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VOORWOORD

  Een van de speerpunten binnen de portefeuille 
cultuurhistorie van de Waddenacademie is 
het onderzoek naar de aard, de omvang en de 
ontwikkeling van de zogeheten gentrifi catie op de 
eilanden. Gentrifi catie heeft, vanaf dat het begrip 
in de jaren 1960 werd geïntroduceerd, maar ook nu 
nog, vooral betrekking op stedelijke omgevingen. 
Het gaat daarbij om de opwaardering van stadsdelen 
op economisch, sociaal en cultureel gebied. Die 
uit zich onder meer in het stijgen van de prijzen 
van zowel onroerend goed als de huurprijzen plus 
een toenemende schaarste aan betaalbare (huur)
woningen. Daarmee gepaard gaat een verdringing 
van de armere mensen door mensen met hogere 
inkomens, opleidingen etc. 

Maar, gentrifi catie blijkt ook in niet-stedelijke 
gebieden voor te komen. We kennen het in 
tamelijk extreme vorm al wat langer van Duitse 
Waddeneilanden als Sylt en Norderney, waar een 
mondaine jetset sfeer en prijzen bepaalt en een 
deel van de oorspronkelijke eilander bevolking 
zelfs genoodzaakt is geweest naar de vaste wal 
te verhuizen. Voor de Waddenacademie was het 
aanleiding om onderzoek te laten verrichten 
naar vergelijkbare ontwikkelingen op ‘onze’ 
Waddeneilanden. Niet in de laatste plaats gezien de 
enigszins verontrustende berichten die de laatste 
jaren in de pers verschijnen over een veronderstelde 
selectieve migratie van en naar de Waddeneilanden 
in de zin van: Welvarender mensen vestigen zich op 
de eilanden; mensen met een krappere beurs vormen 
daarentegen de meerderheid onder de vertrekkers. 

De Waddenacademie heeft Telos – Brabants centrum 
voor Duurzame Ontwikkeling in Tilburg onder leiding 
van drs. John Dagevos gevraagd onderzoek te 
doen naar de aard, de omvang en de reden(en) van 
vestiging en vertrek op de eilanden. De bevolking 
op de Waddeneilanden blijkt de afgelopen twee 
decennia gekenmerkt door een sterke vergrijzing 
en ontgroening. Nieuwkomers – zeker die uit de 
Randstad – zijn beduidend ouder dan de vertrekkers 
(55-plussers hebben de overhand) en bovendien 
aanzienlijk vermogender. Vertrekkers daarentegen 
zijn niet alleen minder welvarend, maar bovenal 
veel jonger en het gaat bij hen met name om 
paren met kinderen en eenpersoonshuishoudens. 

Opmerkelijk is dat nieuwkomers uit de Randstad 
aanzienlijk ouder zijn dan nieuwkomers van het 
nabije vasteland, die de eilanden vooral vanwege het 
werk opzoeken. De Randstedelijke nieuwkomers 
lijken in sociaaleconomisch opzicht eigenlijk het 
meest op de eilander bevolking; in het rapport 
als blijvers aangeduid en gemiddeld zelfs nog iets 
welvarender. 

Dit laatste maakt dat strikt genomen geen 
sprake is van gentrifi catie op de Nederlandse 
Waddeneilanden. Om te beginnen blijkt de eilander 
tamelijk honkvast: 75% van de inwoners in 2018 
woonde er ook al in 2000. Wellicht belangrijk 
is dat de eilander bevolking zelf in de voorbije 
halve eeuw een enorme welvaartssprong heeft 
doorgemaakt. Een aantal voorbeelden volstaat. In 
1950 had het viertal Friese eilanden een doorsnee 
inkomen per inwoner dat gelijk was aan het 
provinciale gemiddelde, maar dat vèr onder het 
landelijke cijfer lag. Qua doorsnee vermogen waren 
de eilanden, met name Vlieland en Ameland, zelfs 
veruit hekkensluiter in Friesland. De opkomst 
van toerisme en recreatie maakten dat dit beeld 
reeds vóór aanvang van deze studie, die de jaren 
2000-2018 bestrijkt, was gekanteld. Al in 1996 
registreerden de vier Friese Waddeneilanden 
zowel de veruit hoogste inkomens als de grootste 
vermogens in Friesland, waarbij voor de ‘grote 
sprong voorwaarts’ de basis werd gelegd in de jaren 
1960. Toen verdrievoudigde het jaarlijkse aantal 
gasten op de vijf eilanden en veroorzaakte de groei 
van het aantal overnachtingen van drie miljoen 
in 1963 naar acht miljoen in 1976 een enorme 
groei van logiescapaciteit en voorzieningen. Op 
Texel steekt in 2019 het doorsnee vermogen per 
huishouden (€ 307.900) inmiddels ver uit boven het 
landelijke cijfer (€ 182.700) en dat geldt eveneens 
voor de andere eilanden. 

Achter deze ontwikkeling gaan maatschappelijke 
en economische processen schuil die slechts ten 
dele in deze studie aan de orde (konden) komen. 
Zo is de totale omvang van de werkgelegenheid 
groter dan de beroepsbevolking op de eilanden. 
Werkt het om deze en andere redenen bijzondere 
karakter van de eilandeconomieën wel of juist 
niet een specifi eke vorm van selectieve migratie 
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in de hand en zo ja op welke wijze? Om zo’n 
hypothese te onderbouwen zal in aanvulling op 
het voorliggende bevolkingsonderzoek moeten 
worden gekeken naar ontwikkelingen op de 
woningmarkt. Daarbij gaat het om aspecten 
als nieuwbouw, verbouw, huur/koop, tweede 
woningbezit, onttrekken van woningen voor 
reguliere bewoning en ‘herbestemming‘ tot 
vakantiewoning. Ook zal naast de hier gehanteerde 
kwantitatieve benadering een meer kwalitatieve 
insteek nodig zijn (d.m.v. interviews, enquête en het 
ondervragen van doelgroepen en relevante experts). 
Gezien het zeer grote aandeel van de recreatieve 
sector in de eilander economieën ligt het voor de 
hand ook hier nader onderzoek te verrichten naar 
vraag, aanbod, doelgroepen en prijsontwikkeling. 
Mogelijk heeft zich daar eveneens een soort 
gentrificatie voorgedaan waarbij verdringing heeft 
plaatsgevonden van toeristen met een smalle beurs 
door toeristen met hogere inkomens. 

Dr. Meindert Schroor
Portefeuillehouder Cultuurhistorie Waddenacademie
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1. INLEIDING 
 
1.1 Introductie en vraagstelling 
Op de Waddeneilanden is het goed toeven. Vele bezoekers komen naar de eilanden voor de ruimte en 
openheid, de natuur, de ongereptheid en het nachtelijk duister (de kernwaarden van het Waddengebied, 
Wadden in beeld, 2018). Terwijl de bezoekersaantallen op de eilanden fors toenemen, is de totale 
eilandbevolking sinds 2000 met zo’n 1,5 % gegroeid.1 Een groei die per saldo het gevolg is van het feit dat 
het vestigingsoverschot het sterfteoverschot overtreft. Tussen 2000 en 2018 bedroeg het vestigingsoverschot 
538 personen en het sterfteoverschot 191 personen. 

 
Figuur 1.1: Bevolkingsontwikkeling Waddeneilanden 2000-2018 
 

 
 
Bron: CBS 
 

Bovenstaande grafiek laat zien dat de ontwikkeling van de eilandbevolking pieken en dalen vertoont. 
Daarbij vallen een aantal zaken op: 

a. Er is sprake van een gestage afname van de natuurlijke aanwas, die tot 2008 nog licht positief is 
(geboorteoverschot, maar daarna met uitzondering van 2010 en 2014, voortdurend negatief is 
(sterfteoverschot) en vanaf 2014 steeds negatiever wordt. 

b. De dynamiek, de pieken en dalen in de bevolkingsontwikkeling, wordt met name veroorzaakt door 
de migratie: periodes van vertrekoverschot (2003-2007, 2010-2011) worden afgewisseld met 
periodes van vestigingsoverschot. En vanaf 2014 is er sprake van een langere periode met een 
vestigingsoverschot.  

c. Het is dankzij dit vestigingsoverschot dat de bevolking van de eilanden op peil blijft, zelfs nog licht 
gegroeid is. 

 
De demografische ontwikkeling op de eilanden wijkt op een aantal punten af van die in de rest van het 
Waddengebied. Wadden in beeld 2018 (en de onderliggende documenten) geeft daarvan een gedetailleerd 
beeld voor de periode 2012 -2018. Waar voor de Waddeneilanden sprake is van een (lichte) toename van de 
bevolking is in het hele Waddengebied nog steeds sprake van, zij het flink afnemende, bevolkingskrimp. 
Verder zien we dat het migratiesaldo van fors negatief omgeslagen is in licht positief, de natuurlijke aanwas 
daarentegen is veel negatiever geworden. 2 

 
1 De totale vakantie uitgaven op de Waddeneilanden zijn sinds 2014 aanzienlijk gestegen. Een toename die te danken is aan de toegenomen 
lange vakanties (vier dagen of langer). Interessant is verder dat het aandeel van de Nederlandse vakanties op de Waddeneilanden in de tijd min 
of meer stabiel is gebleven terwijl die bijvoorbeeld aan de Noordzee badplaatsen is afgenomen. Zie John Dagevos e.a. (2020), Waddenbalans 
2019, Telos. 
2 In 2019 is er ook op de wal voor het eerst sinds lange tijd weer sprake van bevolkingsgroei. Het exclusieve gevolg van een fors positief 
migratiesaldo. Zie Wadden in Beeld 2019. 
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1. INLEIDING

1.1 Introductie en vraagstelling

Op de Waddeneilanden is het goed toeven. Vele 
bezoekers komen naar de eilanden voor de ruimte 
en openheid, de natuur, de ongereptheid en 
het nachtelijk duister (de kernwaarden van het 
Waddengebied, Wadden in beeld, 2018). Terwijl de 
bezoekersaantallen op de eilanden fors toenemen, 
is de totale eilandbevolking sinds 2000 met zo’n 
1,5 % gegroeid.1 Een groei die per saldo het gevolg 
is van het feit dat het vestigingsoverschot het 
sterfteoverschot overtreft. Tussen 2000 en 2018 
bedroeg het vestigingsoverschot 538 personen en het 
sterfteoverschot 191 personen.

Onderstaande grafi ek laat zien dat de ontwikkeling 
van de eilandbevolking pieken en dalen vertoont. 
Daarbij vallen een aantal zaken op:

a. Er is sprake van een gestage afname van de 
natuurlijke aanwas, die tot 2008 nog licht 
positief is (geboorteoverschot, maar daarna 
met uitzondering van 2010 en 2014, voort-
durend negatief is (sterfteoverschot) en vanaf 
2014 steeds negatiever wordt.

1   De totale vakantie uitgaven op de Waddeneilanden zijn sinds 
2014 aanzienlijk gestegen. Een toename die te danken is 
aan de toegenomen lange vakanties (vier dagen of langer). 
Interessant is verder dat het aandeel van de Nederlandse 
vakanties op de Waddeneilanden in de tijd min of meer 
stabiel is gebleven terwijl die bijvoorbeeld aan de Noordzee 

b. De dynamiek, de pieken en dalen in de 
bevolkingsontwikkeling, wordt met name 
veroorzaakt door de migratie: periodes van 
vertrekoverschot (2003-2007, 2010-2011) 
worden afgewisseld met periodes van vesti-
gingsoverschot. En vanaf 2014 is er sprake 
van een langere periode met een vestigings-
overschot. 

c. Het is dankzij dit vestigingsoverschot dat de 
bevolking van de eilanden op peil blijft, zelfs 
nog licht gegroeid is.

De demografi sche ontwikkeling op de eilanden 
wijkt op een aantal punten af van die in de rest 
van het Waddengebied. Wadden in beeld 2018 (en 
de onderliggende documenten) geeft daarvan een 
gedetailleerd beeld voor de periode 2012 -2018. 
Waar voor de Waddeneilanden sprake is van een 
(lichte) toename van de bevolking is in het hele 
Waddengebied nog steeds sprake van, zij het fl ink 
afnemende, bevolkingskrimp. Verder zien we dat 
het migratiesaldo van fors negatief omgeslagen is in 
licht positief, de natuurlijke aanwas daarentegen is 
veel negatiever geworden.2

badplaatsen is afgenomen. Zie John Dagevos e.a. (2020), 
Waddenbalans 2019, Telos.

2  In 2019 is er ook op de wal voor het eerst sinds lange tijd 
weer sprake van bevolkingsgroei. Het exclusieve gevolg van 
een fors positief migratiesaldo. Zie Wadden in Beeld 2019.

Figuur 1.1: Bevolkingsontwikkeling Waddeneilanden 2000-2018 Bron: CBS
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Deze drie groepen zijn vervolgens onderling 
vergeleken op hun kenmerken. In de structuuranalyse 
is ook gekeken waar de nieuwkomers vandaan komen 
c.q. waar de vertrekkers naar toe zijn gegaan (elders 
in het Waddengebied, Randstad, rest van Nederland). 
Tevens is de inkomens- en vermogenssamenstelling 
van de drie onderscheiden groepen vergeleken met de 
landelijke inkomens- en vermogensverdeling.

Naast de structuuranalyse is een meer dynamische 
analyse uitgevoerd. Daarin is voor de periode 
2000-2018 per jaar geïdentificeerd wie zich in dat 
jaar heeft gevestigd op de Waddeneilanden en wie 
er is vertrokken. Deze analyse maakt het mogelijk 
om niet alleen de zich nieuwkomers en vertrekkende 
personen met elkaar te vergelijken op verschillende 
achtergrondkenmerken maar ook te zien of er in de 
tijd veranderingen plaatsvinden in het patroon van 
vestiging en vertrek. We presenteren de resultaten van 
deze beide analyses in dit rapport. 

Hoofdstuk 2 beschrijft meer gedetailleerd de 
(technische) onderzoeks aanpak, waarna in de 
volgende hoofd stukken de resultaten van onze 
gedetailleerde analyses worden gepresenteerd. 
In hoofdstuk 3 komen de resultaten van de 
structuuranalyse aan bod. In hoofdstuk 4 worden 
de resultaten van dynamische analyse gepresenteerd. 
Omdat jongeren/studenten veel van de verhuis-
dynamiek bepalen besteden we hier in hoofdstuk 
5 in een verdiepende analyse apart aandacht aan. 
In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan 
de ontwikkelingen op de woningmarkt en de 
ontwikkeling van de (toeristische) werkgelegenheid. 
We sluiten de rapportage af met een aantal conclusies 
en aanbevelingen voor de vervolg onderzoek. Echter 
eerst voorzien we het vraagstuk van selectieve 
migratie van een beknopt theoretisch perspectief. 

1.3 Theoretisch kader

Gentrificatie wordt vaak beschreven als een pro-
ces waarbij de sociaaleconomische samenstelling 
van een buurt verandert (Coenen & Van de Putte, 
2014). Hogere inkomensgroepen vestigen zich in de 
buurt, terwijl de lagere inkomensgroepen geleide-
lijk verdwijnen, vaak door verdringing en uitsluiting 
(Hochstenbach, 2017). 

De mechanismen achter dit proces zijn complex. 
Allereerst gaat het om de sociaal-ruimtelijke 

Terwijl het vasteland geleidelijk aan uit de krimp 
komt en als ruim en betaalbaar woongebied 
in beeld komt (deels als overloop van krapper 
wordende woningmarkten in en rond Leeuwarden 
en Groningen), ontstaat met de toegenomen 
verhuisdynamiek de indruk dat de eilanden steeds 
meer het exclusieve domein lijken te worden van 
een kleine groep welvarende mensen. Dit proces van 
verdrijving van lagere sociaaleconomische klassen 
door de meer kapitaalkrachtige mensen wordt ook 
wel ‘gentrificatie’ genoemd. De vraag echter is of de 
indrukken kloppen, of er daadwerkelijk sprake is van 
een proces van selectieve migratie uitmondend in 
vormen van gentrificatie. Om hier meer zicht op te 
krijgen heeft de Waddenacademie aan Telos gevraagd 
hiernaar een kwantitatief verdiepend, longitudinaal 
onderzoek te verrichten.

In de kern gaat het om drie vragen: 
• Wie blijven er op de eilanden wonen? 
• Wie komen er naar de eilanden toe?
• Wie vertrekken er vanaf de eilanden? 

En, en dat is de onderliggende vraag, is er sprake van 
een selectief proces?

1.2 Onderzoeksaanpak

Om deze vragen te beantwoorden hebben we 
gebruik gemaakt van de microdata van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS), een databron die 
het mogelijk maakt om zeer gedetailleerd, op per-
soons- en huishoudensniveau, de verhuisbewegingen 
in de tijd in kaart te brengen. Er zijn twee soorten 
analyses uitgevoerd. In de eerste plaats een wat we een 
structuur analyse hebben genoemd, gevolgd door een 
meer dynamische analyse. In de structuur analyse 
is de samenstelling van de eilandbevolking op twee 
momenten in de tijd, 2000 en 2018, met elkaar verge-
leken. Daarbij is de bevolkingssamenstelling in kaart 
gebracht kijkend naar allerlei achtergrond kenmerken 
zoals geslacht, leeftijd, huishoudsamenstelling, inko-
men en vermogen. De vergelijking in de tijd maakt 
het mogelijk om drie groepen te onderscheiden: 

• de blijvers, mensen die de gedurende de hele 
periode op de Waddeneilanden hebben 
gewoond;

• de nieuwkomers, mensen die ergens tussen 2000 
en 2018 naar de Waddeneilanden zijn gekomen;

• de vertrekkers, mensen die ergens tussen 2000 en 
2018 van de Waddeneilanden naar elders zijn 
vertrokken.
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inkomenspositie (Hochstenbach, 2017). Als er 
sprake is van gentrificatie op de Waddeneilanden, 
dan verwachten we dat mensen die zich vestigen 
op de eilanden een hogere inkomenspositie hebben 
dan de mensen die vertrekken (onze centrale 
hypothese).

Daarbij kunnen we echter niet meteen concluderen 
dat alle verhuisbewegingen het resultaat zijn van 
gentrificatie mechanismen. Mensen verhuizen om 
een veelheid aan redenen en dit hangt vaak samen 
met hun levenscyclus. Uit onderzoek blijkt dat 
vooral jongeren op regionaal niveau een belangrijke 
rol spelen bij demografische veranderingen als krimp 
en groei. Jongeren zijn vaak minder gebonden aan 
hun gemeente of regio en verhuizen vaak door 
economische en sociaal-culturele motieven naar 
grotere gemeenten (Stohr, Hol & Bontje, 2019). In 
het onderzoek op de Waddeneilanden, zullen we 
dan ook kritisch kijken naar de verhuisbewegingen 
van jongeren en hoe zwaar die meewegen in de 
potentiële verandering van de inkomenspositie 
van mensen op de eilanden. Juist bij hen lijkt de 
meeste variatie te zitten in verhuismotieven: studie, 
carrière, vakantie.

dynamiek, waarbij op het niveau van huishoudens 
selectieve verhuisbeslissingen worden genomen. Die 
beslissingen komen bijvoorbeeld voort uit de situatie 
op de arbeidsmarkt en de woningmarkt en/of de 
beschikbaarheid van belangrijke voorzieningen 
in de omgeving, zoals bijvoorbeeld onderwijs, 
medische zorg, culturele voorzieningen, winkels en 
horeca. Daarnaast wordt het proces van gentrificatie 
in sterke mate beïnvloed door structurele factoren, 
met name door beleid. Denk bijvoorbeeld 
aan woningmarktbeleid met betrekking tot 
de liberalisering van de woningmarkt en de 
beschikbaarheid van sociale huurwoningen. 

Gentrificatie wordt vaak beschreven in de context 
van de stad – stadsvernieuwing en -heropleving 
(Coenen & Van de Putte, 2014). Er vindt 
‘opwaardering’ plaats van zwakkere buurten op 
sociaal, cultureel en/of economisch vlak door 
kapitaalkrachtige nieuwe inwoners aan te trekken. 
Minder draagkrachtige huishoudens worden 
daardoor naar de periferie verdrongen. Dit zorgt 
voor steeds sterker wordende polarisatie tussen een 
opgewaardeerde stedelijke kern, omgeven door 
de periferie waar armoedeconcentraties groeien 
(Hochstenbach, 2017). 

Op de Waddeneilanden heerst het idee dat er een 
proces van gentrificatie gaande is, deels vanuit 
recreatieve motieven. Hoge inkomensgroepen uit 
het Westen van Nederland zoeken de rust op van 
de eilanden. Als gentrificatie hier inderdaad speelt, 
gaat het dus niet zo zeer om een transformatie van 
de stedelijke ruimte, maar juist een omgekeerde 
beweging, waarbij huishoudens uit de hoge 
inkomensgroepen vanuit het vaak verstedelijkte 
gebied van het Nederlandse vasteland naar de rust 
van de eilanden trekken. 

Door de complexiteit van het concept gentrificatie, 
is het in beeld brengen van dit proces ook niet 
eenduidig. De indirecte manier die wordt gebruikt 
om gentrificatie te meten is door te kijken of er een 
(sterke) stijging optreedt in het aantal personen dat 
een gemeente, wijk of buurt verlaat – ofwel of er 
een toename in verhuisbewegingen is (Coenen & 
Van de Putte, 2014). Om meer zicht te krijgen op de 
mate van verdringing is echter een directe wijze van 
meten nodig, waarbij verhuisbewegingen worden 
gekoppeld aan zogenaamde Sociaaleconomische 
Status (SES)-profielen van mensen die aankomen 
of vertrekken. Vaak ligt de focus op de 
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We maken gebruik van de microdata van het CBS. 
Hierdoor zijn we in staat om verhuisbewegingen 
te koppelen aan sociaal-economische achtergrond-
kenmerken van alle personen, de zogenaamde 
Sociaal Economische Status (SES)-kenmerken. Het 
onderzoek beslaat de periode van 2000 tot en met 
2018. Per jaar hebben we iedereen geselecteerd die 
op 1 januari van dat jaar woonachtig is op een van 
de Waddeneilanden en hebben daar een groot aantal 
SES kenmerken aan gekoppeld. Daarvan hebben 
we per jaar 1 bestand gemaakt. Vervolgens zijn de 
jaarbestanden samengevoegd.

Er zijn 2 soorten analyses uitgevoerd: een 
structuuranalyse en een dynamische analyse. In 
beide analyses hebben we de aanwezigheid van 
personen op de eilanden per jaar vergeleken en 
hebben we vastgesteld of een persoon op de eilanden 
is blijven wonen, vertrokken is van de eilanden of 
zich er heeft gevestigd. De geconstrueerde status-
variabele kent derhalve drie categorieën: 

1. de persoon blijft wonen op de 
Waddeneilanden, in de dynamische analyse 
verder aangeduid als ‘inwoners’, in de 
structuuranalyse als ‘blijvers’; 

2. de persoon vestigt zich op de 
Waddeneilanden;

3. de persoon vertrekt van de Waddeneilanden. 

Een persoon die in 2005 niet op de Wadden 
woonde, maar op 1 januari 2006 in de data 
verschijnt, valt in categorie 2 op 1 januari 2006 en 
categorie 1 op 1 januari 2007. Een persoon die op 1 
januari 2000 op een van de eilanden woonde, maar 
op 1 januari 2001 niet meer, valt in categorie 3 op 
meetmoment 1 januari 2001 (tenzij de persoon is 
overleden – het jaar dat dan als ‘vertrek’ zou worden 
aangemerkt is voor die persoon verwijderd).

