van de bouwperiode en het woningtype van de geplande 
nieuwbouw (eengezins- versus meergezinswoningen). In de Utrechtse prognose worden uitspraken 
gedaan over de subwijken in de stad, hetgeen onder andere nodig is voor het plannen van te 
bouwen voorzieningen zoals scholen. De PBL/CBS-prognose gaat uit van de stad Utrecht. 

Regionale bevolkingsprognose van ABF Research 
ABF Research maakt ook een prognoseraming, in opdracht van diverse opdrachtgevers waaronder 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en elf provincies. In mei 2019 heeft 
ABF Research de ‘Prognose van bevolking, huishoudens en woningbehoefte 2018-2050’ 
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gepubliceerd, kortweg aangeduid als Primos 2019 (PRognose, Informatie en MOnitoring Systeem). 
De Primos-prognose sluit aan op de landelijke prognose van het CBS. Met de nationale CBS-
prognose als vertrekpunt is het Primos-model erop gericht om de landelijke totalen te verdelen 
naar regionaal niveau, onder meer op het niveau van gemeenten. Primos is een trendprognose op 
basis van waargenomen demografische trends over de laatste zeven jaar (voor onder meer 
geboorte, sterfte, binnenlandse en buitenlandse migratie). Voor een raming van de ontwikkeling van 
de woningvoorraad vraagt ABF Research woningbouwplannen uit bij provincies en gemeenten. Ook 
voor de Primos-prognose geldt dat de woningbouwplannen na 2030 onzekerder zijn. In het 
Primos-model wordt voor die latere prognosejaren de plancapaciteit minder sturend gemaakt en 
wordt de landelijke verwachting over de huishoudensgroei leidend. 
 

Figuur B1 – Verwachte bevolkingsgroei tussen 1 januari 2018 en 2035 (%) 

 
Bron: CBS, PBL 

In de figuren hierna zijn de resultaten van de drie prognosemodellen voor de stad Utrecht naast 
elkaar getoond. De eerste figuur geeft het geraamde inwonertal voor de periode tot 2040 en de 
tweede figuur de omvang van de Utrechtse woningvoorraad die in de modellen als input is gebruikt.  
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Figuur B2 - Inwonertal Utrecht volgens drie prognosemodellen, 1 januari 2019-2040 

Figuur B3 – Woningvoorraad Utrecht in de drie prognosemodellen, 1 januari 2019-2040 

Bron: PBL/CBS, ABF Research, gemeente Utrecht 
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