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De grens

Uitgestrekt ligt het landschap. Bergen, valleien en meren. De bomen ruisen, de bronnen springen, het gras 
wuift in de wind.

Dwars door een open plek in het bos, over de weg heen, loopt prikkeldraad: de grens. Aan beide kanten staan 
mannen, maar de mannen aan de ene kant dragen blauwe uniformen met gele knopen en aan de andere kant 
felrode uniformen met zwarte knopen. Ze staan er met hun geweren, sommigen roken en ze kijken allemaal 
ernstig.

Ja, dat is dus de grens. Hier botsen de landen – en elk land zorgt ervoor dat de bewoners van de andere kant 
de grens niet overschrijden. U mag deze halm nog omverblazen, nog over deze beek springen en dit pad 
nog oversteken. Maar dan – stop! Niet verder! Daar is de grens. Eén stap verder – en je bent in een andere 
wereld. Eén stap verder – en je kunt gestraft worden voor iets wat je hier nog ongestraft kunt doen. Eén 
stap verder – en je mag schelden op de paus. Eén stap verder – en je wordt een behoorlijk vogelvrij individu, 
een ›vreemdeling‹. 

Foei, vreemdeling –! Je bent het meest ellendige schepsel onder de zon van Europa. Vreemdeling –! De oude 
Grieken noemden de vreemdelingen barbaren – maar ze oefenden gastvrijheid op hen uit. Maar je wordt 
van plek tot plek gejaagd, jij vreemde van onze tijd, je krijgt hier geen inreisvergunning en daar geen ver- 
blijfsvergunning, en daar mag je geen spek eten en van dit en van dat mag je niets meenemen – vreemdeling!

En het ding dat men Europa noemt is een lappendeken van kleurrijke plekken geworden, en iedereen is een 
vreemde zodra hij zijn neus buiten zijn dorp steekt. Er zijn meer vreemdelingen dan inwoners in dit door 
God gezegende continent ...

Na deze oorlog, na zulke verschuivingen, waarbij de dagtochtjes van de grote volksverhuizing kinderspel 
waren, na bloedige marsen van de volkeren door half Europa, zijn de huis-tuin-en-keuken aangelegenheden 
van elk dorpje tot een helse belangrijkheid geworden. De oude grens van Greiz-Schleiz-Reuss en de volks-
staat Beieren en het autonome Opper-Silezië en Frankrijk en het Congres-Polen – het is iedere keer hetzelf-
de. Iedereen beschouwt zijn winkeltje als belangrijkste en niemand is van plan om daar ook maar iets toe te 
geven. Als eerste, om mee te beginnen, trekken we een demarcatielijn. We gaan uit elkaar. We hebben een 
grens nodig. Omdat we ieder voor zich zijn.

Maar een aarde kromt zich onder deze dwaze mensen, een bodem onder hen en een hemel boven hen. De 
grenzen lopen kriskras door Europa. Niemand kan echter op de lange termijn mensen scheiden – grenzen 
niet en soldaten niet – als ze dat gewoon niet willen.

Wat lachen we vandaag de dag om degene, die dweperig opzweepte om de grenzen tussen Berlijn en Mag-
deburg weg te halen! Welnu, precies zo zal men een keer om een internationale pacifist uit 1920 lachen, 
wanneer de tijd daar is. Het is onze taak hen sneller op te laten staan.

Kurt Tucholsky alias Peter Panter, Berliner Volkszeitung, 27-06-1920.
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1  Inleiding
Met de oprichting van de interne Europese markt (na 1993), 
de afschaffing van grenscontroles (na 1995) en de uitvo-
ering van de Europese economische- en monetaire unie 
(na 1999) leek de perceptie van grensregio’s te veranderen: 
grensregio’s bevinden zich niet meer aan de rand van het 
land, maar in het midden van grote transnationale regio’s. 
Door bilaterale en multilaterale overeenkomsten leveren zij 
een niet te verwaarlozen bijdrage aan grensoverschrijdende 
en transnationale samenwerking om grenzen te overschrij-
den en grensregio’s samen te brengen.

Maar verschillende talen en culturen, en vooral ook afwij-
kende juridische, sociale en administratieve systemen aan 
de andere kant van de nationale grens, blijken vaak nog 
bijna onoverkomelijke hindernissen te zijn, bijvoorbeeld bij 
het gebruik van infrastructuur en diensten. Een grensover-
schrijdende arbeidsmarkt lijkt ook nog ver weg, ondanks 
uitgebreide regelgeving over het vrije verkeer van werkne-
mers. Bij veel zaken die het leven van alledag betreffen, met 
name in het onderwijs en de gezondheidszorg, is een grens-
overschrijdende insteek nog steeds een grote uitzondering. 
Alleen wanneer het om verkeer, winkelen en vrije tijd gaat, 
vormen grenzen eigenlijk geen grote obstakels meer.

Ruimtelijke structuren en bijbehorende veranderingen in 
gebieden dicht bij de grens, maar soms ook in gebieden die 
verder van de grens af liggen, worden gekenmerkt door de 
afnemende betekenis van staatsgrenzen enerzijds en het 
voortbestaan van verschillende barrières anderzijds. Voor 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende maatregelen 
op alle ruimtelijke niveaus is gefundeerde informatie over 
ruimtelijke structuren en ontwikkelingen van groot belang, 
net als in de nationale rapportagesystemen van de landen 
en regio’s. Alleen een compleet overzicht van de desbe-
treffende deelregio’s aan beide zijden van de grens maakt 
regionale tegenstellingen, gemeenschappelijke structuren 
en ontwikkelingen duidelijk en legt functionele verschillen 
bloot. Ook kunnen gezamenlijke mogelijkheden voor we-
derzijdse aanvullingen over de landsgrenzen heen ontdekt 
worden.

De rapportage over de ruimtelijke ontwikkeling in Duits-
land en in Europa is een van de speciale taken van het ‘Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)’ 
in het ‘Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR)’ en is als zodanig opgenomen in de Duitse wet op de 
ruimtelijke ordening (de ROG). Met de herziening in 2008 

werd het grensoverschrijdende perspectief van de gebieds-
analyse nog eens formeel onderstreept door een expliciete 
vermelding van de aangrenzende gebieden van Duitsland 
(§ 25 ROG).

De integratie van de aan Duitsland grenzende gebieden in 
de gebiedsanalyse betekent echter een verschuiving van 
de zienswijze bij regionale statistieken: van Duitse naar 
Europese statistieken. Bovendien komen aan de grenzen 
en in de naburige regio’s vrij specifieke ruimtelijke vragen 
naar voren, die alleen kunnen worden geanalyseerd door 
het gebruik van verschillende nationale en ook regionale 
statistische bronnen. Hiervoor is de integratie en het ge-
bruik van expertise ter plaatse en in de regio – met inbreng 
van regionale partners – van cruciaal belang. 

Gezien deze achtergrond moet het gebiedsanalysesysteem 
van de BBSR voor Duitsland op middellange termijn wor-
den aangevuld met een continue rapportage over naburige 
regio’s aan de andere kant van de grens. Hiertoe is het 
model van ruimtelijke planning (MORO) „Gebiedsanalyse 
Duitsland en aangrenzende regio’s” in het leven geroepen 
dat hiervoor de basis schept door gebruikmaking van re-
gionaal aanwezige kennis en expertise.