In de structuuranalyse hebben we slechts 2 jaren 
met elkaar vergeleken, 2000 en 2018. De inwoners 
die in 2000 op de Waddeneilanden woonden vallen 
te verdelen in twee groepen: zij die er in 2018 nog 
wonen, de ‘blijvers’, en zij die in de tussenliggende 
periode zijn vertrokken, de ‘vertrekkers’. De 
inwoners die in 2018 op de eilanden wonen zijn 

2. ONDERZOEKSVERANTWOORDING

eveneens te verdelen in twee groepen: zij die 
in 2000 al op de eilanden woonden, de blijvers 
en zij die gekomen zijn, de nieuwkomers. In de 
dynamische analyse hebben we veel preciezer 
gekeken. In beginsel hebben we de dynamiek 
van jaar op jaar bekeken. Vervolgens we, mede 
ingegeven door privacy overwegingen (te kleine 
aantallen), groepen van 3 jaar geconstrueerd. 
Deze 3 jaar groepen hebben we in tijd gevolgd en 
beschreven.

Verschil methodiek dynamische analyse – 
structuuranalyse
In de dynamische analyse zijn personen <18 jaar 
oud niet meegenomen, omdat alleen personen van 
18 jaar en ouder voor de wet volwassen en daarmee 
beslissingsbevoegd zijn. In de structuuranalyse zijn 
personen van <18 jaar wel meegenomen. Echter 
als er gekeken wordt naar waar bewoners van 2000 
in 2018 woonden of andersom, zijn deze personen 
automatisch >18 jaar oud. Dit geldt niet voor de 
informatie over waar mensen die geboren zijn op 
de Waddeneilanden wonen in 2000 en 2018. Ook 
in de demografi sche gegevens over inwoners van de 
Waddeneilanden 2000 en 2018, zijn personen van 
<18 jaar meegenomen. Daarnaast zijn overleden 
personen in de dynamische analyse verwijderd, 
terwijl deze in de structuuranalyse wel zijn 
behouden. In de structuuranalyse hebben overleden 
personen gezorgd voor ontbrekende waarden, zoals 
later besproken wordt bij de ontbrekende waarden 
sectie. 

Een tweede verschil is zichtbaar in hoe in inkomen 
en vermogen is berekend. In de komende alinea’s 
wordt dit verder uitgelegd. 

Inkomen
In de dynamische analyse is het persoonlijk inkomen 
van personen gebruikt, in tegenstelling tot de 
structuuranalyse waarbij het besteedbaar inkomen 
van huishoudens is gebruikt. Daar is voor gekozen 
enerzijds vanwege inhoudelijke overwegingen 
en anderzijds vanwege beschikbaarheid van de 
data. In de dynamische analyse volgen we het 
verhuisgedrag van een individu in de tijd. In de 
structuuranalyse, waarin we de Nederlandse situatie 
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dynamische analyse berekend op basis van de 
inwoners van de Waddeneilanden, en is dit per jaar 
opnieuw berekend. Bij de structuuranalyse zijn de 
kwartielen berekend op basis van het vermogen 
van alle huishoudens van Nederland in 2018. 
Ook bij vermogen zijn de ontbrekende waarden 
en institutionele huishoudens verwijderd voordat 
kwartielen werden berekend bij de structuuranalyse. 

Geboorteplaats
De geboorteplaats van een persoon is bepaald aan 
de hand van de eerste woning waar een persoon 
op stond ingeschreven, en aan de hand van de 
geboortegemeente uit het paspoort. Het adres 
waarop een persoon voor de eerste keer staat 
ingeschreven, is beschikbaar voor personen die in 
1994 in de bevolkingsregisters stonden, en van voor 
1994 is het niet compleet. Geboortegemeente uit het 
paspoort is beschikbaar voor personen die in 1995 in 
het bevolkingsregister stonden.   
Per persoon is eerst gekeken naar de eerste 
woning waar een persoon op stond ingeschreven. 
Als dit niet beschikbaar was, is gekeken naar de 
geboorteplaats in het paspoort. Deze overweging 
is gemaakt, omdat het ziekenhuis en dus de plaats 
waar een persoon is geboren mogelijk afwijkt van de 
woonplaats waar de persoon is opgegroeid. 

Ontbrekende waarden (hiaten)
In de vergelijkingen tussen inwoners van het 
jaar 2000 en 2018, en inwoners geboren op de 
Waddeneilanden en inwoners van Waddeneilanden 
in 2000 of 2018, zitten hiaten (zogeheten 
ontbrekende waarden) in de woonplek van 
personen. Deze ontbrekende waarden geven aan dat 
deze personen zijn overleden of dat personen zijn 
verhuisd naar buiten Nederland, waardoor zij niet 
meer voorkomen in het GBA.

Als er gekeken wordt naar het inkomen en 
vermogen van blijvers en vertrekkers, naar het 
Waddengebied, de Randstad of de rest van 
Nederland, zijn er meer ontbrekende waarden 
te vinden bij de vertrekkers ten opzichte van de 
blijvers.  
Voor personen die in 2000 op de Waddeneilanden 
woonden, is gekoppeld tot welk huishouden deze 
personen behoorden in 2018. Op basis van de 
hoofdkostwinnaar van een huishouden kan dan 
vermogen en inkomen worden doorgetrokken 
naar iedereen uit het huishouden. Per persoon 
die in 2018 op een bepaalde plek woonde is het 

als referentie hebben genomen, draait het om de 
vraag waar gaan mensen wonen. Een beslissing die 
toch vooral op huishoudensniveau wordt gemaakt. 
Het persoonlijk inkomen bevat het inkomen 
uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, 
uitkering inkomstenverzekeringen en uitkering 
sociale voorzieningen, waarbij kinderbijslag en 
kindgeboren budget niet zijn meegerekend. Premies 
van inkomstenverzekeringen zijn in mindering 
gebracht. Het bruto inkomen uit deze onderdelen 
wordt meegenomen (CBS). Bij de dynamische 
analyse zijn voor alle personen die op een moment 
op de Waddeneilanden wonen, kwartielen berekend. 
Hierdoor wordt er gecorrigeerd voor inflatie. Alleen 
het laagste kwartiel is gebruikt in de analyses.
In de structuuranalyse is het besteedbaar inkomen 
van huishoudens gebruikt. Het besteedbaar 
inkomen van een huishouden is het bruto 
inkomen, waarbij betaalde inkomensoverdrachten 
(alimentatie), premies inkomensverzekeringen, 
volksverzekeringen en particuliere verzekeringen, 
premies ziektekostenverzekeringen, en 
belastingen op inkomen en vermogen eraf zijn 
getrokken (CBS). Op basis van het inkomen 
van alle huishoudens in Nederland in 2018, zijn 
kwartielen berekend. De ontbrekende waarden en 
institutionele huishoudens zijn verwijderd voordat 
de kwartielen werden berekend. Hierdoor kan de 
vergelijking tussen het inkomen van inwoners van 
de Waddeneilanden ten opzichte van Nederland 
beter gemaakt worden. Het inkomen van een 
huishouden is doorgetrokken naar alle personen uit 
het huishouden, waardoor bijvoorbeeld kinderen 
hetzelfde inkomen krijgen als hun ouders. 

Vermogen
Voor zowel de dynamische analyse als de 
structuuranalyse is gebruik gemaakt van het 
vermogen van huishoudens. Dit is de waarde 
van het totale vermogen van huishoudens. Met 
andere woorden de totale waarde aan bank- en 
spaartegoeden en effecten, obligaties en aandelen, 
de eigen woning, ondernemingsvermogen en de 
overige bezittingen van een huishouden, min de 
totale waarde aan schulden van een huishouden. De 
schulden betreffen de hypotheekschuld van de eigen 
woning, studieschulden en overige schulden zoals 
voor consumptieve doeleinden, de financieringen 
van aandelen, obligaties of rechten op periodieke 
uitkeringen, schulden voor de financiering van de 
tweede woning of ander onroerend goed (CBS). 
Net zoals bij inkomen, zijn de kwartielen bij de 
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vermogen en inkomen opnieuw bepaald aan de 
hand van het huishouden en de hoofdkostwinnaar 
van een huishouden. Deze aanpak heeft gezorgd 
voor ontbrekende waarden, maar het leek de 
beste oplossing met voor- en nadelen. Het is 
mogelijk dat de personen die vertrokken zijn geen 
hoofdkostwinnaar waren van een huishouden, 
of vertrokken zijn naar een plek waar de 
hoofdkostwinnaar niet naartoe vertrok, waardoor 
ontbrekende waarden in inkomen en vermogen 
ontstonden. Dit betreft bijvoorbeeld jonge mensen 
die wegtrekken bij hun ouders. Nu krijgen deze 
jonge mensen dus een missing voor inkomen en 
vermogen, in plaats van dat zij het mogelijk hoge 
inkomen of vermogen van hun ouders meekrijgen. 
Om het inkomen en vermogen te bepalen van 
blijvers of vertrekkers, zijn de ontbrekende waarden 
van het totaal aantal personen afgetrokken, 
waardoor de percentages van de kwartielen wel 
optellen tot 100%.
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3.1 Algemeen

In het kader van deze structuuranalyse vergelijken 
we zoals in hoofdstuk 1 aangegeven de samen-
stelling van de bevolking in 2018 met die van 
2000. Daarbij is om te beginnen gekeken naar de 
ontwikkeling en samenstelling van de bevolking 
naar een aantal kenmerken. 

De totale bevolking op de Waddeneilanden is 
tussen 2000 en 2018 licht gestegen (+1,4%). De 
verdeling van de bevolking over de eilanden is 
niet gewijzigd. Dat geldt ook voor de verdeling 
naar geslacht, nog steeds is er sprake van een 
fi fty-fi fty verdeling. Wel zien we een (heel) 
andere leeftijdsopbouw. Er is sprake van zowel 
ontgroening als vergrijzing. Het aandeel 55-plussers 
is zeer fors gestegen, van 25% in 2000 naar bijna 
40% in 2018. Binnen de groep 55-plussers is met 
name het aandeel van de 65-plussers zeer sterk 
gestegen. Van de totale eilandbevolking is in 

3. STRUCTUURANALYSE

 
 

3. STRUCTUURANALYSE 
 
3.1 Algemeen 
In het kader van deze structuuranalyse vergelijken we zoals in hoofdstuk 1 aangegeven de samenstelling van 
de bevolking in 2018 met die van 2000. Daarbij is om te beginnen gekeken naar de ontwikkeling en 
samenstelling van de bevolking naar een aantal kenmerken.  

De totale bevolking op de Waddeneilanden is tussen 2000 en 2018 licht gestegen (+1,4%). De verdeling van 
de bevolking over de eilanden is niet gewijzigd. Dat geldt ook voor de verdeling naar geslacht, nog steeds is 
er sprake van een fifty-fifty verdeling. Wel zien we een (heel) andere leeftijdsopbouw. Er is sprake van 
zowel ontgroening als vergrijzing. Het aandeel 55-plussers is zeer fors gestegen, van 25% in 2000 naar bijna 
40% in 2018. Binnen de groep 55-plussers is met name het aandeel van de 65-plussers zeer sterk gestegen. 
Van de totale eilandbevolking is in 2018 bijna een kwart ouder dan 65 jaar, in 2000 lag dit aandeel nog op 
14%. Tegelijkertijd is er sprake van een dalend aandeel inwoners jonger dan 18 jaar, dit daalde van 22% naar 
17%. Verder zien we ook een daling van het aandeel van de 26-40 jarigen. De Waddeneilanden hebben in 
vergelijking met Nederland zowel te maken met een sterkere ontgroening als vergrijzing. Ter vergelijking: 
in Nederland was in 2000 bijna 32% van de bevolking jonger dan 26 jaar, in 2018 is dit aandeel gedaald naar 
iets minder dan 30% en in 2000 was in Nederland ruim 22% ouder dan 55 jaar en in 2018 is dat bijna 31%. 
(Bron: CBS, stateline) Samenhangend met de veranderende leeftijdsopbouw van de eilandbevolking is de 
samenstelling van de bevolking naar type huishoudens gewijzigd: meer eenpersoonshuishoudens (van 14% 
naar 19%), meer paren zonder kinderen (van 26% naar 32%) en minder paren met kinderen. 

 
Tabel 3.1: Samenstelling bevolking Waddeneilanden (in %) in 2000 en 2018 
   

2000 2018 

Geslacht Vrouwen 50 50 

  Mannen 50 50 

Leeftijd <18 22 17 
 

18-25 8 8 
 

26-40 22 15 
 

41-55 23 21 
 

56-65 11 15 
 

66+ 14 24 

type huishouden Eenpersoons 14 19 
 

paar zonder kinderen 26 32 
 

paar met kinderen 52 41 
 

Eenouder 5 6 
 

Overig 3 2 

Totaal 
 

23839 24170 
 
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos 

 
3.2 Inkomens- en vermogensverdeling 
Naast sociaal-demografische kenmerken is ook gekeken naar het inkomen en vermogen van de inwoners 
van de Waddeneilanden. Voor het doel van de structuuranalyse is het vooral interessant en van belang om te 
kijken of de inkomens- en vermogensverdeling van de huishoudens op de Waddeneilanden afwijkt van die 
van de rest van Nederland. Om deze vergelijking te kunnen maken is voor Nederland een inkomens- en 
vermogensverdeling geconstrueerd op basis van inkomens- en vermogensgegevens op huishoudensniveau. 
De totale groep Nederlandse huishoudens is opgesplitst in 4 qua omvang van het aantal huishoudens gelijke 

2018 bijna een kwart ouder dan 65 jaar, in 2000 
lag dit aandeel nog op 14%. Tegelijkertijd is er 
sprake van een dalend aandeel inwoners jonger 
dan 18 jaar, dit daalde van 22% naar 17%. Verder 
zien we ook een daling van het aandeel van de 
26-40 jarigen. De Waddeneilanden hebben in 
vergelijking met Nederland zowel te maken 
met een sterkere ontgroening als vergrijzing. 
Ter vergelijking: in Nederland was in 2000 
bijna 32% van de bevolking jonger dan 26 jaar, 
in 2018 is dit aandeel gedaald naar iets minder 
dan 30% en in 2000 was in Nederland ruim 
22% ouder dan 55 jaar en in 2018 is dat bijna 
31%. (Bron: CBS, stateline) Samenhangend 
met de veranderende leeftijdsopbouw van de 
eilandbevolking is de samenstelling van de 
bevolking naar type huishoudens gewijzigd: meer 
eenpersoonshuishoudens (van 14% naar 19%), meer 
paren zonder kinderen (van 26% naar 32%) en 
minder paren met kinderen.

Tabel 3.1:  Samenstelling bevolking Waddeneilanden (in %) in 2000 en 2018
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos
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groepen, de zogenaamde kwartielen. Het huishoudinkomen is toegekend aan alle personen behorende tot 
hetzelfde huishouden. Hetzelfde is gedaan met de vermogens. In onderstaande tabel staan de 
kwartielgrenzen voor inkomen en vermogen. Dus 25% van alle Nederlandse huishoudens heeft een 
huishoudinkomen lager dan � 22.412 (het eerste, laagste kwartiel) en 25% heeft een huishoudinkomen groter 
dan � 53.912 (het vierde, hoogste kwartiel) en 25% van de Nederlandse huishoudens heeft een vermogen 
van minder dan � 1447 en 25% een vermogen groter dan � 204.655 

 
Tabel 3.2: Kwartielgrenzen voor Nederlandse huishoudens, 2018 
 

Kwartiel Kwartielgrenzen 

Inkomen Vermogen3 

1ste (laagste) < 22412 < 1447 

2de 22412 – 34913 1447 – 38408 

3de 34914 – 53912 38409 – 204655 

4de (hoogste) >53912 >204655 

 
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos 
 

Vervolgens is gebruikmakend van bovenstaande kwartielgrenzen de inkomens- en vermogensverdeling op 
de Waddeneilanden bepaald. Deze worden weergeven in onderstaande taartdiagrammen. De diagrammen 
maken duidelijk dat de inkomens- en vermogensverdeling op de Waddeneilanden zeer sterk afwijkt van de 
landelijke verdeling. Er is, wat betreft de vermogenssamenstelling enerzijds sprake van een zeer sterke 
oververtegenwoordiging in het hoogste vermogenskwartiel (aandeel 46%) en anderzijds van een sterke 
ondervertegenwoordiging in de laagste 2 vermogenskwartielen (14% resp. 16%). Iets soortgelijks is ook aan 
de hand, zij het wat minder sterk, wanneer gekeken wordt naar de inkomensverdeling. Een op de zes 
huishoudens op de Waddeneilanden behoort tot het laagste inkomenskwartiel, terwijl ruim een derde van de 
huishoudens tot het hoogste kwartiel behoort.  

Kortom: de bewoners van de Waddeneilanden zijn afgezet tegen de landelijke inkomens- en 
vermogensverdeling vermogender en hebben gemiddeld een hoger huishoudinkomen. 

  

 
3 Vermogen := De waarde van het totale vermogen van huishoudens. Met andere woorden de totale waarde aan bank- en spaartegoeden en 
effecten, obligaties en aandelen, de eigen woning, ondernemingsvermogen en de overige bezittingen van een huishouden min de totale 
waarde aan schulden van een huishouden. De schulden betreffen de hypotheekschuld van de eigen woning, studieschulden en overige 
schulden zoals voor consumptieve doeleinden, de financieringen van aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen, schulden voor 
de financiering van de tweede woning of ander onroerend goed. 
 

 

Vervolgens is gebruikmakend van bovenstaande 
kwartielgrenzen de inkomens- en vermogensverde-
ling op de Waddeneilanden bepaald. Deze worden 
weergeven in onderstaande taartdiagrammen. De 
diagrammen maken duidelijk dat de inkomens- en 
vermogensverdeling op de Waddeneilanden zeer sterk 
afwijkt van de landelijke verdeling. Er is, wat betreft 
de vermogenssamenstelling enerzijds sprake van een 
zeer sterke oververtegenwoordiging in het hoogste 
vermogenskwartiel (aandeel 46%) en anderzijds van 
een sterke ondervertegenwoordiging in de laagste 
2 vermogenskwartielen (14% resp. 16%). Iets soort-
gelijks is ook aan de hand, zij het wat minder sterk, 
wanneer gekeken wordt naar de inkomensverdeling. 
Een op de zes huishoudens op de Waddeneilanden 
behoort tot het laagste inkomenskwartiel, terwijl 
ruim een derde van de huishoudens tot het hoogste 
kwartiel behoort. 

Kortom: de bewoners van de Waddeneilanden zijn 
afgezet tegen de landelijke inkomens- en vermogens-
verdeling vermogender en hebben gemiddeld een 
hoger huishoudinkomen.

3.2  Inkomens- en 
vermogensverdeling

Naast sociaal-demografische kenmerken is ook 
gekeken naar het inkomen en vermogen van de 
inwoners van de Waddeneilanden. Voor het doel 
van de structuuranalyse is het vooral interessant 
en van belang om te kijken of de inkomens- en 
vermogensverdeling van de huishoudens op de 
Waddeneilanden afwijkt van die van de rest van 
Nederland. Om deze vergelijking te kunnen 
maken is voor Nederland een inkomens- en 
vermogensverdeling geconstrueerd op basis 
van inkomens- en vermogensgegevens op 
huishoudensniveau. De totale groep Nederlandse 
huishoudens is opgesplitst in 4 qua omvang 
van het aantal huishoudens gelijke groepen, de 
zogenaamde kwartielen. Het huishoudinkomen 
is toegekend aan alle personen behorende tot 
hetzelfde huishouden. Hetzelfde is gedaan met 
de vermogens. In onderstaande tabel staan de 
kwartielgrenzen voor inkomen en vermogen. 
Dus 25% van alle Nederlandse huishoudens 
heeft een huishoudinkomen lager dan € 22.412 
(het eerste, laagste kwartiel) en 25% heeft een 
huishoudinkomen groter dan € 53.912 (het vierde, 
hoogste kwartiel) en 25% van de Nederlandse 
huishoudens heeft een vermogen van minder dan 
€ 1447 en 25% een vermogen groter dan € 204.655.

 

3  Vermogen := De waarde van het totale vermogen van huis-
houdens. Met andere woorden de totale waarde aan bank- en 
spaartegoeden en effecten, obligaties en aandelen, de eigen 
woning, ondernemingsvermogen en de overige bezittingen 
van een huishouden min de totale waarde aan schulden van 
een huishouden. De schulden betreffen de hypotheekschuld 
van de eigen woning, studieschulden en overige schulden 
zoals voor consumptieve doeleinden, de financieringen van 
aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen, 
schulden voor de financiering van de tweede woning of 
ander onroerend goed.

Tabel 3.2:  Kwartielgrenzen voor Nederlandse huishoudens, 2018 
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos
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Figuur 3.1 Vermogens- en inkomensverdeling Waddeneilanden 2018 
 

 

 

Bron: Microdata CBS, bewerking Telos 

 
3.3 De verhuisdynamiek 
Voor wat betreft de verhuisdynamiek beperken we ons in deze structuuranalyse tot de grote lijnen, in de 
dynamische analyse kijken we niet alleen veel gedetailleerder, maar ook of er patronen in de tijd zijn te 
ontdekken. We kijken hier naar waar de huidige inwoners van de Waddeneilanden in 2000 woonden en 
waar de inwoners die in 2000 op de Waddeneilanden woonden nu wonen. In principe zijn er zoals in 
hoofdstuk 1 aangegeven 3 groepen die met elkaar vergeleken kunnen worden: 

a. De blijvers; 
b. De nieuwkomers; 
c. De vertrekkers. 

 
Degenen die in de periode 2000-2018 zijn geboren dan wel overleden worden in de analyse buiten 
beschouwen gelaten. Geboorte en sterfte houden elkaar overigens op de Waddeneilanden over de gehele 
periode 2000-2018 gemeten bijna in evenwicht. Er is sprake van een licht sterfteoverschot (191 personen) 
(zie ook figuur 1.1). 

14%

16%

24%

46%

Vermogen huishoudens

1e kwartiel

2e kwartiel

3e kwartiel

4e kwartiel

16%

20%

30%

34%

Inkomen huishoudens

1e kwartiel

2e kwartiel

3e kwartiel

4e kwartiel

3.3 De verhuisdynamiek

Voor wat betreft de verhuisdynamiek beperken we 
ons in deze structuuranalyse tot de grote lijnen, in 
de dynamische analyse kijken we niet alleen veel 
gedetailleerder, maar ook of er patronen in de tijd 
zijn te ontdekken. We kijken hier naar waar de 
huidige inwoners van de Waddeneilanden in 2000 
woonden en waar de inwoners die in 2000 op de 
Waddeneilanden woonden nu wonen. In principe 
zijn er zoals in hoofdstuk 1 aangegeven 3 groepen 
die met elkaar vergeleken kunnen worden:

a. De blijvers;
b. De nieuwkomers;
c. De vertrekkers.

