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Zuid-Limburg is een van de regio’s die na een periode van indus-

waarschijnlijk positief, om vervolgens weer te dalen. De gezond-

triële bloei kampen met een verzwakte economische basis. De

heid van de bevolking in Centraal Zuid-Limburg is over het alge-

bevolkingsdichtheid is er in het algemeen hoog, maar de toena-

meen slecht. Het medicijngebruik is hoog, veel mensen hebben

me van banen en de bevolkingsgroei zijn er laag. Ook de brede

een fysieke beperking en het aandeel mensen met overgewicht

welvaart in Zuid-Limburg is laag. Centraal Zuid-Limburg is het

is groot. De forse afstand tot specialistische zorgvoorzieningen is

‘groene hart’ van Zuid-Limburg. De bevolkingsdichtheid is hier laag

daarom een punt van aandacht. De participatie op de arbeids-

en het gebied vervult vooral een woon- en recreatiefunctie. De be-

markt is laag en veel mensen zijn arbeidsongeschikt. Het aandeel

schikbare ruimte wordt extensief gebruikt en de CO2-uitstoot per

langdurig werklozen is echter klein. Het besteedbaar inkomen van

consument is hoog. Dat duidt op een forse milieubelasting door de

huishoudens en de inkomensongelijkheid zijn gemiddeld.

inwoners van Centraal Zuid-Limburg. Ondanks dat het besteedbaar
huishoudinkomen iets hoger is dan het landelijke gemiddelde, is

Leefomgeving: lage arbeidsparticipatie, maar hoog niveau

de waarde van het vastgoed laag.

van welzijn
De leefbaarheid in Centraal Zuid-Limburg is goed. Veel mensen

Verdienvermogen: geringe groei

werken parttime, weinig mensen zitten in de bijstand, er wordt

Het bedrijfsleven in Centraal Zuid-Limburg is gespecialiseerd in

veel mantelzorg gegeven en bovendien is de criminaliteit laag.

de landbouw, de bouw, de detailhandel en de horeca. De relatief

De afstand tot voorzieningen is in delen van het gebied echter

sterke economische krimp is zowel het gevolg van een ongunstige

fors. Het eigenwoningbezit is groot en door de grote omvang

sectorstructuur als van de kenmerken van het vestigingsklimaat. In

van de woningen en de beperkte energiezuinige nieuwbouw is

Centraal Zuid-Limburg daalde vooral het aantal banen in de zorg.

het energieverbruik hoog, al neemt een groot aandeel van de

De zakelijke diensten, het onderwijs en de detailhandel lieten ech-

bewoners groene stroom af. Door de lagere bevolkingsdynamiek

ter een stijging zien in de werkgelegenheid. De innovatieve kracht

is ook de woningmarkt minder dynamisch. Deze is relatief ruim en

(R&D, machineproductie en IT-dienstverlening) van de economie is

de huizenprijzen zijn gemiddeld. In vergelijking met het besteed-

gemiddeld en het aandeel snelgroeiende ondernemers is klein. De

baar inkomen zijn de woningen in Centraal Zuid-Limburg goed

beroepsbevolking is relatief laag opgeleid en het aandeel zzp’ers

betaalbaar.

is hoog. Wel wordt er veel geëxporteerd vanuit Centraal Zuid-Limburg.
Levensloop: vergrijsde bevolking
De afgelopen tien jaar kende Centraal Zuid-Limburg een bevolkingskrimp. Het gebied huisvest weliswaar veel gezinnen, maar
daar staan het vertrek van jongvolwassenen en een sterke vergrijzing tegenover. Door immigratie is de bevolkingsgroei tot 2020

Het werkgebied van Rabobank Centraal Zuid-Limburg omvat de gemeenten Gulpen-Wittem, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld,
Vaals, Voerendaal en een deel van Eijsden-Margraten. Eijsden-Margraten is wel in zijn geheel in de analyse opgenomen.

De ene plek is de andere niet
De Rabobank staat voor het vergroten van het welzijn en de

bloei die zij tijdens het industriële tijdperk kenden voort te zetten.

welvaart in Nederland. Dit doen we door de economische verdien-

Hierdoor stagneren de ontwikkeling van de werkgelegenheid en

kracht van ondernemingen te stimuleren, door de zelfredzaamheid

de bevolking in deze regio’s. Tot slot heeft een aantal gebieden

van de inwoners van ons land te versterken door hen gedurende

aan de rand van het land een perifeer karakter. In deze regio’s zijn

hun levensloop bij te staan met advies en middelen op financieel

de bevolkings- en de werkgelegenheidsdichtheid relatief laag en

gebied en door ons in te zetten voor een vitale leefomgeving.

blijven de bevolkings- en de werkgelegenheidsgroei achter bij het

Omdat de bestaansmogelijkheden, de omvang, de ontwikkeling

gemiddelde van Nederland.

en de samenstelling van de bevolking en het woon- en leefklimaat
van plaats tot plaats verschillen, heeft de inzet van de Rabobank in

Nederland in vieren

elk gebied zijn eigen accenten.

Op basis van de kenmerken ‘dichtheid’ en ‘groei’ van bevolking en
banen kunnen we de veertig Nederlandse regio’s indelen in vier

Ons land kent grote regionale verschillen

categorieën:

Het dichtbevolkte westen en midden van Nederland vormen de
kernregio

hoge concentratie en hoge groei

sterk groeiende commerciële dienstverlening, is het meest welva-

transitieregio

hoge concentratie en lage groei

rend en heeft een groter dan gemiddeld aandeel van jongeren in

groeiregio

lage concentratie en hoge groei

de bevolking. In de andere delen van het land spelen productie en

‘groene’ regio

lage concentratie en lage groei

kern van het land. Dit gebied kent een forse concentratie van de

logistiek doorgaans een relatief grote rol en is de bevolking sterker
vergrijsd.
Deze regionale verschillen zijn het gevolg van economische en
technologische ontwikkelingen in het (verre) verleden en zijn zeer
bestendig. De concentratie van bevolking en activiteiten in het
westen en midden stoelt bijvoorbeeld op eeuwenlange specialisatie in handel en diensten. Door de industrialisatie in de afgelopen
eeuw groeide een aantal regio’s buiten de kern en nam hun aandeel in Nederland toe. Maar als gevolg van de automatisering van
de productie, de internationalisering van de economie en de groei
van de dienstverlening is sinds de jaren tachtig sprake van een
hernieuwde concentratie in de Randstad en in delen van NoordBrabant. Dit gebied vormt de beste omgeving voor de sterk
groeiende werkgelegenheid in de commerciële dienstverlening.
Hierdoor groeit de bevolking in dit deel van het land sterk en
neemt de druk op de leefomgeving toe.
Dankzij hun gunstige woon- en leefklimaat groeien de werkgelegenheid en de bevolkingsomvang ook flink in Flevoland en de
regio Zwolle. In veel verstedelijkte regio’s buiten de kern is de groei
van de dienstverlening echter onvoldoende om de economische

De regioscan is een kennisproduct van de Rabobank. Voor meer (achtergrond-)informatie met betrekking tot deze regioscan en eventueel aanvullende kennisproducten,
verwijzen wij u naar RaboResearch (030-216 26 66 of RaboResearch@rabobank.nl).