Door het regionale niveau expliciet mee te nemen, volgt 
deze MORO de hypothese dat een grensoverschrijdende 
gebiedsanalyse van Duitsland ten minste twee niveaus van 
ruimtelijke waarneming vereist: het landelijke en het re-
gionale perspectief. Met de landelijke grensoverschrijdende 
gebiedsanalyse wordt de ruimtelijke ontwikkeling van 
Duitsland en de aangrenzende regio’s als een geheel geana-
lyseerd. Grensoverschrijdende verbindingen en onderlinge 
verbanden worden gemodelleerd met behulp van nationaal 
relevante kernindicatoren. Met de regionale beschouwing 
worden bilaterale of multilaterale aspecten van grensover-
schrijdende gebiedsanalyses diepgaand geanalyseerd. Het 
regionale niveau kan daarbij echter niet duidelijk worden 
gedefinieerd, omdat de ruimtelijke resolutie en afbakening 
van het regionale niveau sterk afhangen van de onder-
zoeksvraag.
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Aan het modelproject ruimtelijke ordening (MORO) „Ge-
biedsanalyse Duitsland en aangrenzende regio’s“ namen  
zeven modelregio’s, die voortkwamen uit een open inschrij- 
vings- en selectieprocedure in 2015/16 (figuur 1.1), deel:

 → Sleeswijk-Holstein/Syddanmark/Sjaelland
 → Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
 → Internationale Bodenseeregio
 → Trinationale Metropoolregio Oberrhein
 → Großregion
 → Charlemagne Grensregio
 → Duits-Nederlandse Euregio’s

Regio’s van alle buurlanden van Duitsland (met uitzonde-
ring van die in de Tsjechische Republiek) zijn in het model-
project vertegenwoordigd.

De modelregio’s verschillen niet alleen qua omvang en or-
ganisatievorm. Ze zijn in deze MORO ook van start gegaan 
met heel verschillende ervaringen op het gebied van de 
grensoverschrijdende gebiedsanalyse. In drie modelregio’s 
(Großregion, Trinationale Metropoolregio Oberrhein en 
Internationale Bodenseeregio) is al lang sprake van samen-
werking en zijn er geavanceerde informatiesystemen voor 
grensoverschrijdende gebiedsanalyse beschikbaar. Ze zijn 
(deels) openbaar en gebaseerd op geodata en statistische 
gegevens. Deze systemen waren oorspronkelijk gebaseerd 
op INTERREG-projecten. In de andere modelregio’s is de 
grensoverschrijdende gebiedsanalyse eerder op projectbasis 
en (noodzakelijkerwijs) slechts gefaseerd uitgevoerd. Ze 
hebben deze MORO gebruikt, met medewerking van rele-
vante spelers (regionale en regionale planning, statistische 
bureaus, enz.), om de kosten en baten van een systemati-
sche grensoverschrijdende gebiedsanalyse te bepalen en 
daarmee de vraag af te wegen of een continue realisatie 
zinvol is en eventueel gestimuleerd moet worden. 

Dit rapport met „exemplarische uittreksels“ uit een uit-
gebreider rapport dat alleen in het Duits beschikbaar is, is 
een speciale uitvoering van de verkorte versie. Het laat een 
aantal onderwerpen en resultaten van de MORO „Gebieds-
analyse Duitsland en aangrenzende regio’s“ zien. Verwij-
zingen naar de literatuur en methodische verklaringen zijn 
weggelaten in deze samenvatting en zijn te vinden in de 
uitgebreide versie van het rapport.

Het doel van deze korte versie is om bij wijze van voorbeeld 
aan te tonen hoe een grensoverschrijdende gebiedsanalyse 
van Duitsland eruit zou kunnen zien en welke analytische 

inzichten kunnen worden verkregen. Daarom heeft deze 
publicatie vooral het karakter van een prototype voor een 
permanente rapportage die nog moet worden opgezet. 

Analyse en presentatie van de thematische hoofdstukken 
zijn als een ruimtelijke benadering op meerdere niveaus 
opgezet. Voor het grootste deel wordt het federale perspec-
tief genomen - met Duitsland en zijn aangrenzende regio’s 
als geheel of met een ruimtelijke focus op de situatie aan 
beide zijden van de grens. Dit perspectief wordt aangevuld 
met regionale details die afkomstig zijn uit de modelregio’s 
en specifieke vragen of problemen behandelen die een 
nauwkeurige ruimtelijke analyse vereisen.

0 200100 km

© EuroGeographics wat betreft de bestuurlijke grenzen

Sleeswijk-Holstein/ 
Syddanmark/Sjaelland 

Euroregion
PRO EUROPA VIADRINA

Internationale
Bodenseeregio

Trinationale 
Metropoolregio 
Oberrhein

Charlemagne Grensregio

Duits-
Nederlandse 
Euregio´s

Großregion

Enkele modelregio´s

Overlappende gebieden

Modelregio´s

Figuur 1.1: Modelregio´s

Inleiding



8 Gebiedsanalyse Duitsland en aangrenzende regio‘s

2  Grenzen als  
barrières en kansen

De Duitse term Grenze is in de Middeleeuwen ontleend aan 
het oude Poolse woord graniza/graenizen/greniz. Het heeft 
de eerder gebruikte Duitse term Mark vervangen. Dit ver-
spreidde zich geleidelijk van Oost naar West en werd een 
gangbaar begrip. Ook nu nog wordt dit woord in de meeste 

Slavische talen gebruikt, waaronder in het Pools (granica) 
en het Tsjechisch (hranice); in de beide oostelijke buur-
landen van Duitsland dus. Het woord heeft ook zijn weg 
gevonden naar andere Germaanse talen, zoals Nederlands 
(grens) en Deens (grænse). Alleen in het Frans is het voor 
grens bedoelde begrip (frontière) gebaseerd op een andere 
taalfamilie, de Romaanse talen.

De staatsgrens is een van de constituerende kenmerken van 
een staat, die de ruimtelijke omvang van zijn soevereiniteit 
markeert en de basis is van sociale (grensoverschrijden-
de) relaties. De rol van staatsgrenzen is tegenstrijdig voor 
grensregio’s. Aan de ene kant creëren grenzen duidelijke 
barrières, aan de andere kant bieden ze specifieke mogelijk-
heden en opties die er niet zijn in andere regio’s.

In een enquête van de Europese Commissie onder onge-
veer 40.000 inwoners van grensregio’s in Europa werden de 
grensoverschrijdende mobiliteit, de mate van wederzijds 
vertrouwen en het belang van belemmeringen voor de 
grensoverschrijdende samenwerking (EC 2015) onderzocht. 
Wanneer de resultaten voor de Duitse en aangrenzende 
regio’s worden bekeken, is te zien welke soorten belem-
meringen als obstakels worden ervaren en in welke mate 
(figuur 2.1) dat het geval is. Grensoverschrijdende bereik-
baarheid en culturele verschillen zijn inmiddels nauwe-
lijks nog hindernissen. Daarentegen worden juridische en 
administratieve verschillen tussen de landen juist wel als 
een belemmering voor grensoverschrijdende samenwer-
king gezien. Nog meer gedifferentieerd zijn de grensregio’s 
in hun perceptie van economische en sociale verschillen 
als barrières. Taalverschillen vormen de grootste barrière, 
vooral in de Duits-Tsjechische en Duits-Poolse grensgebie-
den. Bij alle soorten belemmeringen is de perceptie vanuit 
de buurlanden bijna overal iets kritischer dan de Duitse.