Figuur 3.1  Vermogens- en inkomensverdeling Waddeneilanden 2018 
Bron: Microdata CBS, bewerking Telos

Degenen die in de periode 2000-2018 zijn geboren 
dan wel overleden worden in de analyse buiten 
beschouwen gelaten. Geboorte en sterfte houden 
elkaar overigens op de Waddeneilanden over 
de gehele periode 2000-2018 gemeten bijna in 
evenwicht. Er is sprake van een licht sterfteoverschot 
(191 personen) (zie ook figuur 1.1).
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In totaal is van ruim 19.000 personen die in 2018 op de Waddeneilanden wonen in beeld te brengen waar 
ze in 2000 woonden en wat hun achtergrondkenmerken zijn (tabel 3).4 Bijna driekwart hiervan woonde in 
2000 ook al op de Waddeneilanden, 3% kwam uit het overig Waddengebied, 7% uit de Randstad en de 
overige 17% uit de rest van Nederland. Tot de Randstad rekenen we de gemeenten die behoren tot de 
Stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag en Utrecht. In bijlage 1 geven we aan welke 
gemeenten we tot het overig Waddengebied en de Randstad hebben gerekend.  

 
3.3.1 Wie zijn de blijvers? 
In vergelijking met de samenstelling van de huidige inwonerspopulatie zitten er onder de blijvers 
logischerwijs veel meer ouderen (ruim de helft is 56+) en meer eenpersoonshuishoudens en paren zonder 
kinderen. De verdeling over de eilanden laat weinig verschillen zien. Texel heeft wel iets meer blijvers. 
 

Tabel 3.3: Samenstelling bevolking Waddeneilanden van 18 jaar en ouder in 2018 naar 
achtergrondkenmerken, totaal en blijvers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos 
  

 
4 Van in totaal 769 personen konden we de woonplaats in 2000 niet bepalen. Dat kan zijn omdat ze in 2000 niet in Nederland woonachtig 
waren, dan wel door ontbrekende waarden in de microdata van het CBS.  

Kenmerken 
 

Totaal Blijvers 

Aantal inwoners als 
percentage van totale 
inwonertal 
Waddeneilanden 

 Ameland 15 15 

 
Schiermonnikoog 4 4 

 
Terschelling 20 19 

 
Texel 56 59 

  Vlieland 5 4 

Geslacht Vrouwen 50 50 

  Mannen 50 50 

Leeftijd 18-25 10 7 
 

26-40 18 14 
 

41-55 25 24 
 

56-65 19 20 
 

66+ 28 34 

type huishouden Eenpersoons 19 20 
 

paar zonder kinderen 32 40 
 

paar met kinderen 41 33 
 

Eenouder 6 5 
 

Overig 2 2 

Totaal 
 

20028 14019 

3.3.1 Wie zijn de blijvers?
In vergelijking met de samenstelling van de huidige 
inwonerspopulatie zitten er onder de blijvers 
logischerwijs veel meer ouderen (ruim de helft is 
56+) en meer eenpersoonshuishoudens en paren 
zonder kinderen. De verdeling over de eilanden laat 
weinig verschillen zien. Texel heeft wel iets meer 
blijvers. 

In totaal is van ruim 19.000 personen die in 
2018 op de Waddeneilanden wonen in beeld te 
brengen waar ze in 2000 woonden en wat hun 
achtergrondkenmerken zijn (tabel 3).4 Bijna 
driekwart hiervan woonde in 2000 ook al op 
de Waddeneilanden, 3% kwam uit het overig 
Waddengebied, 7% uit de Randstad en de overige 
17% uit de rest van Nederland. Tot de Randstad 
rekenen we de gemeenten die behoren tot de 
Stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den 
Haag en Utrecht. In bijlage 1 geven we aan welke 
gemeenten we tot het overig Waddengebied en de 
Randstad hebben gerekend. 
 

4  Van in totaal 769 personen konden we de woonplaats in 2000 
niet bepalen. Dat kan zijn omdat ze in 2000 niet in Neder-
land woonachtig waren, dan wel door ontbrekende waarden 
in de microdata van het CBS. 

Tabel 3.3:  Samenstelling bevolking Waddeneilanden van 18 jaar en ouder in 2018 
naar achtergrondkenmerken, totaal en blijvers 
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos
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Wanneer gekeken wordt naar de inkomens- en vermogensverdeling dan laat tabel 3.4 zien dat er wat betreft 
de inkomensverdeling weinig verschillen zijn tussen de totale eilandbevolking en de blijvers. Dat geldt 
echter niet voor de vermogensverdeling. Hiervoor geldt dat onder de blijvers het aandeel personen in de 
hoogste vermogenscategorie nog groter is dan onder de totale eilandbevolking, ruim 2 keer zo groot als 
landelijk. 

 
Tabel 3.4: Inkomens- en vermogensverdeling Waddeneilanden in 2018, totaal en blijvers 
 

Kwartiel Vermogen Inkomen 
Totaal Blijvers Totaal Blijvers 

Laagste 14 8 16 14 
2 16 14 20 24 
3 24 22 30 30 
4 46 56 34 32 

 
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos 
 

3.3.2 Wie zijn de nieuwkomers? 
Van de eilandbevolking in 2018 komt 3% uit elders in het Waddengebied, 7% uit de Randstad en 17% uit 
de rest van Nederland. De nieuwkomers zijn duidelijk jonger dan de blijvers. Dat geldt met name voor de 
nieuwkomers uit het Waddengebied en, zij het in iets mindere mate voor de nieuwkomers uit de rest van 
Nederland. Van de nieuwkomers uit het Waddengebied is 57% jonger dan 41 jaar en 21% zelfs jonger dan 
26 jaar. De nieuwkomers uit de Randstad zijn duidelijk ouder dan de andere nieuwkomers (iets meer dan 
een kwart is jonger dan 41 jaar), maar niet zo oud als de blijvers. Van de nieuwkomers uit de Randstad is 
20% 66+, van de blijvers 34%. De nieuwkomers zijn niet alleen jonger, het betreft ook aanzienlijk vaker 
eenpersoonshuishoudens.  

 
Tabel 3.5: Samenstelling bevolking van de Waddeneilanden in 2018, naar woongemeente in 2000 
 

Kenmerk Blijvers Nieuwkomers 

Waddengebied Randstad Rest van Nederland 

Geslacht vrouwen 50 50 52 48 

  mannen 50 50 48 52 

Leeftijd 18-25 7 21 11 16 
 

26-40 14 36 16 28 
 

41-55 24 19 33 25 
 

56-65 20 12 20 15 
 

66+ 34 12 20 16 

type 
huishouden 

eenpersoons 20 31 26 31 
 

paar zonder 
kinderen 

40 32 35 34 
 

paar met 
kinderen 

33 28 30 28 
 

eenouder 5 5 6 3 
 

overig 2 - - 4 

Totaal 
 

14019 
(73%) 

650 
(3%) 

1349 
(7%) 

3241 
(17%) 

 
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos 
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Wanneer gekeken wordt naar de inkomens- en 
vermogensverdeling dan laat tabel 3.4 zien dat er 
wat betreft de inkomensverdeling weinig verschillen 
zijn tussen de totale eilandbevolking en de blijvers. 
Dat geldt echter niet voor de vermogensverdeling. 
Hiervoor geldt dat onder de blijvers het aandeel 
personen in de hoogste vermogenscategorie nog 
groter is dan onder de totale eilandbevolking, ruim 
2 keer zo groot als landelijk.

3.3.2 Wie zijn de nieuwkomers?
Van de eilandbevolking in 2018 komt 3% uit elders 
in het Waddengebied, 7% uit de Randstad en 17% 
uit de rest van Nederland. De nieuwkomers zijn 

Tabel 3.4:  Inkomens- en vermogensverdeling Waddeneilanden in 2018, totaal en blijvers 
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos

duidelijk jonger dan de blijvers. Dat geldt met name 
voor de nieuwkomers uit het Waddengebied en, 
zij het in iets mindere mate voor de nieuwkomers 
uit de rest van Nederland. Van de nieuwkomers 
uit het Waddengebied is 57% jonger dan 41 jaar 
en 21% zelfs jonger dan 26 jaar. De nieuwkomers 
uit de Randstad zijn duidelijk ouder dan de andere 
nieuwkomers (iets meer dan een kwart is jonger 
dan 41 jaar), maar niet zo oud als de blijvers. Van 
de nieuwkomers uit de Randstad is 20% 66+, 
van de blijvers 34%. De nieuwkomers zijn niet 
alleen jonger, het betreft ook aanzienlijk vaker 
eenpersoonshuishoudens. 
 



18  
 

Van degenen die naar de Waddeneilanden zijn gekomen ziet de inkomens- en vermogensverdeling er 
duidelijk anders uit dan van de blijvers. Ook zijn er duidelijke verschillen tussen de uiteenlopende groepen 
nieuwkomers. Voor de nieuwkomers uit het Waddengebied en dat hangt samen met hun jeugdige leeftijd 
geldt dat zij, afgezet tegen de landelijke verdeling, zowel een aanzienlijk groter aandeel hebben in het laagste 
inkomens- als vermogenskwartiel als een veel lager aandeel hebben in het hoogste inkomens- en 
vermogenskwartiel. Voor de nieuwkomers uit de Randstad geldt het omgedraaide: grotere aandelen in de 
hoogste vermogens- en inkomenskwartielen. In vergelijking met de blijvers geldt voor de nieuwkomers uit 
de Randstad wel dat, hoewel er wel sprake is van een oververtegenwoordiging in het hoogste 
vermogenskwartiel, het aandeel in dit kwartiel onder dat van de blijvers ligt. De inkomensverdeling voor de 
nieuwkomers uit de Randstad ziet er ongeveer hetzelfde uit als voor de blijvers. Voor de nieuwkomers uit 
de rest van Nederland geldt dat de vermogensverdeling min of meer gelijk is aan de landelijke. Dat geldt niet 
voor de inkomensverdeling. Daarvoor geldt dat de nieuwkomers uit de rest van Nederland een groter 
aandeel hebben in het laagste inkomenskwartiel.  

 
Figuur 3.2 Vermogens- en inkomensverdeling Waddeneilanden 2018: blijvers en nieuwkomers 
 

 

  

Bron: CBS microdata, eigen bewerking Telos 
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In vergelijking met de blijvers geldt voor de 
nieuwkomers uit de Randstad wel dat, hoewel 
er wel sprake is van een oververtegenwoordiging 
in het hoogste vermogenskwartiel, het aandeel 
in dit kwartiel onder dat van de blijvers ligt. De 
inkomensverdeling voor de nieuwkomers uit de 
Randstad ziet er ongeveer hetzelfde uit als voor 
de blijvers. Voor de nieuwkomers uit de rest van 
Nederland geldt dat de vermogensverdeling min 
of meer gelijk is aan de landelijke. Dat geldt niet 
voor de inkomensverdeling. Daarvoor geldt dat de 
nieuwkomers uit de rest van Nederland een groter 
aandeel hebben in het laagste inkomenskwartiel. 

Van degenen die naar de Waddeneilanden zijn 
gekomen ziet de inkomens- en vermogensverdeling 
er duidelijk anders uit dan van de blijvers. 
Ook zijn er duidelijke verschillen tussen de 
uiteenlopende groepen nieuwkomers. Voor de 
nieuwkomers uit het Waddengebied en dat hangt 
samen met hun jeugdige leeftijd geldt dat zij, 
afgezet tegen de landelijke verdeling, zowel een 
aanzienlijk groter aandeel hebben in het laagste 
inkomens- als vermogenskwartiel als een veel 
lager aandeel hebben in het hoogste inkomens- en 
vermogenskwartiel. Voor de nieuwkomers uit de 
Randstad geldt het omgedraaide: grotere aandelen 
in de hoogste vermogens- en inkomenskwartielen. 

Figuur 3.2  Vermogens- en inkomensverdeling Waddeneilanden 2018: blijvers en nieuwkomers 
Bron: CBS microdata, eigen bewerking Telos
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3.3.3 Wie zijn de vertrekkers? 
Van de 23839 inwoners van de Waddeneilanden in 2000 is van 19% de woonplaats in 2018 onbekend. Deze 
personen zijn in de tussenliggende periode overleden of zijn naar het buitenland vertrokken. Van de 
overblijvende groep is zo’n 4% is vertrokken naar elders in het Waddengebied, 6% naar de Randstad, 17% 
naar elders in Nederland en 73% is niet vertrokken, is blijven wonen op de Waddeneilanden. 

Voor de vertrekkers geldt dat ze ten opzichte van de blijvers aanzienlijk jonger zijn. Dat geldt in het 
bijzonder voor de vertrekkers naar de Randstad. Daarvan is ruim 20% jonger dan 26 jaar en driekwart zelfs 
jonger dan 41 jaar. De vertrekkers naar elders in het Waddengebied zijn ten opzichte van de andere 
vertrekkers relatief oud, maar nog steeds veel jonger dan de blijvers. Verder valt op dat onder de vertrekkers 
naar de Randstad heel veel eenpersoonshuishoudens zitten, terwijl onder vertrekkers naar het 
Waddengebied en elders in Nederland meer paren met kinderen zitten.  

 
Tabel 3.6: De woongemeente van bevolking van de Waddeneilanden uit 2000 in 2018 
 

Kenmerken Blijvers  Vertrekkers  

Wadden-
gebied 

Randstad Rest van 
Nederland 

Geslacht vrouwen 50 52 48 50 

  mannen 50 48 52 50 

Leeftijd 18-25 7 12 21 20 
 

26-40 14 33 54 35 
 

41-55 24 30 16 24 
 

56-65 20 11 5 9 
 

66+ 34 15 5 12 

type huishouden eenpersoons 20 22 38 28 
 

paar zonder kinderen 40 29 30 29 
 

paar met kinderen 33 38 25 34 
 

eenouder 5 7 3 4 
 

overig 2 4 4 5 

Totaal 
 

14019 
(73%) 

768 
(4%) 

1232 
(6%) 

3256 
(17%) 

 
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos 
 

Voor de vertrekkers naar elders in het Waddengebied geldt dat de inkomensverdeling niet echt verschilt van 
het landelijke beeld. Voor wat betreft de vermogensverdeling geldt een ondervertegenwoordiging in het 
hoogste vermogenskwartiel. De vertrekkers naar de Randstad hebben wel een duidelijk ander profiel 
samenhangend met hun jeugdige leeftijd: een oververtegenwoordiging in het laagste vermogens- en 
inkomenskwartiel en een ondervertegenwoordiging in het hoogste vermogenskwartiel. Een soortgelijk 
beeld, zij het iets minder sterk, zien we ook voor de vertrekkers naar elders in Nederland. 

  

dat onder de vertrekkers naar de Randstad heel 
veel eenpersoonshuishoudens zitten, terwijl onder 
vertrekkers naar het Waddengebied en elders in 
Nederland meer paren met kinderen zitten. 

Voor de vertrekkers naar elders in het 
Waddengebied geldt dat de inkomensverdeling 
niet echt verschilt van het landelijke beeld. 
Voor wat betreft de vermogensverdeling 
geldt een ondervertegenwoordiging in het 
hoogste vermogenskwartiel. De vertrekkers 
naar de Randstad hebben wel een duidelijk 
ander profiel samenhangend met hun jeugdige 
leeftijd: een oververtegenwoordiging in het 
laagste vermogens- en inkomenskwartiel en 
een ondervertegenwoordiging in het hoogste 
vermogenskwartiel. Een soortgelijk beeld, zij het 
iets minder sterk, zien we ook voor de vertrekkers 
naar elders in Nederland.

3.3.3 Wie zijn de vertrekkers?
Van de 23839 inwoners van de Waddeneilanden in 
2000 is van 19% de woonplaats in 2018 onbekend. 
Deze personen zijn in de tussenliggende periode 
overleden of zijn naar het buitenland vertrokken. 
Van de overblijvende groep is zo’n 4% is vertrokken 
naar elders in het Waddengebied, 6% naar de 
Randstad, 17% naar elders in Nederland en 
73% is niet vertrokken, is blijven wonen op de 
Waddeneilanden.

Voor de vertrekkers geldt dat ze ten opzichte van 
de blijvers aanzienlijk jonger zijn. Dat geldt in het 
bijzonder voor de vertrekkers naar de Randstad. 
Daarvan is ruim 20% jonger dan 26 jaar en 
driekwart zelfs jonger dan 41 jaar. De vertrekkers 
naar elders in het Waddengebied zijn ten opzichte 
van de andere vertrekkers relatief oud, maar nog 
steeds veel jonger dan de blijvers. Verder valt op 

Tabel 3.6:  De woongemeente van bevolking van de Waddeneilanden uit 2000 in 2018 
Bron: Microdata CBS, eigen bewerking Telos
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26-40 jarigen onder de vertrekkers. Bijna 40%, 
tegenover ruim een kwart onder de nieuwkomers. 
Omgedraaid: van de nieuwkomers is een derde 
ouder dan 55 jaar, van de vertrekkers nog geen 20%.

3.4 Samenvattende bevindingen

De Waddeneilanden hebben, zo laat de structuur-
analyse zien, te maken met een proces van sterke 
vergrijzing en ontgroening. Een proces dat versterkt 
wordt door de verhuisdynamiek, de komst van 
nieuwe inwoners en het vertrek van huidige 
inwoners. In de verhuisdynamiek zit een duidelijk 
patroon. Hoewel de nieuwkomers jonger zijn dan 
de blijvers, zijn ze gemiddeld genomen beduidend 
ouder dan de vertrekkers. Van de vertrekkers is bijna 
60% jonger dan 41 jaar, van de nieuwkomers ruim 
40%. Opvallend is verder vooral het hoge aandeel 

 
 

Figuur 3.3 Vermogens- en inkomensverdeling Waddeneilanden 2018: blijvers en vertrekkers 
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Figuur 3.3  Vermogens- en inkomensverdeling Waddeneilanden 2018: blijvers en vertrekkers 
Bron: Microdata CBS, bewerking Telos
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maar wat met name opvalt is dat de vertrekkers naar 
de Randstad veel jonger dan zijn dan met name de 
vertrekkers naar het Waddengebied maar ook dan 
die vertrekken naar de rest van Nederland. Ook hier 
geldt dat de vertrekkers naar het Waddengebied en 
naar de rest van Nederland qua leeftijdsopbouw en 
huishoudenstype het meest op elkaar lijken, zij het 
dat de vertrekkers naar de rest van Nederland wat 
jonger zijn. 

Van de nieuwkomers zijn zij die uit de Randstad 
komen op hun beurt aanzienlijk ouder dan de 
nieuwkomers uit het Waddengebied en, zij het 
in iets mindere mate, uit de rest van Nederland. 
Deze laatste twee groepen nieuwkomers lijken qua 
leeftijdsopbouw en huishoudenstype het meest 
op elkaar. Die uit de Randstad lijken meer op de 
blijvers. Voor de vertrekkers naar de Randstad ziet 
het beeld er totaal anders uit. Ze zijn niet alleen 
(veel) jonger dan de nieuwkomers en de blijvers, 

Tabel 3.7:  Waddenbevolking 2018 naar blijvers, nieuwkomers en vertrekkers en leeftijd 
Bron: Microdata CBS, bewerking Telos

Tabel 3.8:  Waddenbevolking 2018 naar blijvers, nieuwkomers en vertrekkers, gebied van herkomst c.q. gebied van vertrek 
en achtergrondkenmerken. Bron: Microdata CBS, bewerking Telos
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Van de nieuwkomers zijn zij die uit de Randstad komen op hun beurt aanzienlijk ouder dan de 
nieuwkomers uit het Waddengebied en, zij het in iets mindere mate, uit de rest van Nederland. Deze laatste 
twee groepen nieuwkomers lijken qua leeftijdsopbouw en huishoudenstype het meest op elkaar. Die uit de 
Randstad lijken meer op de blijvers. Voor de vertrekkers naar de Randstad ziet het beeld er totaal anders uit. 
Ze zijn niet alleen (veel) jonger dan de nieuwkomers en de blijvers, maar wat met name opvalt is dat de 
vertrekkers naar de Randstad veel jonger dan zijn dan met name de vertrekkers naar het Waddengebied 
maar ook dan die vertrekken naar de rest van Nederland. Ook hier geldt dat de vertrekkers naar het 
Waddengebied en naar de rest van Nederland qua leeftijdsopbouw en huishoudenstype het meest op elkaar 
lijken, zij het dat de vertrekkers naar de rest van Nederland wat jonger zijn.  

 
Tabel 3.8: Waddenbevolking 2018 naar blijvers, nieuwkomers en vertrekkers, gebied van herkomst c.q. 
 gebied van vertrek en achtergrondkenmerken 
 

Kenmerken Blijvers Nieuwkomers Vertrekkers 

Waddengebied Randstad Rest van 
Nederland 

Waddengebied Randstad Rest van 
Nederland 

Geslacht vrouwen 50 50 52 48 52 48 50 

  mannen 50 50 48 52 48 52 50 

Leeftijd 18-25 7 21 11 16 12 21 20 
 

26-40 14 36 16 28 33 54 35 
 

41-55 24 19 33 25 30 16 24 
 

56-65 20 12 20 15 11 5 9 
 

66+ 34 12 20 16 15 5 12 

type 
huishouden 

eenpersoons 20 31 26 31 22 38 28 
 

paar zonder 
kinderen 

40 32 35 34 29 30 29 
 

paar met 
kinderen 

33 28 30 28 38 25 34 
 

eenouder 5 5 6 3 7 3 4 
 

overig 2 - - 4 4 4 5 

Totaal  14019 
(73%) 

650 
(3%) 

1349 
(7%) 

3241 
(17%) 

768 
(4%) 

1232 
(6%) 

3256 
(17%) 

 
Bron: Microdata CBS, bewerking Telos 

Leeftijd Blijvers Nieuwkomers Vertrekkers 

18-25 7 15 19 

26-40 14 26 39 

41-55 24 26 23 

56-65 20 16 9 

66+ 34 17 10 

Totaal 100 100 100 
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De bewoners van de Waddeneilanden zijn vergeleken met de landelijke inkomens en vermogensverdeling 
aanzienlijk vermogender en hebben ook een hoger gemiddeld huishoudinkomen. Dat geldt in nog sterke 
mate voor de blijvers, de groep die minimaal al sinds 2000 op Waddeneilanden woont. De verhuisdynamiek 
versterkt dit proces. Hoewel de vermogensverdeling onder de nieuwkomers nauwelijks afwijkt van de 
landelijke vermogensverdeling zijn ze aanzienlijk vermogender dan de vertrekkers. Waar het gaat om de 
inkomensverdeling zijn er weinig verschillen tussen de nieuwkomers en de vertrekkers. Voor beide groepen 
geldt dat ze oververtegenwoordigd zijn in het laagste inkomenskwartiel. 

 
Tabel 3.9: Waddeneilandbevolking 2018 naar blijvers, nieuwkomers en vertrekkers en inkomen/vermogen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Microdata CBS, bewerking Telos 
 

Voor de nieuwkomers die uit de Randstad komen geldt dat zij qua vermogensverdeling het meest lijken op 
de blijvers: een in vergelijking met Nederland beduidend hoger aandeel in de hoogste vermogensklasse, zij 
het dat dit aandeel iets lager is dan van de blijvers. Qua inkomen lijken de nieuwkomers uit de Randstad op 
de blijvers. De nieuwkomers uit het Waddengebied en dat geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor de 
nieuwkomers uit de rest van Nederland zijn oververtegenwoordigd in de laagste inkomens- en 
vermogensklassen. Voor een belangrijk deel hangt dit samen met het feit dat deze groep beduidend jonger is 
dan die uit de Randstad komt. Voor de gemiddeld veel jongere vertrekker naar de Randstad geldt dat deze 
oververtegenwoordigd is in de laagste inkomens- en vermogensklassen, een beeld dat dus compleet afwijkt 
van dat voor de nieuwkomers uit de Randstad. De vertrekkers naar de rest van Nederland lijken qua 
vermogens- en inkomensverdeling het meest op de eilanders die naar de Randstad vertrekken.  