Bij alle factoren zien we de laagste barrières in de grensge-
bieden met Zwitserland en Oostenrijk, op de voet gevolgd 
door de grensgebieden met Nederland en Denemarken.  
Daarachter volgen België, Luxemburg en Frankrijk. 
Daarentegen lijken er aan de Duits-Tsjechische en Duits-
Poolse grenzen nog duidelijke juridische, administratieve, 
economische, sociale, en met name taalkundige, obstakels 
te bestaan.

Taal

Bereikbaarheid Culturele verschillen

Wettelijke en administratieve
verschillen

Sociale en economische
verschillen

Gegevensbron:  European Commission Eurobarometer 422
© EuroGeographics wat betreft de bestuurlijke grenzen

Binnen: waarden voor Duitse 
               gebieden
Buiten: waarden voor 
              aangrenzende gebieden

Dubbele lijn
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Figuur 2.1: Grenzen als barrières
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Figuur 2.2: Grensoverschrijdende mobiliteit
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Gegevensbron: European Commission Eurobarometer 422
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Figuur 2.3: Grensoverschrijdend vertrouwen
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De grensoverschrijdende mobiliteit is in het verleden 
gestaag toegenomen. Met het verdwijnen van de stationaire 
grenscontroles, bij de realisatie van het Schengengebied, 
zijn de laatste zichtbare belemmeringen voor grensover-
schrijdende mobiliteit afgeschaft. Het aandeel van de 
bevolking in grensregio’s dat wel eens in het buurland is 
geweest, varieert echter aanzienlijk tussen regio’s (figuur 
2.2). Naar het buurland gaat men vooral voor vrijetijds-
besteding en voor toeristische doeleinden, gevolgd door 
winkelen en het gebruik van private diensten.

Het Europese integratieproces in het algemeen en grens-
overschrijdende samenwerking in het bijzonder vereisen 
wederzijds vertrouwen van de bevolking en de betrokken 
spelers. In heel Europa worden wat dat betreft zeer hoge 
niveaus behaald – gemeten met een indicator die deze 
categorie indirect beschrijft. 82 procent van de inwoners 
van grensregio’s kan zich bijvoorbeeld goed voorstellen 
dat een persoon uit het buurland hun meerdere, collega, 
buur of zelfs gezinslid is (EC 2015). Dit hoge wederzijdse 
vertrouwen geldt ook voor de grensregio’s van Duitsland 
en zijn buurlanden, zij het met enkele verschillen tussen de 
regio’s (figuur 2.3).

Met dit wederzijdse vertrouwen hebben grensregio’s 
specifieke kenmerken en potentiëlen die hen tot gebieden 
met speciale mogelijkheden maken. Deze mogelijkheden 
moeten worden gezocht in de specifieke integratie van 
markten, met name de arbeidsmarkt, maar ook de regiona-
le concurrentiekracht op basis van industriële en culturele 
aantrekkingskracht, human – en social capital, creëren van 
geïntegreerde openbare diensten en het gemeenschappe-
lijke beheer van natuurlijke hulpbronnen.
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3  Op weg naar de Duits-Deense 
gebiedsanalyse

De deelstaat Sleeswijk-Holstein en de Deense regio’s 
Syddanmark en Sjælland vormen de natuurlijke geografi-
sche verbindingen tussen Noord- en Midden-Europa. Hun 
ligging wordt gekenmerkt door de nabijheid van Hamburg 
en Kopenhagen – twee van Europa‘s meest aantrekkelijke 
en economisch sterkste steden. In de toekomst zal de vaste 
verbinding over de Fehmarnbelt de beide metropoolregio’s 
nog nauwer met elkaar verbinden, wat een geweldige kans 
biedt voor de Duits-Deense samenwerking om te profiteren 
van de dynamiek van beide metropolen. Tegelijkertijd zijn 
er ook relevante uitdagingen voor de gebiedsanalyse. Want 
of het nu gaat om verkeer, economische ontwikkeling, on-
derzoek en ontwikkeling, behoefte aan vakmensen, cultuur, 
landinrichting of levenskwaliteit: er is geen onderdeel van 
de regio-ontwikkeling, waarbij alleen maar aan het gebied 
van Sleeswijk-Holstein kan worden gedacht. In de mondi-
ale concurrentie van de regio’s is er een toenemende be-
hoefte aan de ontwikkeling van grootschalige economische 
en grensoverschrijdende en onderling verbonden gebieden 
alsook aan de bevordering van hun zichtbaarheid.

Tot nu toe is alleen het zuidelijke deel van Sleeswijk-Holstein 
betrokken geweest bij een systematische gebiedsanalyse in 
het kader van de Metropoolregio Hamburg. Met de twee 
Deense naburige regio’s Sjælland en Syddanmark, vond ge-
biedsanalyse tot dusver slechts op projectbasis en van geval 
tot geval plaats; tot nu toe is er geen systematische analyse 
voor dit grensgebied. Er is echter al geruime tijd sprake 
van overleg en voorbereiding voor ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke database, gemodelleerd naar het voor-
beeld van de Deens-Zweedse Øresund-statistiek-database. 
Realisatie mislukte op grond van verschillende eisen van de 
belanghebbenden en op grond van ontbrekende financie-
ring. Met de deelname aan dit pilotproject voor ruimtelijke 
ordening wordt een nieuwe poging ondernomen.
 
Sleeswijk-Holstein, Syddanmark en Sjælland vormen het 
historisch gegroeide kerngebied van de Duits-Deense 
samenwerking dat al naar gelang aanleiding en onderwerp 
wordt aangevuld met andere regio’s en spelers uit Duits-
land, Denemarken, Zweden en Noorwegen. De samenwer-
kingsgebieden, die verschillend van grootte zijn, vormen 
een uitdaging voor gebiedsanalyses. Om zowel kleine als 
grootschalige onderlinge verbanden in kaart te kunnen 
brengen, moet in plaats van een duidelijk omschreven refe-
rentiegebied een kleinere kernruimte worden gedefinieerd 
(Sleeswijk-Holstein, Syddanmark, Sjælland), die wordt aan-

gevuld met flexibel af te bakenen verkenningsgebieden, die 
allemaal, afhankelijk van context en onderwerp referentie, 
zelfs tot Oslo kunnen reiken.

De verschillende „gebiedscoulisses“ van de samenwerking 
komen tot uiting in een veelvoud aan samenwerkingsver-
banden (figuur 3.1), waarbij partners en belanghebbenden 
de potentiële gebruikers zijn van een gemeenschappelijk 
systeem van gebiedsanalyses. In het directe grensgebied ligt 
de nadruk op zaken als grensverkeer, toerisme, grens-
handel en culturele uitwisseling, waar twee organisaties, 
„Regio Sønderjylland-Schleswig“ en de „Fehmarnbelt-
commissie“, zich mee bezighouden. Op het niveau van de 
regio’s is de samenwerking gebaseerd op de indeling van 
het INTERREG 5A-programma „Duitsland-Denemarken“. 
Op grotere schaal vindt dit plaats langs transnationale 
ontwikkelingscorridors, zoals de Jutland-route (en de 
uitbreidingen daarvan richting Oslo en Göteborg) of de 
STRING-samenwerking langs de Fehmarnbelt-as (figuur 
3.2), waarbij de focus op vervoer en economisch beleid ligt. 
Deze verschillende inhoudelijke speerpunten benadrukken 
de veelheid aan onderwerpen waaraan een systematische 
Duits-Deense gebiedsanalyse waardevolle informatie kan 
en moet bijdragen.