  

  
Percentiel Blijvers Nieuwkomers Vertrekkers 

Vermogen Laagste 8 26 33 

  
2e 14 23 28 

  
3e 22 23 22 

  
Hoogste 56 28 17 

 Totaal 100 100 100 

Inkomen Laagste 14 30 31 

  
2e 24 18 21 

  
3e 30 27 23 

  
Hoogste 32 25 25 

 Totaal 100 100 100 

met Nederland beduidend hoger aandeel in de 
hoogste vermogensklasse, zij het dat dit aandeel 
iets lager is dan van de blijvers. Qua inkomen 
lijken de nieuwkomers uit de Randstad op de 
blijvers. De nieuwkomers uit het Waddengebied 
en dat geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor 
de nieuwkomers uit de rest van Nederland zijn 
oververtegenwoordigd in de laagste inkomens- en 
vermogensklassen. Voor een belangrijk deel hangt 
dit samen met het feit dat deze groep beduidend 
jonger is dan die uit de Randstad komt. Voor 
de gemiddeld veel jongere vertrekker naar de 
Randstad geldt dat deze oververtegenwoordigd 
is in de laagste inkomens- en vermogensklassen, 
een beeld dat dus compleet afwijkt van dat voor de 
nieuwkomers uit de Randstad. De vertrekkers naar 
de rest van Nederland lijken qua vermogens- en 
inkomensverdeling het meest op de eilanders die 
naar de Randstad vertrekken. 

De bewoners van de Waddeneilanden zijn 
vergeleken met de landelijke inkomens en 
vermogensverdeling aanzienlijk vermogender en 
hebben ook een hoger gemiddeld huishoudinkomen. 
Dat geldt in nog sterke mate voor de blijvers, 
de groep die minimaal al sinds 2000 op 
Waddeneilanden woont. De verhuisdynamiek 
versterkt dit proces. Hoewel de vermogensverdeling 
onder de nieuwkomers nauwelijks afwijkt van de 
landelijke vermogensverdeling zijn ze aanzienlijk 
vermogender dan de vertrekkers. Waar het gaat om 
de inkomensverdeling zijn er weinig verschillen 
tussen de nieuwkomers en de vertrekkers. Voor 
beide groepen geldt dat ze oververtegenwoordigd 
zijn in het laagste inkomenskwartiel.

Voor de nieuwkomers die uit de Randstad 
komen geldt dat zij qua vermogensverdeling het 
meest lijken op de blijvers: een in vergelijking 

Tabel 3.9:  Waddeneilandbevolking 2018 naar blijvers, nieuwkomers en vertrekkers en inkomen/vermogen 
Bron: Microdata CBS, bewerking Telos
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Figuur 3.4 Samenvattend beeld: Vermogens- en inkomensverdeling Waddeneilanden 2018 
 

 

 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Blijvers:
Waddeneilanden

Komers:
Waddengebied

Komers:
Randstad

Komers:
Rest van

Nederland

Vertrekkers:
Waddengebied

Vertrekkers:
Randstad

Vertrekkers:
Rest van

Nederland

Vermogen: Blijvers, nieuwkomers en vertrekkers

Laagste kwartiel 2e 3e Hoogste kwartiel

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Blijvers:
Waddeneilanden

Komers:
Waddengebied

Komers:
Randstad

Komers:
Rest van

Nederland

Vertrekkers:
Waddengebied

Vertrekkers:
Randstad

Vertrekkers:
Rest van

Nederland

Inkomen: Blijvers, nieuwkomers en vertrekkers

Laagste kwartiel 2e 3e Hoogste kwartiel

Figuur 3.4 Samenvattend beeld: Vermogens- en inkomensverdeling Waddeneilanden 2018



24
 

 

4. VERHUISDYNAMIEK OVER DE JAREN: 
EEN DYNAMISCHE ANALYSE 

 

In de structuuranalyse hebben we op hoofdlijnen een beeld geschetst van de verhuisdynamiek op de 
Waddeneilanden in de periode 2000-2018. De analyse maakt duidelijk dat deze het proces van vergrijzing 
en ontgroening verder versterkt. Enerzijds doordat een zeer groot deel van de inwoners die al in 2000 op de 
eilanden woonden er nog steeds wonen. En anderzijds doordat de nieuwkomers, hoewel niet zo oud als de 
blijvers, gemiddeld ouder zijn dan de vertrekkers. Daarnaast laat de analyse zien dat waar de inwoners van de 
eilanden zondermeer al sterk oververtegenwoordigd zijn in de hoogste inkomens- en met name 
vermogenskwartielen, de verhuisdynamiek bijdraagt aan de versterking van de oververtegenwoordiging in 
het hoogste vermogenskwartiel.  

In dit hoofdstuk kijken we gedetailleerder naar de ontwikkeling van de verhuisdynamiek: in de tijd (op zoek 
naar trendbreuken), naar achtergrondkenmerken, naar plek (zijn er verschillen tussen de eilanden). 
 

4.1 Wie wonen er op de Waddeneilanden?  
 
4.1.1 Demografische kenmerken 
In 2018 woonden er ruim 24 duizend mensen op de Waddeneilanden, waarvan zo’n 20 duizend mensen 
van 18 jaar en ouder. Figuur 4.1 laat zien dat meer dan de helft (56 procent) van de inwoners van 18 jaar en 
ouder op Texel woonde. Dit eiland is daarmee, net als in oppervlakte, ook wat betreft inwonersaantallen 
veruit het grootst. Terschelling volgt met zo’n 20 procent van de inwoners. Ameland huisvest 15 procent 
van de inwoners, Vlieland zo’n 5 procent, en Schiermonnikoog 4 procent.  

 
Figuur 4.1 Het aantal inwoners van 18 jaar en ouder per eiland (2018). 
 

 

Bron: CBS Microdata, eigen bewerking Telos.  
 
De bevolkingsomvang op de eilanden, ongeacht leeftijd, is in de periode 2000-2018 licht gestegen (1,4%), 
die van de 18+ bevolking met zo’n 8%. De veel sterkere groei van de 18+ bevolking dan van de totale 
bevolking komt o.a. tot uitdrukking in de sterke groei van de grijze druk op de eilanden en is voor een deel  
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In de structuuranalyse hebben we op hoofdlijnen 
een beeld geschetst van de verhuisdynamiek op 
de Waddeneilanden in de periode 2000-2018. 
De analyse maakt duidelijk dat deze het proces 
van vergrijzing en ontgroening verder versterkt. 
Enerzijds doordat een zeer groot deel van de 
inwoners die al in 2000 op de eilanden woonden 
er nog steeds wonen. En anderzijds doordat de 
nieuwkomers, hoewel niet zo oud als de blijvers, 
gemiddeld ouder zijn dan de vertrekkers. Daarnaast 
laat de analyse zien dat waar de inwoners van de 
eilanden zondermeer al sterk oververtegenwoordigd 
zijn in de hoogste inkomens- en met name 
vermogenskwartielen, de verhuisdynamiek bijdraagt 
aan de versterking van de oververtegenwoordiging 
in het hoogste vermogenskwartiel. 

In dit hoofdstuk kijken we gedetailleerder naar 
de ontwikkeling van de verhuisdynamiek: 
in de tijd (op zoek naar trendbreuken), naar 
achtergrondkenmerken, naar plek (zijn er verschillen 
tussen de eilanden).

4.  VERHUISDYNAMIEK OVER DE JAREN: 
EEN DYNAMISCHE ANALYSE

4.1  Wie wonen er op de 
Waddeneilanden? 

4.1.1	 Demografi	sche	kenmerken
In 2018 woonden er ruim 24 duizend mensen op 
de Waddeneilanden, waarvan zo’n 20 duizend 
mensen van 18 jaar en ouder. Figuur 4.1 laat zien 
dat meer dan de helft (56 procent) van de inwoners 
van 18 jaar en ouder op Texel woonde. Dit eiland 
is daarmee, net als in oppervlakte, ook wat betreft 
inwonersaantallen veruit het grootst. Terschelling 
volgt met zo’n 20 procent van de inwoners. 
Ameland huisvest 15 procent van de inwoners, 
Vlieland zo’n 5 procent, en Schiermonnikoog 
4 procent. 

De bevolkingsomvang op de eilanden, ongeacht 
leeftijd, is in de periode 2000-2018 licht gestegen 
(1,4%), die van de 18+ bevolking met zo’n 8%. De 
veel sterkere groei van de 18+ bevolking dan van 
de totale bevolking komt o.a. tot uitdrukking in 
de sterke groei van de grijze druk op de eilanden en is 
voor een deel het gevolg van selectieve 

Figuur 4.1  Het aantal inwoners van 18 jaar en ouder per eiland (2018).
Bron: CBS Microdata, eigen bewerking Telos. 
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het gevolg van selectieve migratieprocessen5. We komen daar in de volgende paragrafen nog op terug. 
Tussen de eilanden bestaan ook grote verschillen in ontwikkeling van de totale bevolking en van de 18+ 
bevolking. Zo groeide de totale bevolking van Ameland in de tussenliggende periode met 5,3% en van de 
18+ bevolking met 10%, die van Terschelling met 3,5% (18+, 8%)en die van Texel met nog geen 1,0% 
(18+, 9%) . Die van Vlieland en Schiermonnikoog is daarentegen afgenomen met 5,2% resp. 6,4%. 6 Op 
Vlieland groeide de 18+ bevolking met 6%, op Schiermonnikoog bleef deze gelijk. 

Tabel 4.1 geeft ons een nog wat specifieker beeld van de bevolkingssamenstelling. De gemiddelde leeftijd 
van de volwassen populatie van de Waddeneilanden is door de jaren heen opgelopen van 48 jaar in 2000-
2002 tot 56 jaar in 2015-2017. Met name de groep van 66 jaar en ouder is sterk toegenomen, terwijl het 
aandeel van de groep 26-40 jarigen sterk is gedaald. Deze cijfers laten dus zien dat er zich op de 
Waddeneilanden een proces van vergrijzing voltrekt, net zoals in de rest van Nederland. Tegelijkertijd is de 
groep potentiële jonge ouders die voor een natuurlijke verjonging zouden kunnen zorgen sterk afgenomen, 
zie ook het sterk gedaalde aandeel paren met kinderen. Ook dit past in het landelijke beeld. Het aantal 
eenpersoonshuishoudens en paren zonder kinderen is toegenomen. Het ligt voor de hand dat in ieder geval 
een deel van de verschuiving van paren met kinderen naar huishoudens zonder kinderen (eenpersoons of 
paar zonder kinderen) samenhangt met het proces van vergrijzing. Als laatste laat tabel 4.1 zien dat de 
overgrote meerderheid van de inwoners op de Waddeneilanden van autochtone afkomst is. Zo’n 7 à 8 
procent van de inwoners betreft mensen met een migratieachtergrond en dit aandeel is stabiel over de 
studieperiode.  

 
Tabel 4.1. Demografische achtergrondkenmerken van inwoners van 18 jaar en ouder in percentages.  
   

2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

Geslacht vrouwen 50 50 50 50 50 50 
 mannen 50 50 50 50 50 50 
Leeftijd 18-25 11 9 8 8 8 9 
 

26-40 25 24 21 19 17 16 
 

41-55 30 29 30 30 30 28 
 

56-65 15 18 20 21 20 19  
66+ 19 19 21 23 26 29 

type huishouden eenpersoons 17 18 18 19 21 22  
paar zonder kinderen 34 35 37 38 39 39  
paar met kinderen 42 40 37 36 34 33 

 
eenouder 4 4 4 4 4 4 

 
Overig 3 3 3 2 2 2 

Generatie autochtoon 93 93 93 93 92 92 
 mensen met een 

migratieachtergrond 
7 7 7 7 8 8 

Totaal 
(gemiddeld in de 
periode) 

 17.800 17.985 17.912 18.122 18.407 18.674 

 
Bron: CBS microdata, eigen bewerking Telos. 
 

 
5 Ter illustratie: de grijze druk (verhouding tussen het aantal van 65 jaar en ouder en de bevolking tussen de 20 en 65 jaar) nam tussen 2012 en 
2019 op Texel met bijna 11% punt toe tot 44,2%, op Terschelling en Ameland met 7% punt tot ruim 39% en op Schiermonnikoog (waar de 
grijze druk al hoog was) met ruim 3% punt ruim 48%. Alleen op Vlieland, dat zondermeer al veruit de laagste grijze druk heeft is deze zelfs 
licht afgenomen tot bijna 29%.  
6 Zie Wadden in Beeld 2019. 
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gedaald. Deze cijfers laten dus zien dat er zich op de 
Waddeneilanden een proces van vergrijzing voltrekt, 
net zoals in de rest van Nederland. Tegelijkertijd 
is de groep potentiële jonge ouders die voor een 
natuurlijke verjonging zouden kunnen zorgen sterk 
afgenomen, zie ook het sterk gedaalde aandeel paren 
met kinderen. Ook dit past in het landelijke beeld. 
Het aantal eenpersoonshuishoudens en paren zonder 
kinderen is toegenomen. Het ligt voor de hand dat 
in ieder geval een deel van de verschuiving van paren 
met kinderen naar huishoudens zonder kinderen 
(eenpersoons of paar zonder kinderen) samenhangt 
met het proces van vergrijzing. Als laatste laat 
tabel 4.1 zien dat de overgrote meerderheid van de 
inwoners op de Waddeneilanden van autochtone 
afkomst is. Zo’n 7 à 8 procent van de inwoners betreft 
mensen met een migratieachtergrond en dit aandeel is 
stabiel over de studieperiode. 
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6  Zie Wadden in Beeld 2019.

Tabel 4.1.  Demografische achtergrondkenmerken van inwoners van 18 jaar en ouder in percentages.  
Bron: CBS microdata, eigen bewerking Telos.
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4.1.3 Verhuisdynamiek: algemeen 
Onder de oppervlakte van de groei van de bevolking van de Waddeneilanden gaan verhuisbewegingen van 
en naar het gebied schuil. Figuur 4.2 laat de verhuisdynamiek in aantallen zien. Het migratiesaldo wisselt per 
jaar, met soms een vestigingsoverschot (bijvoorbeeld tussen 2000 en 2002) en soms een overschot aan 
mensen die de eilanden verlaten (bijvoorbeeld tussen 2004 en 2008). Opvallend is het vanaf 2015 
toenemende vestigingsoverschot. De laatste jaren vestigen er zich dus steeds meer mensen op de eilanden, 
terwijl het aandeel vertrekkende mensen redelijk stabiel blijft. Dit groeiend vestigingsoverschot zorgt er ook 
voor dat het sterfteoverschot wordt gecompenseerd. Over de hele periode 2000-2018 is het positieve 
migratiesaldo volledig verantwoordelijk voor de groei van de bevolking op de eilanden. In totaal groeide 
deze met 347 personen: vestigingsoverschot 538 personen, sterfteoverschot -191 personen. 

 
Figuur 4.2. Verhuisbewegingen (onder inwoners van 18 jaar en ouder) van en naar de Waddeneilanden in 
 de periode 2000 tot 2018. 
 

 
 
Bron: CBS Microdata, eigen bewerking Telos  
 
De figuren 4.3a en 4.3b laten de verhuisdynamiek per eiland zien. Het percentage geeft het aandeel 
vestigende (figuur 4.3a) en vertrekkende personen (figuur 4.3b) weer op de totale populatie van het 
specifieke eiland. Deze figuren laten zien dat de verhuisdynamiek gerelateerd aan het inwoneraantal het 
grootste is op Vlieland. Ook op Schiermonnikoog is de dynamiek relatief hoog, vooral aan het begin van de 
onderzoeksperiode (2000-2005). In absolute termen vestigt het grootste gedeelte van de personen die op de 
eilanden komt wonen, zich op Texel. Ook vertrekken de meeste mensen vanaf Texel. Door de omvang van 
de Texelse populatie blijft het relatieve aandeel vestigende en vertrekkende personen echter het kleinst 
vergeleken met de andere eilanden.  
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De figuren 4.3a en 4.3b laten de verhuisdynamiek 
per eiland zien. Het percentage geeft het aandeel 
vestigende (figuur 4.3a) en vertrekkende personen 
(figuur 4.3b) weer op de totale populatie van 
het specifieke eiland. Deze figuren laten zien 
dat de verhuisdynamiek gerelateerd aan het 
inwoneraantal het grootste is op Vlieland. Ook op 
Schiermonnikoog is de dynamiek relatief hoog, 
vooral aan het begin van de onderzoeksperiode 
(2000-2005). In absolute termen vestigt het grootste 
gedeelte van de personen die op de eilanden 
komt wonen, zich op Texel. Ook vertrekken de 
meeste mensen vanaf Texel. Door de omvang van 
de Texelse populatie blijft het relatieve aandeel 
vestigende en vertrekkende personen echter het 
kleinst vergeleken met de andere eilanden. 

4.1.3 Verhuisdynamiek: algemeen
Onder de oppervlakte van de groei van de 
bevolking van de Waddeneilanden gaan 
verhuisbewegingen van en naar het gebied schuil. 
Figuur 4.2 laat de verhuisdynamiek in aantallen 
zien. Het migratiesaldo wisselt per jaar, met soms 
een vestigingsoverschot (bijvoorbeeld tussen 2000 
en 2002) en soms een overschot aan mensen die 
de eilanden verlaten (bijvoorbeeld tussen 2004 en 
2008). Opvallend is het vanaf 2015 toenemende 
vestigingsoverschot. De laatste jaren vestigen er zich 
dus steeds meer mensen op de eilanden, terwijl het 
aandeel vertrekkende mensen redelijk stabiel blijft. 
Dit groeiend vestigingsoverschot zorgt er ook voor 
dat het sterfteoverschot wordt gecompenseerd. 
Over de hele periode 2000-2018 is het positieve 
migratiesaldo volledig verantwoordelijk voor de 
groei van de bevolking op de eilanden. In totaal 
groeide deze met 347 personen: vestigingsoverschot 
538 personen, sterfteoverschot -191 personen.

Figuur 4.2.  Verhuisbewegingen (onder inwoners van 18 jaar en ouder) van en naar de Waddeneilanden  
in de periode 2000 tot 2018. 
Bron: CBS Microdata, eigen bewerking Telos



27

 
 

Figuur 4.3a. Het aandeel nieuwkomers per eiland ten opzichte van de totale populatie van het eiland.  
 

 
 
Bron: CBS Microdata, eigen bewerking Telos.  
 
 
Figuur 4.3b. Het aandeel vertrekkende personen per eiland ten opzichte van de totale populatie van  
 het eiland.  
 

 
 
Bron: CBS Microdata, eigen bewerking Telos.  
 
 
4.1.3 Inkomen, vermogen en werkstatus 
Net als in hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar de inkomens- en vermogensverdeling van de inwoners van 
de Waddeneilanden. Informatie over inkomen en vermogen is bij het CBS beschikbaar vanaf 2012. Voor 
zowel het inkomen als voor vermogen hebben we per jaar een variabele aangemaakt die aangeeft of mensen 
al dan niet tot het laagste inkomenskwartiel behoren. Op deze manier is er voor externe invloeden zoals 
inflatie gecorrigeerd. Door de manier waarop de variabele is geconstrueerd, valt dus 25 procent van de totale 
populatie in een gegeven jaar in deze categorie. De dynamische analyses verschillen op een aantal punten 
van de structuuranalyses uit het vorige hoofdstuk.  
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behoren. Op deze manier is er voor externe 
invloeden zoals inflatie gecorrigeerd. Door de 
manier waarop de variabele is geconstrueerd, 
valt dus 25 procent van de totale populatie in een 
gegeven jaar in deze categorie. De dynamische 
analyses verschillen op een aantal punten van de 
structuuranalyses uit het vorige hoofdstuk.  

4.1.3 Inkomen, vermogen en werkstatus
Net als in hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar de 
inkomens- en vermogensverdeling van de inwoners 
van de Waddeneilanden. Informatie over inkomen 
en vermogen is bij het CBS beschikbaar vanaf 2012. 
Voor zowel het inkomen als voor vermogen hebben 
we per jaar een variabele aangemaakt die aangeeft of 
mensen al dan niet tot het laagste inkomenskwartiel 

Figuur 4.3a.  Het aandeel nieuwkomers per eiland ten opzichte van de totale populatie van het eiland.  
Bron: CBS Microdata, eigen bewerking Telos. 

Figuur 4.3b.  Het aandeel vertrekkende personen per eiland ten opzichte van de totale populatie van het eiland.  
Bron: CBS Microdata, eigen bewerking Telos. 
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• We hebben de inkomens- en vermogensverdeling van de Waddeneilanden als vertrekpunt 
genomen voor het bepalen van de inkomens- en vermogenskwartielen en niet de landelijke 
inkomens- en vermogensverdeling die zoals we in hoofdstuk 3 zagen sterk afwijkt. In de 
dynamische analyses zijn we meer geïnteresseerd in de migratiedynamiek op de eilanden zelf en de 
eventuele selectiviteit daarvan. 

• Verder hebben we in plaats van te kijken naar het inkomen en vermogen op huishoudensniveau 
gekeken naar het inkomen en vermogen op persoonsniveau. 

 
We kijken in onze analyses naar de inwoners van de eilanden van 18 jaar en ouder, die veruit de grootste 
groep vormt binnen onze status-variabele (ruim 80% van de totale bevolking). Dat betekent dat zij in sterke 
mate bepalen waar de 25-procent grens van inkomen en vermogen liggen en het is daarom ook logisch dat 
de waardes in Tabel 4.2. dichtbij en iets onder de 25 procent liggen. In de volgende paragrafen kijken we 
naar veel kleinere groepen, namelijk vestigende en vertrekkende personen. Als deze groepen wat betreft 
sociaaleconomische status veel verschillen van de inwoners, dan zullen de waardes verder van de 25-grens 
afliggen. 

 
Tabel 4.2. Inkomen en vermogen van inwoners van 18 jaar en ouder in percentages. 
   

2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

persoonlijk inkomen laagste kwartiel     24 23 
vermogen huishouden laagste kwartiel     24 22 
Bijstand ja  1 1 1 1 1 1 
WW ja     5 5 

 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos 
 

Informatie over de afhankelijkheid van uitkeringen is voor de bijstand bekend voor de gehele studieperiode 
en voor de WW alleen voor de periode 2011-2017 (net als de inkomens- en vermogenscijfers). Het aandeel 
inwoners dat een WW- of bijstandsuitkering ontvangt is klein en is over de jaren heen stabiel.  

 
Tabel 4.3. Werk en studie van inwoners van 18 jaar en ouder in percentages. 
   

2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

werklocatie7 werkt op de 
Waddeneilanden 

76 76 73 74 76 76 

 werkt buiten 
Waddeneilanden 

24 24 27 26 24 24 

Student ja  5 5 4 5 4 5 
 
Bron: eigen bewerkingen, CBS microdata. 
 

Wat over het geheel genomen ook stabiel is over de jaren is de werklocatie van inwoners op de 
Waddeneilanden. We kijken hierbij expliciet naar werknemers die in dienst zijn van een bedrijf 
(bedrijfslocatie). Zzp-ers worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij vaak flexibel zijn wat betreft de 
werklocatie. Het merendeel van de werknemers heeft een baan op de Waddeneilanden. Voor de overgrote 
meerderheid gaat het dan om een baan op het eiland waar men woont. Een kleine minderheid werkt op een 
ander Waddeneiland dan waar men woont.  