Begin 2017 vond een workshop plaats met potentiële gebrui- 
kers en dataproviders van een Duits-Deens gebiedsanalyse-
systeem. Tijdens de uitwisseling van vertegenwoordigers 
van bestaande gebiedsanalysesystemen (zoals de Metropool-
regio Hamburg of de Öresund-regio) en in groepsdiscussies 
werd duidelijk dat ruimtelijke en gespecialiseerde planners, 
vertegenwoordigers van toerisme, verkeer, bedrijven en 
projecten zeer geïnteresseerd zijn in een systematische ge-
biedsanalyse. Ze zien potentieel voor de ondersteuning van 
de dagelijkse werkzaamheden evenals voor verdieping en 
verdere ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwer-
king. Centrale spelers bij de levering van data zijn statisti-
sche en cartografische instellingen aan beide zijden van de 
grens. De steun die deze instelligen toegezegd hebben, staat 
centraal bij het opzetten en onderhouden van een gemeen-
schappelijk gebiedsanalyse-systeem. 

Om tegemoet te komen aan de sterk uiteenlopende ge-
bruikersverwachtingen, al naar gelang de geografische en 
vaktechnische achtergrond, moet een Duits-Deens gebieds-
analyse-systeem een breed scala aan onderwerpen omvat-
ten. Dit varieert van werk, opleiding, inkoop, diensten van 
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daarom als een marketinginstrument om het potentieel  
van het gebied tussen de twee metropolen Hamburg en 
Kopenhagen te benadrukken. Het is de bedoeling dat  
hiertoe een gemeenschappelijke website in de vorm van 
een „portaal voor ruimtelijke ontwikkeling“ opgezet wordt 
die niet alleen gegevens, indicatoren, kaarten en analyses 
verstrekt, maar ook algemene informatie over de Duits-
Deense regio in het Duits, het Deens en mogelijk het Engels 
geeft, en deze doorlinkt naar organisaties en samenwer-
kingsinstellingen.

Gesteund door de positieve feedback van de workshop heb-
ben de projectpartners uit Sleeswijk-Holstein, Syddanmark 
en Sjælland in de vroege zomer van 2017 een uitgebreid con- 
cept voor een ruimtelijk observatiesysteem met de boven-
staande inhoud, functies, gegevens en indicatoren opge-
steld. In het najaar van 2017 worden opties voor technische 
implementatie (inclusief kostenraming) uitgezocht. Het 
doel is om begin 2018 te beginnen met de implementatie.

Regionale verdieping Sleeswijk-Holstein/Syddanmark/Sjælland

Figuur 3.1: Bestaande samenwerking in het Duits-Deense grensgebied
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algemeen belang, toerisme- en verkeersstromen tot aan 
economische relaties, evenals onderzoek en ontwikkeling. 
Idealiter zou het systeem moeten voorzien in onbewerkte 
gegevens, (geharmoniseerde) basis- en contextindicatoren, 
maar ook in uitgebreidere informatie en analyse. Naast de 
huidige stand van zaken moeten tijdreeksen ook de desbe-
treffende grensoverschrijdende dynamiek laten zien. 
Sommige gebruikers willen een statistiek-database waaruit 
ze onbewerkte gegevens en indicatoren op kleine schaal 
(rasters en gemeenten) kunnen downloaden voor hun 
eigen gebruik; anderen geven de voorkeur aan kaarten die 
klaar zijn om te downloaden en interactieve GIS-applica-
ties om eigen kaarten en analyses te kunnen maken.

De toegevoegde waarde van grensoverschrijdende gebieds-
analyse ligt niet alleen in het verstrekken van gegevens, 
maar vooral in de daarmee samenhangende grotere 
zichtbaarheid van grensoverschrijdende samenwerking. De 
Duits-Deense samenwerking beschouwt gebiedsanalyse 
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het Duits-Deense grensgebied
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4  Mate van verstedelijking en 
potentieel van de bevolking 

Een groot deel van de bevolking die in de buurt van de 
grens woont, woont in kleine steden, voorsteden en plat-
telandsgemeenten. De meeste grenscorridors zijn minder 
verstedelijkt dan het nationale gemiddelde. De grensgebie-
den van Duitsland met Denemarken, Polen, Tsjechië, Oos-
tenrijk en Luxemburg zijn zeer landelijk. De grensgebieden 
tussen Duitsland en Zwitserland, evenals tussen Duitsland 
en België, worden gekenmerkt door kleine steden. Een in 
verhouding hoog percentage verstedelijking is te vinden 
in de Duits-Nederlandse, Duits-Belgische en Duits-Franse 
grensgebieden.

Polen

Tsjechië

OostenrijkZwitserland

Frankrijk

Luxem-
burg

België

Nederland

Denemarken

Verschillen in de mate van 
verstedelijking aan de grenzen

gering hoog

50 75 1000 152

Weergave: totaal verschil tussen het 
bevolkingspercentage volgens DEGURBA-classificatie. 
Gegevensbron: berekening door S&W op basis van 
Eurostat en nationale bureaus voor de statistieken (LAU2)

in procentpunten

Figuur 4.1: Verschillen in de mate van verstedelijking aan de grenzen 
in 2015

De mate van verstedelijking varieert van plaats tot plaats 
sterk langs de grenzen (figuur 4.1). Er zijn grote verschillen 
langs de Duits-Deense, Duits-Poolse en Duits-Franse grens, 
maar ook in de buurt van Salzburg en Bazel evenals in 
gebieden aan de Duits-Nederlandse grens. 

Dergelijke verschillen wijzen niet noodzakelijkerwijs op 
een onevenwichtigheid in het stedelijke systeem dicht bij 
de grens. In plaats daarvan geven ze indicaties voor een 
grensoverschrijdende functionele ruimtelijke organisatie 
waarin centrale functies worden aangeboden door grotere 
steden aan de andere kant van de grens. Voor handel, ver-
voer of arbeidsmarkt resulteert dit in regionaal belangrijke 
grensoverschrijdende verbindingen. Dergelijke structuren 
bestaan bijvoorbeeld in het gebied rond dicht bij de grens 
liggende steden Szczecin, Frankfurt (Oder), Salzburg, Bazel, 
Straatsburg, Karlsruhe en Enschede.

Grotere grensoverschrijdende metropool-gebieden van 
Europees belang met een Duits aandeel zijn te vinden langs 
de westelijke en zuidelijke grens: de Euregio Maas-Rijn 
met de stedendriehoek Aken-Luik-Maastricht, de Großre-
gion rondom Luxemburg, de Trinationale Metropoolregio 
Oberrhein met Straatsburg en Bazel, de regio Bodensee met 
Zürich en het grootstedelijk gebied Salzburg. In de metro-
polen concentreren zich bevolking, economie, kapitaal, 
infrastructuur, kennis en cultuur. Ze worden beschouwd als 
motoren van de sociale, economische en culturele ont-
wikkeling in Europa en als centrale componenten van de 
grensoverschrijdende ruimtelijke ontwikkeling en van het 
Europese integratieproces.

Het regionale demografische potentieel wordt weerspie-
geld in de relaties van de gemeenten met elkaar en de 
uitwisselingsmogelijkheden van de mensen die er wonen 
(figuur 4.2). De grootste waarden bereiken de grootstede-
lijke regio Rijn-Ruhr en de monocentrisch gestructureerde  
hoofdstad Berlijn. In het westen en zuidwesten van Duits-
land zijn er grote, aaneengesloten nederzettingen en 
verkeerscorridors tussen de grootstedelijke gebieden en de 
buurlanden, waarin zeer waarschijnlijk ruimtelijke inter-
acties plaatsvinden. Het regionale demografische potentieel 
is ook relatief hoog langs de grens bij Saksen en Tsjechië 
tussen Dresden en Praag. 



13Mate van verstedelijking en potentieel van de bevolking

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Keulen

Praag

Berlijn

Hamburg Szczecin

Brussel

Neurennberg

Stuttgart

Frankfurt

Amsterdam

Zürich

Kopenhagen

München

Luxemburg

Straatsburg

Gegevensbron: berekend door S&W volgens de BBSR-modelbenadering 
op basis van gegevens van nationale bureaus voor de statistieken
© EuroGeographics wat betreft de bestuurlijke grenzen

Regionaal bevolkingspotentieel 
van de gemeenten in 2015 
Op afstand gewogen 
bevolkingspotentieel in duizenden

0 200100 km

300 tot
500 tot

over 1.500
1.000 tot 1.500

750 tot 1.000
750

200 tot 300
150 tot 200
100 tot 150

50 tot 100
onder 50500

Poznan

Wenen

Figuur 4.2: Regionaal bevolkingspotentieel van de gemeenten in 2015
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Figuur 4.3: Potentieel van de bevolking uit de buurlanden in het re-
gionale bevolkingspotentieel van de gemeenten in 2015

Buiten de grootstedelijke gebieden zijn er voornamelijk 
plattelandsgebieden met een laag demografisch potentieel 
te zien. Een betrekkelijk laag regionaal demografisch po-
tentieel bestaat in het Duits-Deense grensgebied, maar ook 
in grote delen van de Duits-Poolse grenscorridor, in het 
grensgebied tussen Beieren en Bohemen, tussen Beieren 
en Tirol en in de Eifel. Met uitzondering van de regio rond 
Szczecin, is het regionale demografische potentieel in de 
Duits-Poolse grenscorridor aan de Poolse kant – evenals in 
de grenscorridor tussen Beieren en Bohemen aan de Tsje-
chische kant en in de grenscorridor tussen Beieren en Tirol 
aan de Oostenrijkse kant – lager dan aan de Duitse zijde.

Het effect van open grenzen is heel duidelijk wanneer het 
regionale demografische potentieel wordt vergeleken met 
en zonder het demografische potentieel dat kan worden 
gevonden in de buurlanden (figuur 4.3). In het Duits-
Nederlands-Belgische grensgebied neemt het regionale 
demografische potentieel toe met meer dan 150.000 
inwoners, indien de bevolking uit aangrenzende landen 
wordt meegerekend. Aan de Oberrhein, in de Großregion, 

rond de Bodensee en in veel andere grensregio’s draagt ook 
het demografische potentieel van de buurlanden bij aan 
een aanzienlijke toename van het gezamenlijke regionale 
demografische potentieel.

Deze effecten zijn niet beperkt tot stedelijke of metropool-
achtige grensgebieden. Zelfs in meer landelijke gebieden 
heeft de bevolking die aan de andere kant de grens leeft 
een relatief grote betekenis voor het gezamenlijke regionale 
demografische potentieel. Vooral in grensgemeenten is het 
relatieve aandeel bijzonder hoog en bedraagt vaak zelfs 
meer dan 50 procent.
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5  Natuurbehoud in de Trinatio- 
nale Metropoolregio Oberrhein

De duurzame bescherming van natuurlijke hulpbronnen 
is een belangrijk doel van internationale samenwerking in 
de Trinationale Metropoolregio Oberrhein. Bij grensover-
schrijdende (infrastructurele) projecten moet al bij het zoe-
ken naar corridors of locaties rekening gehouden worden 
met wettelijk of contractueel beschermde gebieden; bv. 
natuurgebieden met een internationaal, nationaal of re-
gionaal belang. Ze dienen ook als basis voor planning, zoals 
grensoverschrijdende gecoördineerde biotoopnetwerk-
planning. In opdracht van de Oberrhein-conferentie voert 
het Geoportal GeoRhena de grensoverschrijdende gebieds-
analyse van natuurgebieden in zijn mandaatgebied uit.

Eén van de oudste overeenkomsten op internationaal ni-
veau is de Ramsar-conventie van 1971. Het is een vrijwillige 
overeenkomst over beschermde wetlands, in het bijzonder 
met betrekking tot het belang van de habitat voor watervo-
gels en steltlopers. Het Duitse-Franse Ramsar-gebied aan de 
Oberrhein strekt zich uit over 190 kilometer en beslaat de 
uiterwaarden van de Rijn en deels ook haar zijrivieren.

Ook de Natura 2000-gebieden zijn van internationaal be-
lang. Deze zijn gebaseerd op EU-wetgeving. Ze zijn verdeeld 
in fauna-flora-habitats en vogelbeschermingsgebieden. 
Aan de Oberrhein liggen grote delen van de Natura 2000- 
beschermingsgebieden binnen de Oberrhein-slenk en in 
de aangrenzende bergregio’s en middelgebergten. Aan de 
Franse kant zijn de Natura 2000-gebieden, in vergelijking 
met die aan de Duitse zijde, bijzonder groot en samenhan-
gend. Natura 2000-gebieden nemen aan Duitse zijde echter 
een groter aandeel van de totale oppervlakte in. Zwitser-
land heeft een speciale rol: hoewel de Natura 2000-regels 
niet van toepassing zijn in het niet-EU-land, heeft Zwitser-
land zich in de in 1989 in heel Europa aangenomen Bern 
conventie verplicht om de meest waardevolle soorten en 
habitats in Europa te behouden (zogenaamde Smaragd-ge-
bieden). De wettelijk beschermde gebieden zijn in Zwitser-
land meestal bestemd als natuurbeschermingsgebieden.

Ook de door de UNESCO aangewezen biosfeerreservaten 
zijn van internationaal belang in grensregio’s zoals de 
Oberrhein. Deze omvatten het Pfälzer woud en de Noord-
Vogezen in het noordwesten van de Metropoolregio, 
evenals een aaneengesloten gebied van ongeveer 630 km² 
in het zuidelijke Zwarte Woud.

De Ramsar- en biosfeerreservaten in de Trinationale Met-
ropoolregio van de Oberrhein beslaan een oppervlakte van 
2.492 km² (12,4 % van de totale oppervlakte van de regio), 
de Natura 2000-gebieden omvatten zelfs 3,681 km² (18,3 % 
van de totale oppervlakte).

Natuurbeschermingsgebieden van nationaal of regionaal be-
lang zijn vastgelegd door de natuurbeschermingswetgeving 
in juridische of contractuele vorm door het desbetreffende 
nationale of gemeentelijke niveau. Een bijzonderheid in 
Zwitserland is dat elk kanton zijn eigen systeem heeft voor 
de bescherming van beschermde gebieden. In tegenstel-
ling tot Frankrijk en Zwitserland zijn er geen regionale 
natuurreservaten in Duitsland. De focus van de nationale 
natuurgebieden ligt op de bescherming van natuurbehoud 
of regionaal significante landschapsgebieden, evenals op 
habitats en soorten. Hier worden de natuurgebieden weer-
gegeven met een onbeperkt regelgevend mandaat en de 
gebieden met contractueel natuurbehoud.