Toch werkt ook een aanzienlijk deel van de inwoners van de Waddeneilanden ergens buiten de eilanden. 
Van het totaal aantal werkenden (op of buiten de Waddeneilanden) gaat het om zo’n één op de vier 
werkenden, die een baan hebben op het vaste land. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij ook elke dag heen 
en weer reizen. Tegenwoordig hoort werken op afstand ook vaak tot de mogelijkheden. Overigens zal een 
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Informatie over de afhankelijkheid van uitkeringen 
is voor de bijstand bekend voor de gehele 
studieperiode en voor de WW alleen voor de 
periode 2011-2017 (net als de inkomens- en 
vermogenscijfers). Het aandeel inwoners dat een 
WW- of bijstandsuitkering ontvangt is klein en is 
over de jaren heen stabiel. 

Wat over het geheel genomen ook stabiel is over 
de jaren is de werklocatie van inwoners op de 
Waddeneilanden. We kijken hierbij expliciet 
naar werknemers die in dienst zijn van een 
bedrijf (bedrijfslocatie). Zzp-ers worden buiten 
beschouwing gelaten, omdat zij vaak flexibel zijn 
wat betreft de werklocatie. Het merendeel van de 
werknemers heeft een baan op de Waddeneilanden. 
Voor de overgrote meerderheid gaat het dan om 
een baan op het eiland waar men woont. Een kleine 
minderheid werkt op een ander Waddeneiland dan 
waar men woont. 

Toch werkt ook een aanzienlijk deel van de 
inwoners van de Waddeneilanden ergens buiten de 
eilanden. Van het totaal aantal werkenden (op of 
buiten de Waddeneilanden) gaat het om zo’n één 
op de vier werkenden, die een baan hebben op het 
vaste land. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij ook 
elke dag heen en weer reizen. Tegenwoordig hoort 

• We hebben de inkomens- en vermogens-
verdeling van de Waddeneilanden als 
vertrekpunt genomen voor het bepalen van 
de inkomens- en vermogenskwartielen en 
niet de landelijke inkomens- en vermogens-
verdeling die zoals we in hoofdstuk 3 
zagen sterk afwijkt. In de dynamische 
analyses zijn we meer geïnteresseerd in de 
migratiedynamiek op de eilanden zelf en de 
eventuele selectiviteit daarvan.

• Verder hebben we in plaats van te kijken naar 
het inkomen en vermogen op huishoudens-
niveau gekeken naar het inkomen en 
vermogen op persoonsniveau.

We kijken in onze analyses naar de inwoners van de 
eilanden van 18 jaar en ouder, die veruit de grootste 
groep vormt binnen onze status-variabele (ruim 
80% van de totale bevolking). Dat betekent dat zij 
in sterke mate bepalen waar de 25-procent grens 
van inkomen en vermogen liggen en het is daarom 
ook logisch dat de waardes in Tabel 4.2. dichtbij 
en iets onder de 25 procent liggen. In de volgende 
paragrafen kijken we naar veel kleinere groepen, 
namelijk vestigende en vertrekkende personen. Als 
deze groepen wat betreft sociaaleconomische status 
veel verschillen van de inwoners, dan zullen de 
waardes verder van de 25-grens afliggen.

 

 

7  Werknemers in dienst van een bedrijf.

Tabel 4.2.  Inkomen en vermogen van inwoners van 18 jaar en ouder in percentages. 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos

Tabel 4.3.  Werk en studie van inwoners van 18 jaar en ouder in percentages. 
Bron: eigen bewerkingen, CBS microdata.
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deel wel degelijk dagelijks de oversteek maken. Voor Texelaars is de Kop van Noord-Holland (Den Helder) 
dichtbij. De oversteek met de boot duurt maar 20 minuten. Ook vanaf Ameland wordt, zij het in mindere 
mate aan de wal gewerkt. 

Van de inwoners op de eilanden van 18 jaar en ouder is ongeveer 4 à 5 procent student. Dat aandeel is 
stabiel over de studieperiode.  
 

4.2 Wie vertrekken er vanaf de eilanden? 
 
4.2.1 Demografische kenmerken 
 

Tabel 4.4. Demografische achtergrondkenmerken van vertrekkende personen van 18 jaar en ouder in 
 percentages. 

   
2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

Geslacht vrouwen 46 46 47 43 45 47 
 mannen 54 54 53 57 55 53 
Leeftijd 18-25 44 50 52 52 55 52 
 

26-40 36 30 25 25 23 24 
 

41-55 13 12 13 13 12 13 
 

56-65 4 4 6 5 5 6 
 

66+ 3 3 4 5 6 6 
type huishouden eenpersoons 29 25 30 34 40 43 
 

paar zonder kinderen 17 15 16 15 13 16 
 

paar met kinderen 40 46 40 36 37 32 
 

eenouder 6 7 8 7 8 8 
 

Overig 7 8 6 8 2 2 
Generatie autochtoon 83 80 84 79 82 82 
 mensen met migratie 

achtergrond 
17 20 16 21 18 18 

Totaal   2.179 2.422 2.421 2.276 2.395 2.561 
 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos 
 

De tabel laat om te beginnen zien dat de vertrekkers voornamelijk gezocht moeten worden in de 
leeftijdscategorieën 18-25 en 26-40 jaar. Driekwart van de vertrekkers komt in de periode 2015-2017 uit 
deze leeftijdscategorieën, terwijl ze samen een aandeel hebben in de 18+ bevolking van 25%. De 
gemiddelde leeftijd van vertrekkende personen schommelt rond de 31 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd 
van de eilandbewoners in 2017 is opgelopen tot 56 jaar. Veel van hen, ongeveer de helft, is tussen de 18 en 
25 jaar oud is. Dit aandeel is in de tijd gestegen, al lijkt er na 2014 een kentering te zijn opgetreden. Bij het 
opvolgende cohort, de leeftijdsgroep van 26 t/m 40 jaar, zien we dat het aandeel onder de vertrekkende 
personen in eerste instantie fors is gedaald maar vanaf 2006 min of meer stabiel is. De vertrekkende personen 
leven vaak in een eenpersoonshuishouden en dat aandeel neemt toe in de tijd en veel sterker dan de stijging 
van het aandeel eenpersoonshuishoudens in de totale bevolking (van 17% naar 22%) Het aandeel van 
vertrekkende personen in een huishouden met kinderen lijkt in de tijd af te nemen.  

Het aandeel vertrekkende mensen met een migratie afkomst schommelt over de jaren rond de 20 procent. 
Er is geen duidelijke trend waarneembaar, maar het aandeel dat vertrekt ligt wel veel hoger dan het aandeel 
van mensen met een migratieachtergrond in de totale populatie 18+ inwoners van de eilanden.  

schommelt rond de 31 jaar, terwijl de gemiddelde 
leeftijd van de eilandbewoners in 2017 is opgelopen 
tot 56 jaar. Veel van hen, ongeveer de helft, is 
tussen de 18 en 25 jaar oud is. Dit aandeel is in 
de tijd gestegen, al lijkt er na 2014 een kentering 
te zijn opgetreden. Bij het opvolgende cohort, de 
leeftijdsgroep van 26 t/m 40 jaar, zien we dat het 
aandeel onder de vertrekkende personen in eerste 
instantie fors is gedaald maar vanaf 2006 min of 
meer stabiel is. De vertrekkende personen leven 
vaak in een eenpersoonshuishouden en dat aandeel 
neemt toe in de tijd en veel sterker dan de stijging 
van het aandeel eenpersoonshuishoudens in de 
totale bevolking (van 17% naar 22%) Het aandeel 
van vertrekkende personen in een huishouden met 
kinderen lijkt in de tijd af te nemen. 

Het aandeel vertrekkende mensen met een migratie 
afkomst schommelt over de jaren rond de 20 
procent. Er is geen duidelijke trend waarneembaar, 
maar het aandeel dat vertrekt ligt wel veel hoger dan 
het aandeel van mensen met een migratieachtergrond 
in de totale populatie 18+ inwoners van de eilanden. 

werken op afstand ook vaak tot de mogelijkheden. 
Overigens zal een deel wel degelijk dagelijks de 
oversteek maken. Voor Texelaars is de Kop van 
Noord-Holland (Den Helder) dichtbij. De oversteek 
met de boot duurt maar 20 minuten. Ook vanaf 
Ameland wordt, zij het in mindere mate aan de wal 
gewerkt.
Van de inwoners op de eilanden van 18 jaar en 
ouder is ongeveer 4 à 5 procent student. Dat aandeel 
is stabiel over de studieperiode.  

4.2  Wie vertrekken er vanaf de 
eilanden?

4.2.1	 Demografische	kenmerken
De tabel laat om te beginnen zien dat de vertrekkers 
voornamelijk gezocht moeten worden in de 
leeftijdscategorieën 18-25 en 26-40 jaar. Driekwart 
van de vertrekkers komt in de periode 2015-2017 
uit deze leeftijdscategorieën, terwijl ze samen een 
aandeel hebben in de 18+ bevolking van 25%. De 
gemiddelde leeftijd van vertrekkende personen 

Tabel 4.4.  Demografische achtergrondkenmerken van vertrekkende personen van 18 jaar en ouder in percentages. 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos
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4.2.2 Inkomen, vermogen en werkstatus 
 

Tabel 4.5 Inkomen en vermogen van vertrekkende personen van 18 jaar en ouder in percentages. 
   

2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

persoonlijk inkomen laagste kwartiel     45 55 
vermogen huishouden laagste kwartiel     49 49 
Bijstand ja  6 4 3 4 3 3 
WW ja      9 11 

 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos 
 

Vertrekkende personen hebben relatief vaak een laag inkomen. Ongeveer de helft van hen heeft een 
inkomen dat in het laagste kwartiel valt. Dat is een stuk hoger dan het aandeel met laag inkomen in de totale 
18+ populatie van de eilanden. Het aandeel vertrekkende personen met een laag inkomen stijgt van 45 
procent in 2012-2014 naar 55 procent in 2015-2017. Ook als het gaat om vermogen zien we dat de helft 
van de vertrekkende personen tot de groep met een laag vermogen behoort. Dit alles houdt natuurlijk 
verband met het feit dat het voornamelijk jongeren zijn die vertrekken. Mensen die over het algemeen een 
lager inkomen hebben (net aan hun loopbaan begonnen of van school afkomen) en nog geen vermogen 
hebben opgebouwd.  

Verder hebben vertrekkende personen relatief vaker een bijstands- of WW-uitkering in vergelijking met de 
totale 18+ populatie van de eilanden. Grofweg kunnen we stellen dat vertrekkende personen ongeveer twee 
keer zo vaak gebruik maken van een dergelijke uitkering in vergelijking met de totale groep inwoners. 

 
Tabel 4.6 Inkomen en vermogen van vertrekkende personen van 18 jaar en ouder in percentages  
 per eiland. 
  

laag inkomen  
(laagste kwartiel) 

laag vermogen 
(laagste kwartiel)   

2012-2014 2015-2017 2012-2014 2015-2017 
Ameland 46 58 43 42 
Schiermonnikoog 47 33 48 44 
Terschelling 45 63 58 57 
Vlieland 39 42 58 62 
Texel 47 53 44 43 

 
Bron: eigen bewerkingen, CBS microdata. 
 

Omdat inkomen en vermogen centrale sociaaleconomische kenmerken zijn in onderzoek naar gentrificatie, 
zijn deze verder uitgesplitst naar eiland. Wat betreft inkomen valt op dat met name op Ameland en 
Terschelling het aandeel vertrekkende personen met een laag inkomen hoog is, vooral in 2015-2017. Voor 
Terschelling zou dit verband kunnen houden met het feit dat de zeevaartschool op Terschelling is gevestigd 
en er dus jaarlijks een relatief grote groep naar de school en het eiland komt, maar even zo goed ook weer 
vertrekt. We komen daar in hoofdstuk 5 nog op terug. Voor vermogen zien we dat vooral op Terschelling 
en Vlieland vertrekkende personen relatief vaak een laag vermogen hebben in vergelijking met de totale 
populatie inwoners. Dat er onder de vertrekkende personen veel mensen zijn met een relatief lage 
sociaaleconomische status, hangt mogelijk samen met het grote aandeel jongeren onder de vertrekkers. In 
hoofdstuk 5 gaan we hier dieper op in. 

 

 
 

4.2.2 Inkomen, vermogen en werkstatus 
 

Tabel 4.5 Inkomen en vermogen van vertrekkende personen van 18 jaar en ouder in percentages. 
   

2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

persoonlijk inkomen laagste kwartiel     45 55 
vermogen huishouden laagste kwartiel     49 49 
Bijstand ja  6 4 3 4 3 3 
WW ja      9 11 

 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos 
 

Vertrekkende personen hebben relatief vaak een laag inkomen. Ongeveer de helft van hen heeft een 
inkomen dat in het laagste kwartiel valt. Dat is een stuk hoger dan het aandeel met laag inkomen in de totale 
18+ populatie van de eilanden. Het aandeel vertrekkende personen met een laag inkomen stijgt van 45 
procent in 2012-2014 naar 55 procent in 2015-2017. Ook als het gaat om vermogen zien we dat de helft 
van de vertrekkende personen tot de groep met een laag vermogen behoort. Dit alles houdt natuurlijk 
verband met het feit dat het voornamelijk jongeren zijn die vertrekken. Mensen die over het algemeen een 
lager inkomen hebben (net aan hun loopbaan begonnen of van school afkomen) en nog geen vermogen 
hebben opgebouwd.  

Verder hebben vertrekkende personen relatief vaker een bijstands- of WW-uitkering in vergelijking met de 
totale 18+ populatie van de eilanden. Grofweg kunnen we stellen dat vertrekkende personen ongeveer twee 
keer zo vaak gebruik maken van een dergelijke uitkering in vergelijking met de totale groep inwoners. 

 
Tabel 4.6 Inkomen en vermogen van vertrekkende personen van 18 jaar en ouder in percentages  
 per eiland. 
  

laag inkomen  
(laagste kwartiel) 

laag vermogen 
(laagste kwartiel)   

2012-2014 2015-2017 2012-2014 2015-2017 
Ameland 46 58 43 42 
Schiermonnikoog 47 33 48 44 
Terschelling 45 63 58 57 
Vlieland 39 42 58 62 
Texel 47 53 44 43 

 
Bron: eigen bewerkingen, CBS microdata. 
 

Omdat inkomen en vermogen centrale sociaaleconomische kenmerken zijn in onderzoek naar gentrificatie, 
zijn deze verder uitgesplitst naar eiland. Wat betreft inkomen valt op dat met name op Ameland en 
Terschelling het aandeel vertrekkende personen met een laag inkomen hoog is, vooral in 2015-2017. Voor 
Terschelling zou dit verband kunnen houden met het feit dat de zeevaartschool op Terschelling is gevestigd 
en er dus jaarlijks een relatief grote groep naar de school en het eiland komt, maar even zo goed ook weer 
vertrekt. We komen daar in hoofdstuk 5 nog op terug. Voor vermogen zien we dat vooral op Terschelling 
en Vlieland vertrekkende personen relatief vaak een laag vermogen hebben in vergelijking met de totale 
populatie inwoners. Dat er onder de vertrekkende personen veel mensen zijn met een relatief lage 
sociaaleconomische status, hangt mogelijk samen met het grote aandeel jongeren onder de vertrekkers. In 
hoofdstuk 5 gaan we hier dieper op in. 

 

4.2.2 Inkomen, vermogen en werkstatus

Tabel 4.5  Inkomen en vermogen van vertrekkende personen van 18 jaar en ouder in percentages. 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos

Vertrekkende personen hebben relatief vaak een 
laag inkomen. Ongeveer de helft van hen heeft een 
inkomen dat in het laagste kwartiel valt. Dat is een 
stuk hoger dan het aandeel met laag inkomen in de 
totale 18+ populatie van de eilanden. Het aandeel 
vertrekkende personen met een laag inkomen stijgt 
van 45 procent in 2012-2014 naar 55 procent in 
2015-2017. Ook als het gaat om vermogen zien 
we dat de helft van de vertrekkende personen tot 
de groep met een laag vermogen behoort. Dit 
alles houdt natuurlijk verband met het feit dat 
het voornamelijk jongeren zijn die vertrekken. 

Tabel 4.6  Inkomen en vermogen van vertrekkende personen van 18 jaar en ouder in percentages per eiland. 
Bron: eigen bewerkingen, CBS microdata.

Mensen die over het algemeen een lager inkomen 
hebben (net aan hun loopbaan begonnen of van 
school afkomen) en nog geen vermogen hebben 
opgebouwd. 

Verder hebben vertrekkende personen relatief vaker 
een bijstands- of WW-uitkering in vergelijking met 
de totale 18+ populatie van de eilanden. Grofweg 
kunnen we stellen dat vertrekkende personen 
ongeveer twee keer zo vaak gebruik maken van een 
dergelijke uitkering in vergelijking met de totale 
groep inwoners.

Omdat inkomen en vermogen centrale sociaal-
economische kenmerken zijn in onderzoek naar 
gentrificatie, zijn deze verder uitgesplitst naar eiland. 
Wat betreft inkomen valt op dat met name op 
Ameland en Terschelling het aandeel vertrekkende 
personen met een laag inkomen hoog is, vooral 
in 2015-2017. Voor Terschelling zou dit verband 
kunnen houden met het feit dat de zeevaartschool 
op Terschelling is gevestigd en er dus jaarlijks een 
relatief grote groep naar de school en het eiland 

komt, maar even zo goed ook weer vertrekt. We 
komen daar in hoofdstuk 5 nog op terug. Voor 
vermogen zien we dat vooral op Terschelling en 
Vlieland vertrekkende personen relatief vaak een 
laag vermogen hebben in vergelijking met de totale 
populatie inwoners. Dat er onder de vertrekkende 
personen veel mensen zijn met een relatief lage 
sociaaleconomische status, hangt mogelijk samen 
met het grote aandeel jongeren onder de vertrekkers. 
In hoofdstuk 5 gaan we hier dieper op in.
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Tabel 4.7. Werk en studie van vertrekkende personen van 18 jaar en ouder in percentages. 
   

2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

werklocatie8 werkt op de 
Waddeneilanden 

14 24 22 21 26 20 

 werkt buiten 
Waddeneilanden 

86 76 78 79 74 80 

Student ja  29 36 40 41 45 44 
 
Bron: eigen bewerkingen, CBS microdata. 
 

Werk en studie lijken een belangrijke reden voor vertrek te zijn. Van de werknemers in dienst van een 
bedrijf, blijkt het overgrote deel van de vertrekkende personen buiten de Waddeneilanden te werken. In de 
periode 2015-2017 gaat het om 80% van de vertrekkers. In diezelfde periode werkte driekwart van de 18+ 
bevolking die in dienst waren bij een bedrijf op een van de Waddeneilanden. Het kan zijn dat reistijd een 
belangrijke rol speelt in de beslissing om de eilanden te verlaten. Het kan echter ook zo zijn dat mensen in 
aanloop naar hun vertrek al op zoek gaan naar werk buiten de Waddeneilanden. Of werk dus leidend is in 
de beslissing is uit deze gegevens niet op te maken. Het zou ook te maken kunnen hebben met de 
beschikbaarheid van (betaalbare) woningen. 

Ook het aandeel van de vertrekkende personen die student is neemt door de jaren heen flink toe. In 2000-
2002 was bijna een op de drie vertrekkers student en dit is toegenomen tot 44 procent in 2015-2017. De 
groei hangt deels samen met het feit dat een groeiend deel van de jongeren een HBO- of WO-opleiding wil 
volgen waarvoor ze afhankelijk zijn van het onderwijsaanbod op het vaste land. Daarnaast speelt een rol, er 
is hierboven ook al op gewezen, dat op Terschelling de Zeevaartschool is gevestigd die in de loop van de 
tijd een groeiend aantal studenten heeft gehad. 

 

  

 
8 Werknemers in dienst van een bedrijf. 

Tabel 4.7.  Werk en studie van vertrekkende personen van 18 jaar en ouder in percentages. 
Bron: eigen bewerkingen, CBS microdata.

Ook het aandeel van de vertrekkende personen die 
student is neemt door de jaren heen flink toe. In 
2000-2002 was bijna een op de drie vertrekkers 
student en dit is toegenomen tot 44 procent in 
2015-2017. De groei hangt deels samen met het feit 
dat een groeiend deel van de jongeren een HBO- of 
WO-opleiding wil volgen waarvoor ze afhankelijk 
zijn van het onderwijsaanbod op het vaste land. 
Daarnaast speelt een rol, er is hierboven ook al op 
gewezen, dat op Terschelling de Zeevaartschool is 
gevestigd die in de loop van de tijd een groeiend 
aantal studenten heeft gehad.

Werk en studie lijken een belangrijke reden voor 
vertrek te zijn. Van de werknemers in dienst 
van een bedrijf, blijkt het overgrote deel van de 
vertrekkende personen buiten de Waddeneilanden 
te werken. In de periode 2015-2017 gaat het om 
80% van de vertrekkers. In diezelfde periode werkte 
driekwart van de 18+ bevolking die in dienst waren 
bij een bedrijf op een van de Waddeneilanden. 
Het kan zijn dat reistijd een belangrijke rol speelt 
in de beslissing om de eilanden te verlaten. Het 
kan echter ook zo zijn dat mensen in aanloop naar 
hun vertrek al op zoek gaan naar werk buiten de 
Waddeneilanden. Of werk dus leidend is in de 
beslissing is uit deze gegevens niet op te maken. 
Het zou ook te maken kunnen hebben met de 
beschikbaarheid van (betaalbare) woningen.

8 Werknemers in dienst van een bedrijf.
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4.3 Wie komen er naar de eilanden? 
 

4.3.1 Demografische kenmerken 
 

Tabel 4.8. Demografische achtergrondkenmerken van nieuwkomers van 18 jaar en ouder in percentages. 
   

2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

Geslacht vrouwen 48 47 48 45 46 47 
 mannen 52 53 52 55 54 53 
Leeftijd 18-25 35 41 41 46 51 49 
 

26-40 37 30 27 26 26 24 
 

41-55 18 17 19 16 12 14 
 

56-65 7 7 7 7 6 8 
 

66+ 3 5 5 4 5 6 
type huishouden eenpersoons 30 30 33 401 49 48 
 

paar zonder kinderen 29 26 26 23 22 23  
paar met kinderen 29 29 27 27 22 22 

 
eenouder 4 4 3 4 5 5 

 
overig 9 12 11 51 3 3 

Generatie autochtoon 77 83 80 78 82 82 
 mensen met 

migratieachtergrond 
23 17 20 22 18 18 

Totaal  2.454 2.214 2.192 2.413 2.397 2.836 
 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos 

1. De trendbreuk die we zien, sterke stijging eenpersoons huishoudens en sterke afname overig, zou te maken 
kunnen hebben met een andere wijze van registreren van studenten. 

 
 
De gemiddelde leeftijd van de mensen die zich op de eilanden vestigen schommelt over de jaren rond de 32 
à 33 jaar. Nieuwkomers zijn daarmee, net als vertrekkende personen, gemiddeld genomen veel jonger dan 
het gemiddelde van de 18+ populatie van de eilanden. Vooral mensen in de leeftijdsgroep 18 t/m 25 komen 
naar de eilanden en dat aandeel wordt met de jaren groter al lijkt er vanaf 2012-2014 sprake van een 
stabilisatie. In de meest recente jaren bestaat ongeveer de helft van de nieuwkomers op de Waddeneilanden 
uit jongeren. Jongeren vertrekken dus niet alleen van de eilanden, maar er komen ook veel jongeren naar de 
eilanden toe. Daarnaast neemt ook het aandeel 55-plussers dat naar de eilanden komt licht toe, van zo’n 10 
procent in 2000-2002 naar ruim 14 procent in 2015-2017. Wat verder opvalt is dat het aandeel van de 
groep 26-40 jarigen in de totale groep nieuwkomers in de loop van de tijd fors afneemt. Van 37% in de 
periode 2000-2002 naar 24% in de laatste beschouwde periode, eenzelfde ontwikkeling als bij de 
vertrekkers. 