Nationaal of regionaal gereguleerd zijn de nationale parken 
op de kaart, waarvan het doel en het nut de waarborg is dat  
de natuurlijke dynamiek behouden blijft, natuurlijke pro- 
cessen niet verstoord worden, en dat wetenschappelijke om- 
gevingsobservatie, natuurhistorisch onderwijs en natuur- 
beleving mogelijk is. Sinds 2014 bestaat het Zwarte Woud 
Nationaal Park, verdeeld in een noordelijk en zuidelijk deel.

De ‘Bann- und Schonwälder’ (beschermde en zeer streng 
beschermde bossen) zijn samengevat in één categorie. Aan 
de Duitse kant zijn deze bossen, met uitzondering van 
een groter gebied in het biosfeerreservaat Pfälzer woud, 
verspreid in kleine gebieden en functioneel van elkaar 
gescheiden. In Frankrijk beschermen „réserves biologiques 
forestières“ gebieden met een uitzonderlijke zeldzaamheid, 
met bijzonder rijke natuurlijke bronnen of met speciale 
beschermingsbehoeften. In Zwitserland liggen beschermde 
bossen in de Alpen.

De nationale en regionale natuurreservaten, de nationale 
parken en de ‘Bann- und Schonwälder’ van de Trinationale 
Metropoolregio Oberrhein beslaan een gebied van 
1.064 km² (5,3 % van de totale oppervlakte van de regio).
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Figuur 5.1: Beschermde gebieden in het mandaatgebied van de Oberrhein-conferentie in 2016

Regionale verdieping Trinationale Metropoolregio Oberrhein
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6  Bevolkingsontwikkeling  
in de gemeenten

De lange termijn demografische trend, met een groeiende 
bevolking in grootstedelijke gebieden en een afnemende 
bevolking op het platteland, heeft zich de afgelopen jaren 
voortgezet. In de periode tussen 2011 en 2015 lieten de 
kernsteden en gemeenten in de nabijheid van grootstede-
lijke en regionale centra een bevolkingsgroei zien, terwijl 
kleinere gemeenten te maken kregen met verdere bevol-
kingsafname (figuur 6.2). 

Hoewel in verschillende mate werden bijna alle steden 
geconfronteerd met vergrijzing. Gemiddeld is de Duitse 
bevolking ouder dan die van de buurlanden. In Oost-Duits-
land is de gemiddelde leeftijd het hoogst.
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Figuur 6.1: Verschillen in bevolkingsontwikkeling aan de grenzen 
tussen 2011 en 2015

Langs de Duitse grens was de meest recente bevolkings-
ontwikkeling in de grensgebieden aan de buitenlandse 
zijde meestal lager dan het nationale gemiddelde. Aan de 
Duitse kant is dit niet zo duidelijk te zien. Aan de ene kant 
vertoonden de Duitse gebieden aan de grens met Polen en 
Tsjechië een daling van de bevolking. Aan de andere kant 
bleken de regio’s in Duitsland die grenzen aan Zwitser-
land, Oostenrijk, Frankrijk en België een stijging van de 
bevolking te laten zien die boven het nationale gemiddelde 
uitgaat.

In zijn geheel verliep de ontwikkeling van de bevolking 
aan beide zijden van de grens relatief gelijk (figuur 6.1). 
Hier droeg een trendomslag ook aan bij: veel Poolse en 
Nederlandse gemeenten aan de grens die al jarenlang een 
bevolkingsgroei doormaakten, zijn recentelijk weer aan 
het krimpen. Ook aan Deense zijde werd de Duits-Deense 
grensregio getroffen door een daling van de bevolking.

Een grotere tegengestelde ontwikkeling vond plaats in 
het Duits-Luxemburgse grensgebied. In Luxemburg is de 
bevolking sterk toegenomen als gevolg van immigratie. 
Aan de Duitse kant namen slechts enkele gemeenten aan 
deze groei deel. De meeste Duitse gemeenten in het Duits-
Luxemburgse grensgebied krompen enigszins.

De grootste verschillen in de recente ontwikkeling van de 
bevolking zien we momenteel langs de Duits-Tsjechische 
grens, waar het volgende verschil te zien is: terwijl de 
bevolking aan de Saksisch-Noord-Boheemse grens aan de 
Duitse kant kromp en aan de Tsjechische kant licht groeide, 
was de bevolkingsomvang aan de Beiers-Tsjechische grens 
aan de Duitse kant relatief stabiel en aan de Tsjechische 
kant aanzienlijk krimpend.
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Figuur 6.2: Bevolkingsontwikkeling in de gemeenten tussen 2011 en 2015

Bevolkingsontwikkeling in de gemeenten
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7  Ruimtelijke spreiding van 
de buitenlandse bevolking 

In stedelijke gebieden is het aandeel buitenlanders meestal 
hoger dan in landelijke gebieden (figuur 7.1). Tegelijkertijd 
is er een aanzienlijk verschil tussen de afzonderlijke landen. 
Terwijl het aandeel buitenlanders in de Poolse regio’s 
overal lager is dan één procent, is dat in Luxemburg meer 
dan 45 procent. In Wenen, grote delen van Zwitserland, 
Brussel, Oost-België, München, Stuttgart, Neurenberg, 
Frankfurt (Main), Keulen en Düsseldorf heeft meer dan één 
op de vijf bewoners een buitenlands paspoort. Het aandeel 
buitenlanders in het zuiden en oosten van de Bohemen, 
in het noordoosten van Nederland en in delen van Oost-
Frankrijk en Oost-Duitsland is aanzienlijk lager; minder 
dan 3 procent.

Figuur 7.1: Aandeel van buitenlanders in de regio’s in 2015
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Het besluit om te gaan emigreren heeft meestal economi-
sche of politieke redenen. Binnen de EU zijn het vooral de 
regio’s met betere banen en hogere lonen die migranten 
aantrekken. De meeste emigranten behoren tot de leef-
tijdscategorie van de beroepsbevolking. Na economische 
redenen volgen verhuizingen naar plaatsen in het naburige 
buitenland, vooral wanneer de huizenprijzen en woonlas-
ten aanzienlijk lager zijn dan in het binnenland.

Tussen Duitsland en zijn buurlanden zijn de migratiesaldi 
relatief vergelijkbaar. Zeer grote onevenwichtigheden 
bestaan alleen met Polen en Zwitserland: terwijl meer dan 
700.000 Poolse burgers in Duitsland wonen, wonen er maar 
ongeveer 5.300 Duitsers in Polen; in tegenstelling tot de ca. 
300.000 Duitsers in Zwitserland wonen er maar ongeveer 
40.000 Zwitsers in Duitsland.

In Duitsland zijn de Turken de grootste groep migranten 
met ongeveer 1,5 miljoen mensen. Ze vestigden zich 
voornamelijk in West-Duitsland en Berlijn. Dit verdelings-
patroon is typerend voor veel andere migrantengroepen, 
waaronder de ongeveer 700.000 Poolse immigranten, die 
de op één na grootste buitenlandse bevolking in Duitsland 
vormen. Behalve in Berlijn wonen er relatief weinig geëmi-
greerde Polen nabij de Duits-Poolse grens (figuur 7.2). 

De burgers van de andere buurlanden hebben hun Duitse 
domicilie daarentegen meestal in de buurt van de grens.  
Dit is vooral duidelijk bij Nederlanders en Luxemburgers, 
die zich met name in het betreffende grensgebied vestigen.

Daarentegen is de bevolkingsverdeling van Syriërs, die in 
zeer korte tijd de vijfde grootste buitenlandse bevolkings-
groep in Duitsland werd, relatief evenwichtig. Dit is het  
resultaat van de toepassing van de ‘Königstein-verdeel-
sleutel’, waarmee de in Duitsland aangekomen vluchte-
lingen over de deelstaten worden verdeeld.
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Figuur 7.2: Buitenlanders op basis van burgerschap in de Landkreisen en Kreisfreie steden van Duitsland in 2015

Ruimtelijke spreiding van de buitenlandse bevolking
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8  Verschillen in regionale  
economische kracht  

De economische kracht is ruimtelijk gezien ongelijk ver-
deeld. Er zijn duidelijke nationale en regionale verschillen 
tussen rijke en arme regio’s. In Duitsland zijn economisch 
belangrijke industriële en dienstverlenende bedrijven met 
een grote vraag naar hooggekwalificeerde werknemers 
geconcentreerd in de economisch sterke agglomeraties 
in het zuiden en het westen. Structureel zwakkere regio’s 
bevinden zich meestal ver van de economische centra, zijn 
dunbevolkt en liggen vaak dicht bij de grens.

In grensregio’s is het BBP per hoofd van de bevolking over 
het algemeen lager dan het nationale gemiddelde. Alleen in 
Zwitserland en Oostenrijk ligt het regionale BBP per hoofd 
van de bevolking dicht bij de grens met Duitsland boven 

het nationale gemiddelde. Daar worden mogelijke nadelen 
als gevolg van een grens gecompenseerd door de economi-
sche kracht van de agglomeratiegebieden dicht bij de grens, 
zoals Bazel, Zürich, Innsbruck en Salzburg. 

Na een inzinking van de economische ontwikkeling in ver-
band met de wereldwijde financiële en economische crisis 
in 2009, ontwikkelden alle economieën zich positief vanaf 
het daarop volgende jaar. Op enkele uitzonderingen na be-
reikten de Duitse regio’s een economische groei die hoger 
was dan de gemiddelde groei in de EU. De grootste relatieve 
groei kon worden vastgesteld in Zuid-Duitsland. De ont-
wikkeling was ook positief in de meeste Poolse, Oostenrijk-
se en Zwitserse regio’s, alsook in Luxemburg; een land dat 
bijzonder hoge jaarlijkse groeipercentages behaalde.

Aan de andere kant gingen Nederland en Frankrijk, evenals 
talrijke regio’s van België en Tsjechië, economisch relatief 
sterk achteruit. Vooral in deze landen lieten de grensregio’s 
een langzamere economische ontwikkeling zien in 
vergelijking met het EU-gemiddelde. Omdat de Duitse 
grensregio’s een bovengemiddelde groei lieten zien, nam de 
economische divergentie in de grensgebieden aldaar toe.

Over het algemeen bestaan er enkele grote economische  
verschillen tussen de Duitse en de aangrenzende grens-
regio’s aan de buitengrenzen (figuur 8.2). De belangrijkste 
zijn de economische verschillen in de Duits-Luxemburgse 
en Duits-Zwitserse grensgebieden. Het nominale BBP per 
hoofd van de bevolking in Luxemburg en het noordwes-
ten van Zwitserland is enkele tienduizenden euro‘s hoger 
dan aan de Duitse kant. Er moet echter rekening worden 
gehouden met het feit dat in deze twee regio’s het aandeel 
inkomende forensen in verhouding tot de bevolking rela-
tief hoog is en dat het BBP per inwoner gerelateerd is aan 
de ingezeten bevolking. Niettemin is de economie in het 
buurland ongetwijfeld sterk.

Ook in het Duits-Deense grensgebied is het BBP per hoofd 
van de bevolking aan de Deense zijde hoger dan dat aan de 
Duitse zijde, een verschil van meer dan tienduizend euro. 
Het omgekeerde geldt voor de oostgrens van Duitsland met 
Polen en de Tsjechische Republiek: het BBP per inwoner 
aan Duitse zijde ligt dicht bij de grens meer dan tiendui-
zend euro hoger dan aan de Poolse en Tsjechische kant.  
Met de andere regio’s is sprake van een relatief evenwicht.

Figuur 8.1: BBP per inwoner op basis van PPS in de regio’s in 2014
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Figuur 8.3: BBP per inwoner op basis van PPS aan de grenzen in 2014Figuur 8.2: BBP per inwoner aan de grenzen in 2014
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Als rekening wordt gehouden met de prijsstructuur en de 
koopkracht, is de waargenomen economische kloof tussen 
landen enigszins kleiner, maar toch blijven er economische 
verschillen te zien.

In Duitsland is het BBP, naar koopkracht (KK), per inwoner 
54 procent lager dan in Luxemburg en 79 procent hoger 
dan in Polen. Het naast elkaar bestaan van rijke economi-
sche- en arbeidscentra en armere deelgebieden blijft ook 
nadat rekening is gehouden met verschillen in koopkracht 
(figuur 8.1). In de grensgebieden zijn de regionale economi-
sche verschillen min of meer duidelijk zichtbaar.

De belangrijkste verschillen in BBP per hoofd van de 
bevolking na koopkrachtaanpassing zijn te vinden aan de 
Duits-Luxemburgse grens, waar het BBP per inwoner in 
Luxemburg meer dan twee keer zo hoog is als in Duitsland, 
ondanks een koopkrachtaanpassing (figuur 8.3). 

Aan de Duits-Deense grens daarentegen zijn de econo-
mische omstandigheden vergelijkbaar, met betrekking 
tot de koop-kracht. Hetzelfde geldt voor delen van het 
Duits-Poolse en het Duits-Tsjechische grensgebied. Zo zijn 

de verschillen in KK in het noordelijke grensgebied tussen 
Mecklenburg-Vorpommern en West-Pommeren relatief 
klein in termen van BBP per hoofd van de bevolking. 
Tegelijkertijd is langs de grenzen een sterkere regionale 
differentiatie herkenbaar. Tussen Brandenburg en de Lu-
buskie Woiwodschap of tussen Saksen alsook Beieren en de 
Karlsbader regio zijn merkbare verschillen te zien, ook na 
koopkrachtaanpassing.

Verschillen in regionale economische kracht
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9  Regionale  
werkgelegenheidsstructuur 

De arbeidsmarkten in Duitsland en de buurlanden lopen 
sterk uiteen. Ruimtelijk zijn de banen vooral geconcentre-
erd in West- en Zuid-Duitsland, in de Benelux, in Zwitser-
land, evenals in bepaalde grootstedelijke economische cen-
tra zoals Kopenhagen, Hamburg, Berlijn, Praag en Wenen.

Hoewel de meeste werknemers overal en steeds meer in 
de dienstensector werkzaam zijn, variëren de percentages 
werknemers in de afzonderlijke sectoren van de economie 
(figuur 9.2). Vooral in Polen en de Tsjechische Republiek 
wijkt de werkgelegenheidsstructuur af van die van West-
Europese maatschappijen, die georiënteerd zijn op diensten 
en IT. Op de Duitse arbeidsmarkt staan industriële verwer-
king en de dienstensector centraal.