Het aandeel mensen dat in een eenpersoonshuishouden woont, neemt met de jaren toe tot bijna de helft van 
de nieuwkomers vanaf 2011. Ter vergelijking: van de totale 18+ populatie op de eilanden woont 22% in 
een eenpersoons huishouden. Dat is op zich niet verwonderlijk gezien het grote aandeel jongeren onder de 
nieuwkomers. Het aandeel nieuwkomers met een migratieachtergrond is ongeveer gelijk aan het aandeel 
onder de vertrekkende personen.  

 

  

Tabel 4.8.  Demografische achtergrondkenmerken van nieuwkomers van 18 jaar en ouder in percentages. 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos 
1  De trendbreuk die we zien, sterke stijging eenpersoons huishoudens en sterke afname 

overig, zou te maken kunnen hebben met een andere wijze van registreren van studenten.

opvalt is dat het aandeel van de groep 26-40 jarigen 
in de totale groep nieuwkomers in de loop van de 
tijd fors afneemt. Van 37% in de periode 2000-
2002 naar 24% in de laatste beschouwde periode, 
eenzelfde ontwikkeling als bij de vertrekkers.

Het aandeel mensen dat in een eenpersoons-
huishouden woont, neemt met de jaren toe tot 
bijna de helft van de nieuwkomers vanaf 2011. 
Ter vergelijking: van de totale 18+ populatie 
op de eilanden woont 22% in een eenpersoons 
huishouden. Dat is op zich niet verwonderlijk 
gezien het grote aandeel jongeren onder de 
nieuwkomers. Het aandeel nieuwkomers met een 
migratieachtergrond is ongeveer gelijk aan het 
aandeel onder de vertrekkende personen. 

4.3  Wie komen er naar de 
eilanden?

4.3.1	 Demografische	kenmerken
De gemiddelde leeftijd van de mensen die zich op 
de eilanden vestigen schommelt over de jaren rond 
de 32 à 33 jaar. Nieuwkomers zijn daarmee, net als 
vertrekkende personen, gemiddeld genomen veel 
jonger dan het gemiddelde van de 18+ populatie 
van de eilanden. Vooral mensen in de leeftijdsgroep 
18 t/m 25 komen naar de eilanden en dat aandeel 
wordt met de jaren groter al lijkt er vanaf 2012-2014 
sprake van een stabilisatie. In de meest recente jaren 
bestaat ongeveer de helft van de nieuwkomers op de 
Waddeneilanden uit jongeren. Jongeren vertrekken 
dus niet alleen van de eilanden, maar er komen ook 
veel jongeren naar de eilanden toe. Daarnaast neemt 
ook het aandeel 55-plussers dat naar de eilanden 
komt licht toe, van zo’n 10 procent in 2000-2002 
naar ruim 14 procent in 2015-2017. Wat verder 
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4.3.2 Inkomen, vermogen en werkstatus 
 

Tabel 4.9. Inkomen en vermogen van nieuwkomers van 18 jaar en ouder in percentages. 
   

2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

persoonlijk inkomen laagste kwartiel     40 40 
vermogen huishouden laagste kwartiel     57 54 
Bijstand ja 4 3 2 3 2 3 
WW ja     11 9 

 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos 
 

Nieuwkomers hebben relatief vaak een laag inkomen en vooral ook relatief vaak een laag vermogen in 
vergelijking met de inwoners van de eilanden. 40 procent van de nieuwkomers heeft een inkomen dat 
behoort tot het laagste inkomenskwartiel en dat aandeel is veel hoger dan onder de totale 18+ populatie 
waar dit aandeel rond de 23% ligt. Aan de andere kant is dit aandeel wel substantieel lager dan het aandeel 
met laag inkomen onder de vertrekkende personen. Dat lag in 2015-2017 rond de 55%.  

Voor vermogen geldt dat ruim de helft behoort tot het laagste vermogenskwartiel, een aandeel dat ligt 
boven dat van de totale 18+ populatie dat 22% bedroeg. Nieuwkomers hebben verder ook vaker een laag 
vermogen dan vertrekkende personen. Mogelijk is het verschil in vermogen een gevolg van de investeringen 
en uitgaven die door nieuwkomers zijn gedaan rondom de verhuizing naar de eilanden. In tegenstelling tot 
nieuwkomers, hebben we van de vertrekkende personen alleen informatie vóór het vertrek. Mogelijke 
investeringen en uitgaven in verband met de verhuizing zijn hier dus waarschijnlijk nog niet in terug te zien, 
terwijl dit mogelijk wel het geval is bij de nieuwkomers (waar we informatie hebben van ná de verhuizing).  

Verder hebben nieuwkomers relatief vaak een bijstands- of WW-uitkering in vergelijking met inwoners van 
de eilanden. De verschillen tussen vestigende en vertrekkende personen zijn klein.  

 
Tabel 4.10. Inkomen en vermogen van nieuwkomers van 18 jaar en ouder in percentages, naar eiland. 
  

laag inkomen  
aandeel laagste kwartiel 

laag vermogen 
aandeel laagste kwartiel  

2012-2014 2015-2017 2012-2014 2015-2017 
Ameland 30 32 51 50 
Schiermonnikoog 31 22 53 54 
Terschelling 58 58 64 57 
Vlieland 26 28 71 72 
Texel 35 34 51 48 

 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos. 
 

Ook voor nieuwkomers hebben we inkomen en vermogen, als centrale sociaaleconomische kenmerken in 
het onderzoek naar gentrificatie, verder uitgesplitst naar eiland. Wat betreft inkomen valt om te beginnen op 
dat vooral nieuwkomers op Terschelling relatief vaak een laag inkomen hebben. Meer dan de helft van hen 
heeft een inkomen dat in het laagste kwartiel valt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er relatief 
veel jongeren naar Terschelling komen om te studeren aan de zeevaartschool. Verder valt op dat hoewel 
relatief meer nieuwkomers een lager inkomen hebben dan de 18+ populatie en dat dit aandeel veel lager is 
dan onder de vertrekkende personen (met uitzondering van Terschelling). Overigens heeft het grote aandeel 
jongeren onder de vestigende maar ook onder de vertrekkende personen niet alleen op Terschelling maar 
ook op de andere eilanden invloed op de cijfers. Zoals gezegd, komen we hier in het volgende hoofdstuk op 
terug. De nieuwkomers op Vlieland hebben veel minder vaak een laag inkomen, maar op dit eiland zien we 
tegelijkertijd een opvallend hoog aandeel nieuwkomers met een laag vermogen.  

 

 
 

4.3.2 Inkomen, vermogen en werkstatus 
 

Tabel 4.9. Inkomen en vermogen van nieuwkomers van 18 jaar en ouder in percentages. 
   

2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

persoonlijk inkomen laagste kwartiel     40 40 
vermogen huishouden laagste kwartiel     57 54 
Bijstand ja 4 3 2 3 2 3 
WW ja     11 9 

 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos 
 

Nieuwkomers hebben relatief vaak een laag inkomen en vooral ook relatief vaak een laag vermogen in 
vergelijking met de inwoners van de eilanden. 40 procent van de nieuwkomers heeft een inkomen dat 
behoort tot het laagste inkomenskwartiel en dat aandeel is veel hoger dan onder de totale 18+ populatie 
waar dit aandeel rond de 23% ligt. Aan de andere kant is dit aandeel wel substantieel lager dan het aandeel 
met laag inkomen onder de vertrekkende personen. Dat lag in 2015-2017 rond de 55%.  

Voor vermogen geldt dat ruim de helft behoort tot het laagste vermogenskwartiel, een aandeel dat ligt 
boven dat van de totale 18+ populatie dat 22% bedroeg. Nieuwkomers hebben verder ook vaker een laag 
vermogen dan vertrekkende personen. Mogelijk is het verschil in vermogen een gevolg van de investeringen 
en uitgaven die door nieuwkomers zijn gedaan rondom de verhuizing naar de eilanden. In tegenstelling tot 
nieuwkomers, hebben we van de vertrekkende personen alleen informatie vóór het vertrek. Mogelijke 
investeringen en uitgaven in verband met de verhuizing zijn hier dus waarschijnlijk nog niet in terug te zien, 
terwijl dit mogelijk wel het geval is bij de nieuwkomers (waar we informatie hebben van ná de verhuizing).  

Verder hebben nieuwkomers relatief vaak een bijstands- of WW-uitkering in vergelijking met inwoners van 
de eilanden. De verschillen tussen vestigende en vertrekkende personen zijn klein.  

 
Tabel 4.10. Inkomen en vermogen van nieuwkomers van 18 jaar en ouder in percentages, naar eiland. 
  

laag inkomen  
aandeel laagste kwartiel 

laag vermogen 
aandeel laagste kwartiel  

2012-2014 2015-2017 2012-2014 2015-2017 
Ameland 30 32 51 50 
Schiermonnikoog 31 22 53 54 
Terschelling 58 58 64 57 
Vlieland 26 28 71 72 
Texel 35 34 51 48 

 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos. 
 

Ook voor nieuwkomers hebben we inkomen en vermogen, als centrale sociaaleconomische kenmerken in 
het onderzoek naar gentrificatie, verder uitgesplitst naar eiland. Wat betreft inkomen valt om te beginnen op 
dat vooral nieuwkomers op Terschelling relatief vaak een laag inkomen hebben. Meer dan de helft van hen 
heeft een inkomen dat in het laagste kwartiel valt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er relatief 
veel jongeren naar Terschelling komen om te studeren aan de zeevaartschool. Verder valt op dat hoewel 
relatief meer nieuwkomers een lager inkomen hebben dan de 18+ populatie en dat dit aandeel veel lager is 
dan onder de vertrekkende personen (met uitzondering van Terschelling). Overigens heeft het grote aandeel 
jongeren onder de vestigende maar ook onder de vertrekkende personen niet alleen op Terschelling maar 
ook op de andere eilanden invloed op de cijfers. Zoals gezegd, komen we hier in het volgende hoofdstuk op 
terug. De nieuwkomers op Vlieland hebben veel minder vaak een laag inkomen, maar op dit eiland zien we 
tegelijkertijd een opvallend hoog aandeel nieuwkomers met een laag vermogen.  

 

Tabel 4.9.  Inkomen en vermogen van nieuwkomers van 18 jaar en ouder in percentages. 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos

4.3.2 Inkomen, vermogen en werkstatus
Nieuwkomers hebben relatief vaak een laag inkomen 
en vooral ook relatief vaak een laag vermogen in 
vergelijking met de inwoners van de eilanden. 40 
procent van de nieuwkomers heeft een inkomen 
dat behoort tot het laagste inkomenskwartiel en 
dat aandeel is veel hoger dan onder de totale 18+ 
populatie waar dit aandeel rond de 23% ligt. Aan de 
andere kant is dit aandeel wel substantieel lager dan 
het aandeel met laag inkomen onder de vertrekkende 
personen. Dat lag in 2015-2017 rond de 55%. 

Voor vermogen geldt dat ruim de helft behoort 
tot het laagste vermogenskwartiel, een aandeel dat 
ligt boven dat van de totale 18+ populatie dat 22% 
bedroeg. Nieuwkomers hebben verder ook vaker 
een laag vermogen dan vertrekkende personen. 
Mogelijk is het verschil in vermogen een gevolg van 
de investeringen en uitgaven die door nieuwkomers 
zijn gedaan rondom de verhuizing naar de eilanden. 
In tegenstelling tot nieuwkomers, hebben we van 
de vertrekkende personen alleen informatie vóór 
het vertrek. Mogelijke investeringen en uitgaven in 
verband met de verhuizing zijn hier dus waarschijnlijk 
nog niet in terug te zien, terwijl dit mogelijk wel 
het geval is bij de nieuwkomers (waar we informatie 
hebben van ná de verhuizing). 

Verder hebben nieuwkomers relatief vaak een 
bijstands- of WW-uitkering in vergelijking met 
inwoners van de eilanden. De verschillen tussen 
vestigende en vertrekkende personen zijn klein. 

Ook voor nieuwkomers hebben we inkomen en 
vermogen, als centrale sociaaleconomische kenmerken 
in het onderzoek naar gentrificatie, verder uitgesplitst 
naar eiland. Wat betreft inkomen valt om te beginnen 
op dat vooral nieuwkomers op Terschelling relatief 
vaak een laag inkomen hebben. Meer dan de helft 
van hen heeft een inkomen dat in het laagste kwartiel 
valt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er 
relatief veel jongeren naar Terschelling komen om 
te studeren aan de zeevaartschool. Verder valt op dat 
hoewel relatief meer nieuwkomers een lager inkomen 
hebben dan de 18+ populatie en dat dit aandeel veel 
lager is dan onder de vertrekkende personen (met 
uitzondering van Terschelling). Overigens heeft het 
grote aandeel jongeren onder de vestigende maar 
ook onder de vertrekkende personen niet alleen op 
Terschelling maar ook op de andere eilanden invloed 
op de cijfers. Zoals gezegd, komen we hier in het 
volgende hoofdstuk op terug. De nieuwkomers op 
Vlieland hebben veel minder vaak een laag inkomen, 
maar op dit eiland zien we tegelijkertijd een opvallend 
hoog aandeel nieuwkomers met een laag vermogen. 

Tabel 4.10.  Inkomen en vermogen van nieuwkomers van 18 jaar en ouder in percentages, naar eiland. 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos.
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Tabel 4.11. Werk en studie van nieuwkomers van 18 jaar en ouder in percentages. 
   

2000-
2002 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

werklocatie9 werkt op de 
Waddeneilanden 

61 60 56 59 53 54 

 werkt buiten 
Waddeneilanden 

39 40 44 41 47 46 

student ja (vs nee) 13 20 22 23 32 30 
 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos. 
 

De meerderheid van de werknemers in dienst van een bedrijf heeft werk (gevonden) op de 
Waddeneilanden. Een substantieel deel heeft echter (nog) werk buiten de Waddeneilanden. Het aandeel 
nieuwkomers dat buiten de Wadden werkt is groter dan onder de totale 18+ populatie, maar minder groot 
dan onder vertrekkende personen. De vraag is natuurlijk of het hier gaat om een overgangsfase, waarbij 
mensen nog op zoek zijn naar werk op de Wadden, of dat het een afgewogen keuze is om te gaan forenzen 
of vanuit huis te werken. Wat ook zou kunnen is dat mensen die naar de Wadden verhuizen wat betreft 
werk minder gebonden zijn aan een fysieke locatie.  

Het aandeel studenten onder de nieuwkomers neemt door de jaren heen flink toe. In 2000-2002 was slechts 
één op de tien nieuwkomers student, terwijl dit aan het einde van de studieperiode is opgelopen tot bijna 
één op de drie. 

  

 
9 Werknemers in dienst van een bedrijf. 

De meerderheid van de werknemers in dienst 
van een bedrijf heeft werk (gevonden) op de 
Waddeneilanden. Een substantieel deel heeft echter 
(nog) werk buiten de Waddeneilanden. Het aandeel 
nieuwkomers dat buiten de Wadden werkt is groter 
dan onder de totale 18+ populatie, maar minder 
groot dan onder vertrekkende personen. De vraag 
is natuurlijk of het hier gaat om een overgangsfase, 
waarbij mensen nog op zoek zijn naar werk op de 
Wadden, of dat het een afgewogen keuze is om te 
gaan forenzen of vanuit huis te werken. Wat ook 
zou kunnen is dat mensen die naar de Wadden 
verhuizen wat betreft werk minder gebonden zijn 
aan een fysieke locatie. 

Het aandeel studenten onder de nieuwkomers neemt 
door de jaren heen flink toe. In 2000-2002 was 
slechts één op de tien nieuwkomers student, terwijl 
dit aan het einde van de studieperiode is opgelopen 
tot bijna één op de drie.

 

9  Werknemers in dienst van een bedrijf.

Tabel 4.11.  Werk en studie van nieuwkomers van 18 jaar en ouder in percentages. 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos.
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In voorgaande hoofdstukken hebben we de 
achtergrondkenmerken beschreven van inwoners, 
vertrekkende personen en nieuwkomers. 
In dit hoofdstuk relateren we verschillende 
achtergrondkenmerken aan elkaar om meer grip te 
krijgen op onderliggende dynamieken. We kijken 
met name naar de invloed van jongeren, omdat uit 
voorgaande hoofdstukken is gebleken dat jongeren 
een belangrijke rol spelen in de migratiedynamieken 
op de eilanden. Daarnaast doen we kort verslag van 
de resultaten van verdiepende statistische analyses, 
die zijn uitgevoerd als een extra controle van onze 
resultaten. 

De gevonden verschillen tussen inwoners van de 
eilanden, vertrekkende personen en nieuwkomers 
zijn voor sommige achtergrondkenmerken 
aanzienlijk. Bijvoorbeeld als we kijken naar 
inkomen, dan komt zeker uit de dynamische 
analyse duidelijk naar voren (en sterker dan uit 
de structuuranalyse) dat vertrekkende personen 
vaak een laag inkomen hebben (in het laagste 
kwartiel vallen). Dit geldt overigens ook, zij het 
in iets mindere mate, voor nieuwkomers. Dit zou 
kunnen wijzen in de richting van een proces van 
selectieve migratie (gentrifi catie). Echter, de data 
laten ook zien dat de migratiedynamiek (vestigen 
en vertrekken) het grootste is onder jongeren. 
Ongeveer de helft van zowel de vertrekkende als 
de nieuwkomers behoort tot de leeftijdsgroep van 
18 tot en met 25 jaar. Onderzoek van Stohr, Hol 
en Bontje (2019) laat zien dat jongeren vaak een 
belangrijke rol spelen in verhuisdynamieken en 
migratiebewegingen. Waar Stohr en collega’s het 
proces beschrijven van een eenzijdige beweging 
van wegtrekkende jongeren naar de stad, zien 
we op de Waddeneilanden dat er niet alleen veel 
jongeren wegtrekken, maar dat er zich ook veel 
jongeren vestigen. Hieronder onderzoeken we 
daarom de invloed van jongeren op de resultaten uit 
voorgaande hoofdstukken. 

Een motief dat onder jongeren mogelijk een grote 
rol speelt om van of naar de Waddeneilanden te 
verhuizen is opleiding. Voor vertrekkende personen 
geldt, we wezen er in het voorgaande ook al op, 
dat zij naar het vaste land verhuizen omdat daar 

5.  DE ROL VAN JONGEREN IN DE 
MIGRATIEDYNAMIEK: EEN VERDIEPING

meer opleidingsfaciliteiten zijn. Vooral voor HBO 
en WO onderwijs zijn jongeren aangewezen op de 
faciliteiten buiten de Waddeneilanden. De sterke 
oriëntatie van jonge vertrekkers op de Randstad, 
waar veel HBO en universitaire instellingen 
zijn gevestigd, zou daar verband mee kunnen 
houden. Bij 10nieuwkomers gaat het mogelijk om 
studenten die aan het einde van hun studieperiode 
terugkeren naar de Waddeneilanden. Zij zitten in 
de afrondende fase of zijn al afgestudeerd, maar 
staan in de data nog als student geregistreerd. Het 
kan ook gaan om jongeren die (tijdelijk) werk 
zoeken in de sterk gegroeide toeristische sector. We 
komen hier verderop nog op terug. De dynamiek op 
Terschelling is deels omgekeerd. Er komen relatief 
veel studenten naar het eiland om een HBO-
opleiding te volgen aan het Maritiem instituut 
Willem Barentsz. Ook het aandeel studenten onder 
de vertrekkers is hoog, wat doet vermoeden dat veel 
van deze studenten na afronding van de opleiding 
de Waddeneilanden weer verlaten. 

Deze migratiedynamieken onder jongeren, en met 
name studenten, beïnvloeden de beschrijvingen 
zoals gegeven in voorgaande hoofdstukken. 
Studenten werken nog niet of slechts in relatief 
kleine bijbanen en hebben daardoor vaak een laag 
inkomen. In de beschrijvingen in Tabel 5.1 laten 
we het percentage met een laag inkomen voor de 
verschillende leeftijdsgroepen zien, voor de totale 
18+ populatie inclusief studenten (links) en voor 
de 18+ populatie exclusief studenten (rechts). De 
aantallen verwijzen per statusgroep (inwoners, 
nieuwkomers en vertrekkers) en leeftijdscategorie 
naar de totale omvang voor de hele periode 
2012-2017. 

In de cijfers voor de 18+ populatie inclusief 
studenten, zien we dat in totaal 23 procent van 
de inwoners van de eilanden, 40 procent van de 
nieuwkomers en 50 procent van de vertrekkende 
personen een laag inkomen hebben, oftewel in 

10  Het zou ook te maken kunnen hebben met de traditioneel 
zeer sterke banden tussen met name de drie westelijke 
Waddeneilanden (die tot 1942 bij Noord-Holland hoorden) 
en Amsterdam.
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Als we de studenten uit de cijfers filteren, verdwijnt dit afwijkende beeld. Nog steeds vallen vertrekkende 
personen relatief vaak in het laagste inkomenskwartiel, zowel onder het jongste cohort als onder de oudere 
cohorten, maar de verschillen zijn veel minder groot geworden. Het totaalbeeld laat zien dat 21 procent van 
de totale groep 18+ inwoners, 24 procent van de nieuwkomers en 29 procent van de vertrekkende personen 
een laag inkomen heeft.  

 

Tabel 5.1 Percentages (en aantallen) met een laag inkomen (laagste kwartiel) naar leeftijd en status1. 
 

  
populatie inclusief studenten 

  
populatie exclusief studenten 
 

 Inwoners nieuwkomers vertrekkende 
personen 

 inwoners nieuwkomers vertrekkende 
personen 

18 t/m 25 43 
(4010) 

55 
(1413) 

68 
(1751) 

 19 
(1010) 

25 
(257) 

32 
(161) 

26 t/m 40 16 
(2829) 

24 
(300) 

29 
(290) 

 15 
(2687) 

23 
(263) 

28 
(247) 

41 t/m 55 16 
(5097) 

24 
(158) 

30 
(169) 

 16  
(5072) 

24 
(156) 

30 
(168) 

56 t/m 65 26 
(5620) 

25 
(93) 

28 
(70) 

 26 
(5617) 

25 
(93) 

28 
(70) 

66 en 
ouder 

27 
(8237) 

21 
(60) 

28 
(71) 

 27 
(8237) 

21 
(60) 

28 
(71) 

Totaal 23 
(25793) 

40 
(2024) 

50 
(2351) 

 21 
(22623) 

24 
(829) 

29 
(717) 

 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos. 

1. de data beslaan enkel de periode 2012-2017, omdat voor de andere jaren onvoldoende gegevens over inkomen 
beschikbaar waren. De aantallen hebben betrekking op de gecumuleerde omvang per statusgroep en 
leeftijdscategorie. 

 

Er lijkt dus wel sprake te zijn van selectieve migratie, maar op kleinere schaal dan de cijfers uit de 
dynamische analyse suggereren. Toch blijkt uit aanvullende statistische analyses (multinominale logit analyse 
– resultaten beschikbaar op aanvraag) dat de verschillen in de kans op laag inkomen tussen nieuwkomers en 
inwoners van de eilanden aan de ene kant en vertrekkende personen aan de andere kant niet op toeval 
berusten, maar structureel van aard zijn. 11 In de volgende paragraaf besteden we aandacht aan een aantal van 
die structurele factoren zoals de ontwikkeling van de woningvoorraad en (toeristische) werkgelegenheid. 

 

 
11 Er zijn verschillende modellen geschat. De centrale variabelen in dit onderzoek richten zich op (bron van) inkomen. Omdat deze variabelen 
pas beschikbaar zijn vanaf 2014, moet worden opgemerkt dat ook de analyses alleen betrekking hebben op de meest recente jaren. In de 
analyse is gekeken of de kenmerken van vestigende en vertrekkende personen significant van elkaar verschillen. Vanuit het idee van 
gentrificatie verwachten we dat vertrekkende personen significant vaker een laag inkomen hebben dan nieuwkomers. De multinomiale logit 
modellen laten zien dat dit inderdaad het geval is, al hebben de beschrijvende statistieken ook laten zien dat een deel van het verschil kan 
worden toegeschreven aan studenten, die wat betreft inkomen natuurlijk een specifieke positie hebben. Verder blijkt dat de verschillen tussen 
vestigende en vertrekkende personen als het gaat om huishoudtype grotendeels verdwijnen als we de groep studenten uit de analyses halen. 
Het verschil tussen bijvoorbeeld eenpersoonshuishoudens (excl. studenten) en gezinnen met kinderen (een- of tweeoudergezinnen) is dan niet 
langer significant. Wel lijken paren zonder kinderen minder vaak weg te trekken van de eilanden in vergelijking met eenpersoonshuishoudens. 
De multivariate analyses (ongeacht of studenten wel of niet zijn meegenomen in de analyses) laten verder zien dat vestigende en vertrekkende 
personen niet verschillen in achtergrond (autochtoon of allochtoon). Wel wordt duidelijk dat de verhuisdynamiek van- en naar de eilanden in 
algemene zin groter is onder (met name eerste generatie) allochtonen dan onder autochtonen.  
 

Er lijkt dus wel sprake te zijn van selectieve 
migratie, maar op kleinere schaal dan de cijfers uit 
de dynamische analyse suggereren. Toch blijkt uit 
aanvullende statistische analyses (multinominale 
logit analyse – resultaten beschikbaar op aanvraag) 
dat de verschillen in de kans op laag inkomen tussen 
nieuwkomers en inwoners van de eilanden aan de 

11  Er zijn verschillende modellen geschat. De centrale varia-
belen in dit onderzoek richten zich op (bron van) inkomen. 
Omdat deze variabelen pas beschikbaar zijn vanaf 2014, moet 
worden opgemerkt dat ook de analyses alleen betrekking 
hebben op de meest recente jaren. In de analyse is gekeken 
of de kenmerken van vestigende en vertrekkende personen 
significant van elkaar verschillen. Vanuit het idee van gentri-
ficatie verwachten we dat vertrekkende personen significant 
vaker een laag inkomen hebben dan nieuwkomers. De 
multinomiale logit modellen laten zien dat dit inderdaad het 
geval is, al hebben de beschrijvende statistieken ook laten 
zien dat een deel van het verschil kan worden toegeschre-
ven aan studenten, die wat betreft inkomen natuurlijk een 
specifieke positie hebben. Verder blijkt dat de verschillen 

het laagste inkomenskwartiel vallen. Deze cijfers 
komen overeen met de cijfers die in de vorige 
hoofdstukken zijn gepresenteerd. Uitgesplitst naar 
leeftijd, zien we dat vooral het jongste cohort een 
laag inkomen heeft, namelijk 43 procent onder 
de totale groep 18+ inwoners, 55 procent onder 
de nieuwkomers en zelfs 68 procent onder de 
vertrekkende personen. Hiermee wijken de cijfers 
voor het jongste cohort duidelijk af van de cijfers 
voor de oudere cohorten. 

Tabel 5.1  Percentages (en aantallen) met een laag inkomen (laagste kwartiel) naar leeftijd en status1. 
Bron: CBS microdata, eigen bewerkingen Telos. 
1  de data beslaan enkel de periode 2012-2017, omdat voor de andere jaren onvoldoende 

gegevens over inkomen beschikbaar waren. De aantallen hebben betrekking op de 
gecumuleerde omvang per statusgroep en leeftijdscategorie.

Als we de studenten uit de cijfers filteren, 
verdwijnt dit afwijkende beeld. Nog steeds vallen 
vertrekkende personen relatief vaak in het laagste 
inkomenskwartiel, zowel onder het jongste cohort 
als onder de oudere cohorten, maar de verschillen 
zijn veel minder groot geworden. Het totaalbeeld 
laat zien dat 21 procent van de totale groep 18+ 
inwoners, 24 procent van de nieuwkomers en 29 
procent van de vertrekkende personen een laag 
inkomen heeft. 

ene kant en vertrekkende personen aan de andere 
kant niet op toeval berusten, maar structureel van 
aard zijn.11 In de volgende paragraaf besteden we 
aandacht aan een aantal van die structurele factoren 
zoals de ontwikkeling van de woningvoorraad en 
(toeristische) werkgelegenheid.

tussen vestigende en vertrekkende personen als het gaat om 
huishoudtype grotendeels verdwijnen als we de groep stu-
denten uit de analyses halen. Het verschil tussen bijvoorbeeld 
eenpersoonshuishoudens (excl. studenten) en gezinnen met 
kinderen (een- of tweeoudergezinnen) is dan niet langer sig-
nificant. Wel lijken paren zonder kinderen minder vaak weg 
te trekken van de eilanden in vergelijking met eenpersoons-
huishoudens. De multivariate analyses (ongeacht of studenten 
wel of niet zijn meegenomen in de analyses) laten verder zien 
dat vestigende en vertrekkende personen niet verschillen in 
achtergrond (autochtoon of allochtoon). Wel wordt duidelijk 
dat de verhuisdynamiek van- en naar de eilanden in algeme-
ne zin groter is onder (met name eerste generatie) allochto-
nen dan onder autochtonen. 
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6. DE ROL VAN STRUCTURELE 
FACTOREN IN DE MIGRATIEDYNAMIEK 

 

Eerder onderzoek rondom gentrificatie en selectieve migratie benadrukt dat structurele factoren zoals de 
staat van de woningmarkt en werkgelegenheid van invloed zijn op het migratieproces (ref). Daarnaast kan 
voor de Waddeneilanden de aanwezigheid en toegang tot primaire voorzieningen een belangrijke rol spelen 
voor migratie motieven. In deze paragraaf wordt een beknopte schets gegeven van de situatie op de 
Waddeneilanden om de gevonden resultaten wat meer perspectief te bieden. 

Woningmarkt 
Als eerste kijken we naar de woningmarkt. Dan zijn twee zaken van belang: omvang en kwaliteit van de 
woningvoorraad en de huizenprijzen. Tabel 6.1 geeft een beeld van de dynamiek in de woningvoorraad. 
Twee aspecten worden in beeld gebracht: de toename van de woningvoorraad door nieuwbouw en de 
veranderingen in de woningvoorraad door woningsplitsing dan wel door van bestaande gebouwen met 
oorspronkelijk een andere bestemming een woonbestemming te maken.  

Op alle eilanden is er in de periode 2012-2018/2019 sprake van toename van de woningvoorraad, zij het dat 
de wijze waarop deze toename tot stand komt duidelijke verschillen laat zien. Op alle eilanden is er sprake 
van toename van de voorraad door nieuwbouw. In absolute zin is de toename het grootst op Texel (het 
grootste eiland) en begrijpelijkerwijs het laagst op Schiermonnikoog en Vlieland (de kleinste eilanden). 
Zetten we de toename van de nieuwbouw echter af tegen de omvang van de bevolking dan ontstaat een 
ander beeld. Dan is de toename relatief het sterkst op Vlieland en Terschelling en blijft de relatieve toename 
op Ameland ver achter bij die op de andere eilanden. In plaats van nieuwbouw gaat het in Ameland veel 
vaker dan op de andere eilanden om een toename van het aantal woningen door woningsplitsing en 
veranderende bestemming van gebouwen. Ook op Terschelling en Texel leidt dit tot een grotere toename 
van woningvoorraad dan door nieuwbouw, zij het relatief gezien (afgezet tegen de omvang van de 
woningvoorraad) in mindere mate dan op Ameland. Op Schiermonnikoog en Vlieland is dit effect zelfs licht 
negatief. 

Wat ook opvalt op Ameland is dat er op het eiland geen sociale huurwoningen zijn. Op Terschelling is dit 
ongeveer een op de vijf en op Schiermonnikoog is een kwart van de huizen in bezit van een 
woningbouwcorporatie . Vlieland heeft het hoogste percentage sociale huur ten opzichte van de totale 
woningvoorraad namelijk 35%. Op bijna alle eilanden is een hele lichte afname te zien in het relatieve aantal 
sociale huurwoningen, dat in lijn loopt met het landelijke beeld.  

 

Tabel 6.1 Aantal nieuwbouwwoningen per 100 inwoners, periode 2012-2018. 
  

Verandering 
aantal woningen 
2012-2019 

Verandering aantal 
woningen relatief 
2012-2019 
(percentage) 

aantal nieuwbouw-
woningen 2012-
2018 

aantal 
nieuwbouwwoningen 
per 100 inwoners 
2012-2018 (18+) 

Ameland +184 11.9 43 1,52 
Schiermonnikoog -3 -0.5 20 2,58 
Terschelling +125 5.8 117 2,93 
Texel +345 5.5 261 2,38 
Vlieland -7 -1.2 27 2,93 

 
Bron: CBS opendata – eigen bewerking Telos 
 

Eerder zagen we dat de bevolking op de Waddeneilanden is gegroeid. Een groei die zeker in de periode 
sinds 2012 volledig verklaard kan worden uit een positief vestigingsoverschot. Van natuurlijke aanwas is 
geen sprake meer. Deze groei zou niet of in veel mindere mate mogelijk zijn geweest (gezien ook de 
toenemende gezinsverdunning) als de woningvoorraad in de voorbije periode niet zou zijn gegroeid. 

 

6.  DE ROL VAN STRUCTURELE FACTOREN 
IN DE MIGRATIEDYNAMIEK

Eerder onderzoek rondom gentrifi catie en selectieve 
migratie benadrukt dat structurele factoren zoals de 
staat van de woningmarkt en werkgelegenheid van 
invloed zijn op het migratieproces (ref ). Daarnaast 
kan voor de Waddeneilanden de aanwezigheid en 
toegang tot primaire voorzieningen een belangrijke 
rol spelen voor migratie motieven. In deze paragraaf 
wordt een beknopte schets gegeven van de situatie 
op de Waddeneilanden om de gevonden resultaten 
wat meer perspectief te bieden.

Woningmarkt
Als eerste kijken we naar de woningmarkt. Dan 
zijn twee zaken van belang: omvang en kwaliteit 
van de woningvoorraad en de huizenprijzen. 
Tabel 6.1 geeft een beeld van de dynamiek in de 
woningvoorraad. Twee aspecten worden in beeld 
gebracht: de toename van de woningvoorraad 
door nieuwbouw en de veranderingen in de 
woningvoorraad door woningsplitsing dan wel door 
van bestaande gebouwen met oorspronkelijk een 
andere bestemming een woonbestemming te maken. 

Op alle eilanden is er in de periode 2012-2018/2019 
sprake van toename van de woningvoorraad, zij het 
dat de wijze waarop deze toename tot stand komt 
duidelijke verschillen laat zien. Op alle eilanden 
is er sprake van toename van de voorraad door 
nieuwbouw. In absolute zin is de toename het grootst 
op Texel (het grootste eiland) en begrijpelijkerwijs het 
laagst op Schiermonnikoog en Vlieland (de kleinste 
eilanden). Zetten we de toename van de nieuwbouw 
echter af tegen de omvang van de bevolking dan 

ontstaat een ander beeld. Dan is de toename relatief 
het sterkst op Vlieland en Terschelling en blijft de 
relatieve toename op Ameland ver achter bij die op 
de andere eilanden. In plaats van nieuwbouw gaat 
het in Ameland veel vaker dan op de andere eilanden 
om een toename van het aantal woningen door 
woningsplitsing en veranderende bestemming van 
gebouwen. Ook op Terschelling en Texel leidt dit tot 
een grotere toename van woningvoorraad dan door 
nieuwbouw, zij het relatief gezien (afgezet tegen de 
omvang van de woningvoorraad) in mindere mate 
dan op Ameland. Op Schiermonnikoog en Vlieland 
is dit effect zelfs licht negatief.

Wat ook opvalt op Ameland is dat er op het eiland 
geen sociale huurwoningen zijn. Op Terschelling is 
dit ongeveer een op de vijf en op Schiermonnikoog 
is een kwart van de huizen in bezit van een 
woningbouw corporatie. Vlieland heeft het hoogste 
percentage sociale huur ten opzichte van de totale 
woningvoorraad namelijk 35%. Op bijna alle eilanden 
is een hele lichte afname te zien in het relatieve aantal 
sociale huurwoningen, dat in lijn loopt met het 
landelijke beeld. 

Eerder zagen we dat de bevolking op de Wadden-
eilanden is gegroeid. Een groei die zeker in de periode 
sinds 2012 volledig verklaard kan worden uit een 
positief vestigingsoverschot. Van natuurlijke aanwas 
is geen sprake meer. Deze groei zou niet of in veel 
mindere mate mogelijk zijn geweest (gezien ook de 
toenemende gezinsverdunning) als de woning voorraad 
in de voorbije periode niet zou zijn gegroeid.

Tabel 6.1  Aantal nieuwbouwwoningen per 100 inwoners, periode 2012-2018.
Bron: CBS opendata – eigen bewerking Telos
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Naast de omvang van de woningvoorraad is uiteraard de prijsontwikkeling van belang, zeker vanuit het 
perspectief van selectieve migratie. Immers als de verkoopprijzen (sneller) stijgen kan dit leiden tot uitsluiting 
van bepaalde inkomenscategorieën tot de woningmarkt. Figuur 6.1 toont aan dat de gemiddelde 
verkoopwaarde van koopwoningen op alle Waddeneilanden is toegenomen en ze laat ook zien dat er 
duidelijke verschillen zijn. Met name op Vlieland ligt het niveau van de gemiddelde verkoopwaarde veel 
hoger dan het Nederlandse gemiddelde maar ook boven dat van de andere eilanden en is deze is ook veel 
sterker gestegen in de meeste recente jaren (2018 en 2019). Eerder, tussen 2005 en 2011, was vooral de 
verkoopwaarde in Schiermonnikoog erg hoog ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde en ten opzichte 
van andere eilanden, zoals Ameland en Texel. We zien verder dat met name op Schiermonnikoog maar ook 
op Vlieland de verkoopwaarde van de woningen sterk heeft gereageerd op de financiële crisis. Zondermeer 
geldt dat de verkoopwaarde van koopwoningen op Schiermonnikoog altijd boven het landelijke gemiddelde 
heeft gelegen. Dat geldt ook voor Vlieland en Terschelling. Texel volgt als het gaat om de 
verkoopwaardeontwikkeling min of meer het landelijke beeld. Op Ameland was er lang sprake van een licht 
achterblijvende verkoopwaarde ontwikkeling, maar ook hier zien we in 2018 en 2019 een sterkere stijging. 
Op Terschelling zien we de meest stabiele ontwikkeling: verkoopwaarde boven het landelijke gemiddelde, 
licht stijgend maar geen sterke fluctuaties. 
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Schiermonnikoog en Terschelling, stijgend en duidelijk boven het landelijk gemiddelde geeft wel voeding 
aan de gedachte van selectieve migratie. Immers de gemiddelde verkoopwaarde bevindt zich op een 
dusdanig hoog niveau dat koopwoningen niet echt toegankelijk zijn voor mensen met een laag inkomen. 

Werkgelegenheid en toerisme 
Een tweede structurele factor die van invloed kan zijn op het proces van gentrificatie of selectieve 
verhuisbewegingen is de situatie op de arbeidsmarkt. Verwacht mag worden dat als de werkgelegenheid 
toeneemt dit niet alleen een participatie verhogend effect kan hebben maar ook een aanzuigende werking op 
mensen van buiten de eilanden. 

De werkgelegenheid is op alle Waddeneilanden in de periode 2012-2019 sterk toegenomen, absoluut en 
zeker ook in vergelijking met de walgemeenten in het Waddengebied. De eilanden hebben zich eerder en 
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toeneemt dit niet alleen een participatie verhogend 
effect kan hebben maar ook een aanzuigende 
werking op mensen van buiten de eilanden.
De werkgelegenheid is op alle Waddeneilanden 
in de periode 2012-2019 sterk toegenomen, 
absoluut en zeker ook in vergelijking met de 
walgemeenten in het Waddengebied. De eilanden 
hebben zich eerder en veel krachtiger hersteld van 
de economische recessie dan de walgemeenten. 
De toeristische sector is hierbij een belangrijke 
stuwende motor geweest. 
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Figuur 6.2: De geïndexeerde ontwikkeling van de werkgelegenheid in het Waddengebied in de periode 
2012-2019 
 

 

Bron: LISA, bedrijvenregister 
 

Alle gemeenten laten een sterke werkgelegenheidsgroei zien. Schiermonnikoog en Vlieland het sterkst, 
Texel het minst sterk (figuur 6.3). Echter ook op Texel groeide de werkgelegenheid tussen 2012 en 2019 
met ruim 8% (ruim 600 banen). Voor alle eilanden geldt dat de werkgelegenheid van een dusdanige omvang 
is dat de eigen beroepsbevolking van voldoende werk kan worden voorzien. De werkgelegenheidsfunctie 
(de verhouding tussen omvang van de werkgelegenheid en omvang beroepsbevolking) ligt op alle eilanden 
boven de 100% (Wadden in Beeld, 2019). Dat correspondeert met de eerdere constatering dat er relatief 
weinig werkloosheid is en weinig gebruik wordt gemaakt van de verschillende uitkeringen. 

De sterke groei van de werkgelegenheid is in lijn met c.q. levert de economische basis voor de groei van het 
vestigingsoverschot van de bevolking in de voorbije jaren.  
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Alle gemeenten laten een sterke werkgelegenheids-
groei zien. Schiermonnikoog en Vlieland het 
sterkst, Texel het minst sterk (figuur 6.3). Echter 
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dusdanige omvang is dat de eigen beroepsbevolking 
van voldoende werk kan worden voorzien. De 
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beroepsbevolking) ligt op alle eilanden boven de 
100% (Wadden in Beeld, 2019). Dat correspondeert 
met de eerdere constatering dat er relatief weinig 
werkloosheid is en weinig gebruik wordt gemaakt 
van de verschillende uitkeringen.

De sterke groei van de werkgelegenheid is in lijn 
met c.q. levert de economische basis voor de groei 
van het vestigingsoverschot van de bevolking in de 
voorbije jaren. 

Figuur 6.2:  De geïndexeerde ontwikkeling van de werkgelegenheid in het Waddengebied in de periode 2012-2019 
Bron: LISA, bedrijvenregister
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Figuur 6.3 De geïndexeerde ontwikkeling van de werkgelegenheid op de Waddeneilanden (2012=100) 
 

 

Bron: LISA, bedrijvenregister 
 

De groei van de werkgelegenheid op de eilanden is vooral het gevolg van een sterk gestegen groei van de 
toeristische werkgelegenheid. Een groei die ook veel sterker is geweest dan elders in het Waddengebied. 
Zondermeer geldt voor het hele Waddengebied (eilanden en walgemeenten) dat de toeristische sector een 
belangrijke drager is voor de economische ontwikkeling. Ruim een kwart van de totale 
werkgelegenheidsgroei in het Waddengebied in de periode 2013-2019 komt voor rekening van de 
toeristische sector, terwijl haar aandeel ‘slechts’ 8,5% bedraagt. Op de Waddeneilanden is de groei veel 
sterker geweest dan op de wal (20,3% vs. 7,3%). Bijna een derde van de werkgelegenheid op de eilanden is 
geconcentreerd in de toeristische sector (figuur 6.5). Op de wal ligt dit aandeel op ruim 6%.  

De sterke groei van de toeristische werkgelegenheid en met name de aard van deze werkgelegenheid 
(seizoensgebonden, tijdelijke banen vaak voor jongeren) heeft versterkend gewerkt op de verhuisdynamiek 
onder jongeren (zowel komst, als vertrek). 
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Figuur 6.3  De geïndexeerde ontwikkeling van de werkgelegenheid op de Waddeneilanden (2012=100) 
Bron: LISA, bedrijvenregister

De groei van de werkgelegenheid op de eilanden 
is vooral het gevolg van een sterk gestegen groei 
van de toeristische werkgelegenheid. Een groei 
die ook veel sterker is geweest dan elders in het 
Waddengebied. Zondermeer geldt voor het hele 
Waddengebied (eilanden en walgemeenten) dat de 
toeristische sector een belangrijke drager is voor de 
economische ontwikkeling. Ruim een kwart van de 
totale werkgelegenheidsgroei in het Waddengebied 
in de periode 2013-2019 komt voor rekening van 
de toeristische sector, terwijl haar aandeel ‘slechts’ 
8,5% bedraagt. Op de Waddeneilanden is de groei 
veel sterker geweest dan op de wal (20,3% vs. 7,3%). 
Bijna een derde van de werkgelegenheid op de 
eilanden is geconcentreerd in de toeristische sector 
(figuur 6.5). Op de wal ligt dit aandeel op ruim 6%. 

De sterke groei van de toeristische werkgelegenheid 
en met name de aard van deze werkgelegenheid 
(seizoensgebonden, tijdelijke banen vaak voor 
jongeren) heeft versterkend gewerkt op de 
verhuisdynamiek onder jongeren (zowel komst, als 
vertrek).
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Figuur 6.4 De geïndexeerde ontwikkeling van de toeristische werkgelegenheid in het Waddengebied 
(2013=100)

Bron: LISA bedrijvenregister

Figuur 6.5: Aandeel toeristische werkgelegenheid in totale werkgelegenheid in 2019
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Figuur 6.4 De geïndexeerde ontwikkeling van de toeristische werkgelegenheid in het Waddengebied 
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Figuur 6.5: Aandeel toeristische werkgelegenheid in totale werkgelegenheid in 2019
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Figuur 6.4  De geïndexeerde ontwikkeling van de toeristische werkgelegenheid in het Waddengebied (2013=100)
Bron: LISA bedrijvenregister

Figuur 6.5:  Aandeel toeristische werkgelegenheid in totale werkgelegenheid in 2019
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Samenvattende bevindingen

Bevolkingsontwikkeling
In de periode 2000-2018 is de bevolking op de 
eilanden licht gestegen. Een stijging die per saldo 
volledig wordt gedragen doordat er zich meer 
mensen op de eilanden vestigen dan dat er van 
de eilanden vertrekken. Er is enerzijds sprake van 
een groeiend sterfteoverschot dat gecompenseerd 
wordt door een, zeker sinds het einde van de 
economische crisis, groeiend vestigingsoverschot. 
Een vestigingsoverschot dat mede mogelijk gemaakt 
wordt door een sterk stijgende werkgelegenheid, 
gedragen door de expanderende toeristische sector, 
en een stijgend woningaanbod. Het belang van 
het groeiende vestigingsoverschot zit hem niet 
alleen in het feit dat daarmee de bevolking niet 
afneemt, maar zit hem ook in het feit dat daarmee 
de economische basis voor tal van voorzieningen in 
stand wordt gehouden.

Het toenemende sterfteoverschot hangt samen met 
een sterke vergrijzing van de eilandbevolking. Op 
alle eilanden, met uitzondering van Vlieland, is 
tussen 2012 en 2019 de grijze druk (de verhouding 
tussen de 65+ bevolking en de bevolking tussen 20 
en 65 jaar) sterk toegenomen. 

Niet alleen neemt de grijze druk toe, dat geldt ook, 
deels daarmee samenhangend voor het aandeel een 
persoonshuishoudens en het aandeel paren zonder 
kinderen. Daar tegenover staat een sterke afname 
van het aantal paren met kinderen. 

Selectieve verhuisdynamiek en 
bevolkingssamenstelling
De verhuisdynamiek versterkt per saldo het proces 
van vergrijzing, zo blijkt uit de structuuranalyse 
waarin we de samenstelling van de eilandbevolking 
in 2000 en 2018 met elkaar hebben vergeleken. 
Bijna driekwart van de bevolking van 18 jaar 
en ouder is op de eilanden blijven wonen. De 
nieuwkomers zijn, hoewel jonger dan de blijvers, 
aanzienlijk ouder dan de vertrekkers. Van deze 
laatste groep is 60% jonger dan 41 jaar, van de 
nieuwkomers 40%. Opvallend is daarbij verder 

7. CONCLUSIE

het hoge aandeel van de 26-40 jarigen onder 
de vertrekkers, bijna 40%. Terwijl onder de 
nieuwkomers dit aandeel op 26% ligt. Omgedraaid 
is een derde van de nieuwkomers ouder dan 55+, 
van de vertrekkers nog geen 20%.

Als we nog wat verder inzoomen op de 
verhuisdynamiek en wat preciezer kijken, 
zoals in de dynamische analyse is gedaan, dan 
is de verhuisdynamiek, zoals te verwachten, 
het grootste onder jongeren en, zij het in veel 
mindere mate onder de groep 26-40 jarigen en 
het laagst onder de oudere bevolking van de 
eilanden. Tabel 7.1 illustreert dit voor de periode 
2015-2017. Logisch hiermee samenhangend kan 
vastgesteld worden dat de dynamiek het grootst 
is onder eenpersoonshuishoudens. Verder is de 
verhuisdynamiek groter onder mensen met een 
migratieachtergrond dan onder de autochtone 
bevolking.

7. CONCLUSIE
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Tabel 7.1: Verhuisdynamiek in de periode 2015-2017 naar achtergrondkenmerken 
 

Periode 2015-
2017 

 
Samenstelli
ng 
bevolking 

vertrek komst 

Geslacht Vrouwen 50 47 47 
 Mannen 50 53 53 
Leeftijd 18-25 9 52 49 
 

26-40 16 24 24  
41-55 28 13 14 

 
56-65 19 6 8 

 
66+ 29 6 6 

type huishouden Eenpersoons 22 43 48 
 

paar zonder kinderen 39 16 23 
 

paar met kinderen 33 32 22 
 

Eenouder 4 8 5  
Overig 2 2 3 

Generatie Autochtoon 92 82 82 
 mensen met een 

migratieachtergrond 
8 18 18 

 

Bron: eigen bewerking CBS microdata 
 

Selectieve verhuisdynamiek en vermogens- en inkomenssamenstelling 
De structuuranalyse laat zien dat de bewoners van de Waddeneilanden vergeleken met de landelijke 
inkomens- en vermogensverdeling aanzienlijk vermogender zijn en ook een hoger gemiddeld 
huishoudinkomen hebben. Dat geldt in nog sterkere mate voor de blijvers, de groep die minimaal al sinds 
2000 op Waddeneilanden woont. De verhuisdynamiek lijkt dit proces te versterken. Hoewel de 
vermogensverdeling onder de nieuwkomers nauwelijks afwijkt van de landelijke vermogensverdeling zijn ze 
aanzienlijk vermogender dan de vertrekkers. Dat geldt in het bijzonder voor de nieuwkomers uit de 
Randstad die voor wat betreft hun vermogenssamenstelling meer op de blijvers lijken. Waar het gaat om de 
inkomensverdeling zijn er op het eerste gezicht minder verschillen tussen de nieuwkomers en de 
vertrekkers. Voor beide groepen geldt dat ze oververtegenwoordigd zijn in het laagste inkomenskwartiel, 
samenhangend met het feit dat het vooral om jongeren gaat. Desalniettemin zijn er wel degelijk verschillen, 
zo laat de dynamische analyse zien. Als we niet corrigeren voor de invloed van studenten op de 
verhuisdynamiek dan blijkt, en we nemen de inkomensverdeling van de eilandinwoners als referentie, 
dat de vertrekkende personen aanzienlijk vaker een laag inkomen hebben. Dat geldt ook, zij het in 
minder mate, voor de nieuwkomers. Als we wel corrigeren voor de verstorende invloed van de studenten op de 
resultaten worden de verschillen wel kleiner, maar blijft het beeld overeind dat de vertrekkers veel vaker een laag 
inkomen hebben. Dat geldt zowel en met name ten opzichte van de eilandbewoners, maar ook, zij het in 
wat mindere mate, ten opzichte van de nieuwkomers. Overigens geldt ook voor de nieuwkomers dat 
het aandeel mensen behorende tot het onderste inkomenskwartiel boven dat van de eilandbewoners 
ligt. Dit hangt voor een deel samen met de sterke groei van de toeristische werkgelegenheid en het feit 
dat hierin vooral veel jongeren (tijdelijk) emplooi vinden.  

Tabel 7.1:  Verhuisdynamiek in de periode 2015-2017 naar achtergrondkenmerken 
Bron: eigen bewerking CBS microdata
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Tabel 7.2 Percentages (en aantallen) met een laag inkomen (laagste kwartiel) naar leeftijd en status, 
gecorrigeerd voor de invloed van studenten (periode 2012-2017)1 

 

 inwoners nieuwkomers vertrekkende 
personen 

18 t/m 25 19 
(1010) 

25 
(257) 

32 
(161) 

26 t/m 40 15 
(2687) 

23 
(263) 

28 
(247) 

41 t/m 55 16  
(5072) 

24 
(156) 

30 
(168) 

56 t/m 65 26 
(5617) 

25 
(93) 

28 
(70) 

66 en 
ouder 

27 
(8237) 

21 
(60) 

28 
(71) 

Totaal 21 
(22623) 

24 
(829) 

29 
(717) 

 
Bron: eigen bewerking CBS microdata. 

1. de data hebben uitsluitend betrekking op de periode 2012-2017, omdat voor de andere jaren onvoldoende 
gegevens over inkomen beschikbaar zijn. De aantallen hebben betrekking op de gecumuleerde omvang per 
statusgroep en leeftijdscategorie. 

 

Verschillen tussen de eilanden 
De relatieve verhuisdynamiek, kijkend zowel naar de relatieve komst als vertrek van mensen, is veruit het 
grootste op Vlieland en het laagste op Texel en Ameland. Figuur 7.1 brengt ter illustratie hiervan de 
verhuisturbulentie in beeld (optelsom van vestiging en vertrek). Het feit dat deze op Vlieland veruit het 
hoogste is van alle Waddeneilanden zou kunnen samenhangen met het feit dat op Vlieland nog sterker dan 
op de andere eilanden de werkgelegenheid geconcentreerd is in de toeristische sector. Overigens wijkt 
Vlieland qua beeld zondermeer af van de andere Waddeneilanden. Het heeft niet alleen de grootste 
verhuisdynamiek en is het meest afhankelijk van de toeristische werkgelegenheid, het heeft ook veruit de 
laagste grijze druk en de gemiddelde verkoopwaarde van de woningen is hier het hoogste en het meest 
gestegen in de laatste jaren. 

 

Figuur 7.1: Relatieve verhuisturbulentie op de Waddeneilanden in de periode 2012-2017 naar eiland 
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hoogste is van alle Waddeneilanden zou kunnen samenhangen met het feit dat op Vlieland nog sterker dan 
op de andere eilanden de werkgelegenheid geconcentreerd is in de toeristische sector. Overigens wijkt 
Vlieland qua beeld zondermeer af van de andere Waddeneilanden. Het heeft niet alleen de grootste 
verhuisdynamiek en is het meest afhankelijk van de toeristische werkgelegenheid, het heeft ook veruit de 
laagste grijze druk en de gemiddelde verkoopwaarde van de woningen is hier het hoogste en het meest 
gestegen in de laatste jaren. 

 

Figuur 7.1: Relatieve verhuisturbulentie op de Waddeneilanden in de periode 2012-2017 naar eiland 
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Tabel 7.2  Percentages (en aantallen) met een laag inkomen (laagste kwartiel) naar leeftijd en status, gecorrigeerd voor de 
invloed van studenten (periode 2012-2017)1 Bron: eigen bewerking CBS microdata. 
1  de data hebben uitsluitend betrekking op de periode 2012-2017, omdat voor de andere jaren onvoldoende 

gegevens over inkomen beschikbaar zijn. De aantallen hebben betrekking op de gecumuleerde omvang per 
statusgroep en leeftijdscategorie.

Figuur 7.1:  Relatieve verhuisturbulentie op de Waddeneilanden in de periode 2012-2017 naar eiland 
Bron: Microdata CBS, bewerking Telos

Verschillen tussen de eilanden
De relatieve verhuisdynamiek, kijkend zowel naar 
de relatieve komst als vertrek van mensen, is veruit 
het grootste op Vlieland en het laagste op Texel en 
Ameland. Figuur 7.1 brengt ter illustratie hiervan 
de verhuisturbulentie in beeld (optelsom van 
vestiging en vertrek). Het feit dat deze op Vlieland 
veruit het hoogste is van alle Waddeneilanden 
zou kunnen samenhangen met het feit dat op 
Vlieland nog sterker dan op de andere eilanden de 

werkgelegenheid geconcentreerd is in de toeristische 
sector. Overigens wijkt Vlieland qua beeld 
zondermeer af van de andere Waddeneilanden. 
Het heeft niet alleen de grootste verhuisdynamiek 
en is het meest afhankelijk van de toeristische 
werkgelegenheid, het heeft ook veruit de laagste 
grijze druk en de gemiddelde verkoopwaarde van de 
woningen is hier het hoogste en het meest gestegen 
in de laatste jaren.
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Met uitzondering van Terschelling geldt voor alle andere Waddeneilanden dat de (niet voor studenten 
gecorrigeerde) inkomensprofielen van de vertrekkende personen afwijken van de nieuwkomers. De 
vertrekkers behoren aanzienlijk vaker tot het laagste inkomenskwartiel dan de nieuwkomers.  

 

Tabel 7.3: Aandeel van personen met een laag inkomen in de verhuisdynamiek in de periode 2012-2017 
naar eiland van (niet voor studenten gecorrigeerd) 

 
 

Vertrekkers 
Aandeel laagste kwartiel 

Vestigers  
aandeel laagste kwartiel  

2012-2014 2015-2017 2012-2014 2015-2017 
Ameland 46 58 30 32 
Schiermonnikoog 47 33 31 22 
Terschelling 45 63 58 58 
Vlieland 39 42 26 28 
Texel 47 53 35 34 

 
Bron: Eigen bewerkingen CBS, microdata. 
 

Tot slot 
 
Startpunt voor deze kwantitatieve verkenning lag bij de gedachte (werkhypothese) dat er op de 
Waddeneilanden sprake is van een proces van selectieve migratie. De onderzoeksresultaten bevestigen deze 
hypothese op het eerste gezicht. Immers als we kijken naar de gecorrigeerde verhuisdynamiek geldt dat zij 
die vertrekken relatief vaker behoren tot het laagste inkomenskwartiel, dan zij die komen. Maar ook voor de 
nieuwkomers (beneden 55 jaar) geldt dat zij in vergelijking tot het inkomensverdelingsprofiel van de 
eilandbewoners een hoger aandeel hebben in het laagste inkomenskwartiel. Een tweede aanwijzing die de 
werkhypothese lijkt te bevestigen zit hem in de hoge gemiddelde verkoopwaarde van de koopwoningen op 
met name Vlieland en Schiermonnikoog. Een verkoopwaarde die ver ligt boven het Nederlandse 
gemiddelde en die als het gaat om Vlieland de afgelopen jaren ook nog eens sterk gestegen is. Huizenprijzen 
die per definitie een zekere vorm van selectiviteit van instroom tot gevolg zullen hebben en die ook passen 
bij het andere beeld dat naar voren komt uit de structuuranalyse. Namelijk dat van Waddeneilanden waarvan 
de bevolking relatief vermogend is. Dat geldt zeker voor de zeer grote groep inwoners die al voor 2000 op 
de eilanden woonachtig waren en die al dan niet in een eerder stadium naar de eilanden zijn (terug) 
gekomen c.q. er nooit zijn weggegaan. Van alle inwoners van de Waddeneilanden in 2018 is 71% op de 
Waddeneilanden geboren.12 Het beeld van de vermogende eilanden maar bovenal van fijne plekken om te 
wonen en (recreatief) te verblijven, getuige ook de prominente plekken die de Waddeneilanden innemen op 
de ranglijst van meest duurzame gemeenten13, is niet een beeld dat van de een op de andere dag is ontstaan. 
Het is de resultante van een geleidelijk veranderingsproces dat al veel eerder is gestart en dat zich zeker sinds 
het einde van de recessie met diezelfde geleidelijkheid heeft doorgezet.  

Tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn met het trekken van te snelle conclusies als het gaat om het 
vraagstuk van selectieve migratie. Immers de inwoners van de Waddeneilanden zijn tamelijk honkvast zoals 
we al vaststelden. Verder zijn de Waddeneilanden geen exclusieve wooneilanden. Er is meer dan voldoende 
werk op de eilanden, getuige ook de lage werkloosheidscijfers en het aantal mensen in uitkeringssituaties. De 
totale omvang van de werkgelegenheid op de eilanden is groter dan hun beroepsbevolking. Verder hebben 
ze mede onder invloed van de krachtige groei van de toeristische sector in de voorbije jaren een sterke groei 
van de werkgelegenheid gezien. Die heeft er mede toe geleid dat de eilanden niet alleen eerder uit de 

 
12 Vanaf 1993 zijn er 41304 personen geboren op de Waddeneilanden. Wanneer we kijken hoeveel van deze personen nog steeds wonen op 
de Waddeneilanden in 2000, voor zover bekend is bij het CBS, is van 22% de woonplek onbekend. Dit betekent dat deze personen zijn 
overleden of zijn verhuisd naar het buitenland. Van de personen waarvan de woonplek wel bekend is, woont in 2000 66% op de 
Waddeneilanden, 5% in het Waddengebied, 8% in de Randstad en 21% in de rest van Nederland.  
Wanneer we dezelfde analyse herhalen voor personen die zijn geboren op de Waddeneilanden kijkend naar hun woonplaats in 2018, is van 
25% de woonplaats onbekend. Wanneer de woonplaats in 2018 wel bekend is, geldt dat 57% op de Waddeneilanden is blijven wonen. In 
vergelijking met 2000 zien we dat het aantal personen dat weg trekt van de Waddeneilanden iets is gestegen; 6% woont in 2018 in het 
Waddengebied, 10% in de Randstad en 27% in de rest van Nederland. Terug geredeneerd vanuit personen die in 2018 op de Waddeneilanden 
wonen, zien we dat 71% ook op de Waddeneilanden is geboren. De overige bewoners zijn geboren in de rest van Nederland (17%), de 
Randstad (8%) of in het Waddengebied (4%) 
 
13 Telos (2019), Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2019. 

Met uitzondering van Terschelling geldt voor 
alle andere Waddeneilanden dat de (niet voor 
studenten gecorrigeerde) inkomensprofielen 
van de vertrekkende personen afwijken van de 
nieuwkomers. De vertrekkers behoren aanzienlijk 
vaker tot het laagste inkomenskwartiel dan de 
nieuwkomers. 

Tot slot

Startpunt voor deze kwantitatieve verkenning 
lag bij de gedachte (werkhypothese) dat er op 
de Waddeneilanden sprake is van een proces van 
selectieve migratie. De onderzoeksresultaten 
bevestigen deze hypothese op het eerste gezicht. 
Immers als we kijken naar de gecorrigeerde 
verhuisdynamiek geldt dat zij die vertrekken relatief 
vaker behoren tot het laagste inkomenskwartiel, 
dan zij die komen. Maar ook voor de nieuwkomers 
(beneden 55 jaar) geldt dat zij in vergelijking 
tot het inkomensverdelingsprofiel van de 
eilandbewoners een hoger aandeel hebben in het 
laagste inkomenskwartiel. Een tweede aanwijzing 
die de werkhypothese lijkt te bevestigen zit 
hem in de hoge gemiddelde verkoopwaarde van 
de koopwoningen op met name Vlieland en 
Schiermonnikoog. Een verkoopwaarde die ver 
ligt boven het Nederlandse gemiddelde en die 
als het gaat om Vlieland de afgelopen jaren ook 
nog eens sterk gestegen is. Huizenprijzen die per 
definitie een zekere vorm van selectiviteit van 
instroom tot gevolg zullen hebben en die ook passen 
bij het andere beeld dat naar voren komt uit de 
structuuranalyse. Namelijk dat van Waddeneilanden 
waarvan de bevolking relatief vermogend is. Dat 
geldt zeker voor de zeer grote groep inwoners die al 
voor 2000 op de eilanden woonachtig waren en die 

Tabel 7.3:  Aandeel van personen met een laag inkomen in de verhuisdynamiek in de periode 2012-2017 naar eiland 
van (niet voor studenten gecorrigeerd) 
Bron: Eigen bewerkingen CBS, microdata.

al dan niet in een eerder stadium naar de eilanden 
zijn (terug) gekomen c.q. er nooit zijn weggegaan. 

Van alle inwoners van de Waddeneilanden in 2018 
is 71% op de Waddeneilanden geboren.12 Het 
beeld van de vermogende eilanden maar bovenal 
van fijne plekken om te wonen en (recreatief ) te 
verblijven, getuige ook de prominente plekken die 
de Waddeneilanden innemen op de ranglijst van 

12  Vanaf 1993 zijn er 41304 personen geboren op de 
Waddeneilanden. Wanneer we kijken hoeveel van deze 
personen nog steeds wonen op de Waddeneilanden in 2000, 
voor zover bekend is bij het CBS, is van 22% de woonplek 
onbekend. Dit betekent dat deze personen zijn overleden 
of zijn verhuisd naar het buitenland. Van de personen 
waarvan de woonplek wel bekend is, woont in 2000 66% 
op de Waddeneilanden, 5% in het Waddengebied, 8% in de 
Randstad en 21% in de rest van Nederland. 

  Wanneer we dezelfde analyse herhalen voor personen die 
zijn geboren op de Waddeneilanden kijkend naar hun 
woonplaats in 2018, is van 25% de woonplaats onbekend. 
Wanneer de woonplaats in 2018 wel bekend is, geldt dat 
57% op de Waddeneilanden is blijven wonen. In vergelijking 
met 2000 zien we dat het aantal personen dat weg trekt van 
de Waddeneilanden iets is gestegen; 6% woont in 2018 in 
het Waddengebied, 10% in de Randstad en 27% in de rest 
van Nederland. Terug geredeneerd vanuit personen die in 
2018 op de Waddeneilanden wonen, zien we dat 71% ook 
op de Waddeneilanden is geboren. De overige bewoners zijn 
geboren in de rest van Nederland (17%), de Randstad (8%) 
of in het Waddengebied (4%)
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kwalitatieve insteek te kiezen om meer zicht te 
krijgen op de motieven van de degenen die komen 
en gaan (interviews, enquête, research community, 
expert interviews).

meest duurzame gemeenten13, is niet een beeld dat 
van de een op de andere dag is ontstaan. Het is de 
resultante van een geleidelijk veranderingsproces 
dat al veel eerder is gestart en dat zich zeker 
sinds het einde van de recessie met diezelfde 
geleidelijkheid heeft doorgezet. 

Tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn met het 
trekken van te snelle conclusies als het gaat om 
het vraagstuk van selectieve migratie. Immers de 
inwoners van de Waddeneilanden zijn tamelijk 
honkvast zoals we al vaststelden. Verder zijn de 
Waddeneilanden geen exclusieve wooneilanden. 
Er is meer dan voldoende werk op de eilanden, 
getuige ook de lage werkloosheidscijfers en het 
aantal mensen in uitkeringssituaties. De totale 
omvang van de werkgelegenheid op de eilanden is 
groter dan hun beroepsbevolking. Verder hebben 
ze mede onder invloed van de krachtige groei 
van de toeristische sector in de voorbije jaren 
een sterke groei van de werkgelegenheid gezien. 
Die heeft er mede toe geleid dat de eilanden niet 
alleen eerder uit de economische recessie zijn 
geklommen, maar ook dat er sinds die periode 
sprake is van een positief vestigingsoverschot. 
Een deel van die groep die zich op de eilanden 
gevestigd heeft, is er naar toe gekomen om er 
(gedurende kortere of langere tijd) te werken. 
Gezien de aard van het werk (in de toeristische 
sector) en de leeftijd van de nieuwkomers 
(relatief jong) is het logisch dat zij tot de lagere 
inkomensgroepen behoren. Het is ook de groep 
die een fors deel van de verhuisdynamiek voor 
haar rekening neemt. Het is ook een groep, die als 
starters op de woningmarkt moeite hebben daar 
een plekje te vinden, zeker als de huizenprijzen 
verder stijgen.

Willen we de hypothese van selectieve migratie 
verder onderbouwen dan zullen we aanvullend 
aan het voorliggend bevolkingsonderzoek 
ook moeten kijken naar de ontwikkelingen 
op de woningmarkt. Dan gaat het om zaken 
als nieuwbouw, verbouw, prijsontwikkeling, 
tweede woningbezit, onttrekken van woningen 
voor reguliere bewoning en ‘herbestemmen’ tot 
vakantiewoning etc. Daarbij kan het zinvol zijn 
om aanvullend op de kwantitatieve benadering 
in het onderhavige onderzoek ook een meer 

13  Telos (2019), Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 
2019.
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BIJLAGE 1  
Indeling van de gemeenten naar gebied  
 

Randstadgemeenten 

Almere Albrandswaard Noordwijk De Bilt 

Amstelveen Barendrecht Noordwijkerhout Bunnik 

Amsterdam Brielle Oegstgeest Houten 

Diemen Capelle aan den Ijssel Teylingen IJsselstein 

Haarlemmermeer Hellevoetsluis Voorschoten Nieuwegein 

Landsmeer Krimpen aan den IJssel Zoeterwoude Stichtse Vecht 

Muiden à is in 2018 
Gooische Meren 

Maassluis Delft Utrecht 

Oostzaan Nissewaard Den Haag Zeist 

Ouder–Amstel Ridderkerk Leidschendam- Voorburg Leiderdorp 

Purmerend Rotterdam Midden-Delfland Leiden 

Waterland Schiedam Pijnacker Nootdorp Zoetermeer 

Wormerland Vlaardingen Rijswijk Westland 

Zaanstad Westvoorne Wassenaar Katwijk 

Zeevang à in 2018 Edam 
Volendam 

   

 

Overig Waddengebied 

Den Helder Harlingen Delfzijl Oldambt 

Súdwest-Fryslân Hollands Kroon Waadhoeke Het Hogeland 

Noardeast-Fryslân    
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