Polen
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OostenrijkZwitserland

Frankrijk

Luxem-
burg

België

Nederland

Denemarken

Verschillen aan de grenzen 
in economische structuur
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Weergave: som totaalverschil van de procentuele verschillen 
in aandelen van werknemers in de economische sectoren. 
Gegevensbron: berekening door S&W op basis van Eurostat, 
FSO en nationale bureaus voor de statistieken (LAU2)

in procentpunten

Figuur 9.1: Werkgelegenheidsstructuren aan de grenzen in 2014

In 2014 werkte 74 procent van de werknemers in Duitsland 
in de tertiaire sector, ruim 24 procent in de secundaire 
sector en slechts 1,5 procent in de primaire sector. Met 
uitzondering van Oostenrijk hebben alle andere West- 
Europese buurlanden een hoger aandeel werknemers in  
de dienstensector.

De hoogste werkgelegenheidscijfers in de landbouw, op-
lopend tot 20 procent, zijn te vinden in Polen en Oosten-
rijk. In plattelandsgebieden in Noord- en Zuid-Duitsland, 
Zuidoost-Bohemen, Zwitserland, Champagne, de Belgi-
sche provincie Luxemburg en delen van Nederland (zoals 
Noord-Limburg) liggen de werkgelegenheidspercentages  
in de primaire sector nog steeds boven de vijf procent.

De Tsjechische en Poolse arbeidsmarkten zijn sterk indus- 
trieel en bedrijfsgericht. Meer dan een derde van de werk-
nemers in Tsjechië werkt in de verwerkende sector en dat 
aandeel is bijzonder hoog aan de grens. In Polen is het 
percentage werkenden in de secundaire sector in de Woi-
wodschappen Wielkopolskie (Groot-Polen) en Dolnośląskie 
(Neder-Silezië) bijzonder hoog. 

In Duitsland kan bijna een kwart van de werknemers 
worden toegeschreven aan de maakindustrie. Vooral in het 
westen en zuiden van Duitsland is de arbeidsmarkt sterk 
industrieel en bedrijfsgericht. Dit gaat gepaard met een 
hoge innovatiekracht van het MKB. In Hessen, Thüringen,  
Baden-Württemberg en Beieren is het percentage werken- 
den in de secundaire sector in een groot aantal regio’s 
hoger dan 40 procent. Daarmee verschilt de Duitse arbeids-
markt duidelijk van de aangrenzende regio’s in het westen. 
In de West-Europese buurlanden van Duitsland is het  
aandeel van de industriële werkgelegenheid veel lager dan  
in Duitsland. Als gevolg hiervan is er in bijna alle grens-
regio’s in Duitsland sprake van aanzienlijke verschillen met 
het percentage werkenden in de secundaire sector in de 
buurlanden.

In de dienstensector hebben Nederland (83 %), Denemar-
ken (81 %), België (81 %), Luxemburg (80 %) en Frankrijk 
(79 %) in 2014 een hoger percentage dan Duitsland, terwijl 
dit in Tsjechië (60 %) en Polen (58 %) juist aanzienlijk lager 
was. Nog hoger dan het nationale gemiddelde was het 
percentage in de dienstensector in die regio’s met rela-
tief weinig maakindustrie en tegelijkertijd belangrijke 
diensten-intensieve economische- en financiële centra met 
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Figuur 9.2: Aandeel van werknemers per economische sector in de regio’s in 2014

administratieve functies. Praag bijvoorbeeld laat zien dat 
hoofdstadregio’s tegelijkertijd dienstregio’s zijn. 

Verschillen in het aandeel van diensten in de totale werk-
gelegenheid langs de grenzen weerspiegelen de nationale  
verschillen. Dienovereenkomstig hebben de Duitse grens- 
regio’s met Polen en een groot deel van de Tsjechische 
Republiek een groter percentage werkenden in de diens-
tensector dan hun grensregio’s. In bijna alle andere grens-
regio’s is dit andersom, wat betekent dat de buitenlandse 
buurregio’s een hoger aandeel werknemers in de diensten-
sector hebben.

Aan de grenzen verschillen de sectorale arbeidsstructuren 
in enkele gevallen aanzienlijk, maar in sommige gevallen 
zijn ze ook vergelijkbaar (figuur 9.1). Daarbij kunnen twee 
effecten elkaar overlappen: aan de ene kant wordt de 
regionale werkgelegenheidsstructuur beïnvloed door de 
nationale arbeidsmarkt en aan de andere kant wordt de 
economische structuur bepaald door een duidelijke kloof 
tussen stad en platteland. Als gevolg hiervan kunnen mid-
delgrote of grote grenssteden in de sectorale economische 
structuur van een grensgebied bijdragen aan het vergroten 
van de verschillen aan de grenzen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval met Dresden voor de Duits-Tsjechische grens, terwijl 

in de andere landelijke gestructureerde onderverdelingen 
aan beide zijden van deze grens – bv. tussen Tsjechië en 
Beieren – ondanks verschillen in nationale arbeidsmarkten 
er vrijwel geen verschillen in de sectorale werkgelegen-
heidsstructuur zijn.

Economische centra dicht bij de grens kunnen echter ook 
tot een onderlinge aanpassing van de werkgelegenheids-
structuren leiden, zoals het geval is met Szczecin. Wat de 
economische structuur betreft, zijn de verschillen aan de 
Duitse buitengrens het grootst in de Duits-Poolse grenscor-
ridor. Alleen in de regio rond Szczecin, met zijn onevenre-
dig hoge aandeel werknemers in de dienstensector, is de 
sectorale werkgelegenheidsstructuur aan beide zijden van 
de grens, zonder beperking, vergelijkbaar.

Regionale werkgelegenheidsstructuur

Gegevensbestand: Eurostat, Federaal bureau voor de statistiek (FSO)
© EuroGeographics wat betreft de bestuurlijke grenzen
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10 Arbeidsmarkt  
en werkloosheid 

De arbeidsmarkten van de afzonderlijke landen hebben 
zich de afgelopen jaren heel verschillend ontwikkeld. In 
Duitsland bereikte het werkloosheidspercentage in 2005 zijn 
hoogste niveau, rond de twaalf procent. Sindsdien daalde 
dat percentage na een kortstondige stijging in 2009. De 
werkloosheid in Duitsland ligt momenteel op een zeer laag 
niveau van ongeveer vier procent. Alleen in Tsjechië was de 
werkloosheid in 2016 vergelijkbaar laag als in Duitsland.

In de andere buurstaten lag het percentage hoger. Met 
uitzondering van Duitsland, Tsjechië en Polen verslechterde 
het overal in vergelijking met 2008. In Frankrijk was het 
werkloosheidscijfer 10,4 procent, waarmee dat het hoogste 
percentage van alle Duitse buren was. Met enige afstand 
volgden België (7,8 %), Luxemburg (6,3 %), Polen en Dene- 

marken (beiden 6,2 %), Nederland en Oostenrijk (beiden  
6,0 %) en Zwitserland (5,0 %). 

Polen heeft de afgelopen jaren de grootste schommelingen 
in werkloosheid meegemaakt. De werkloosheid was er  
ongeveer 20 procent vóór de toetreding tot de Europese 
Unie. Na de scherpe daling in de periode tussen 2005 en 2008 
en een lichte stijging in de jaren daarna, is de werkloosheid 
in Polen de afgelopen drie jaar sterk gedaald en ligt nu onder 
het niveau van veel Duitse buurstaten.

De werkloosheid verschilt aanzienlijk tussen Duitsland en de 
omliggende regio’s. Het niveau van de regionale werkloos-
heid wordt sterk bepaald door het algemene niveau van de 
respectievelijke landen, maar wordt verder gedifferentieerd 
binnen de natiestaten (figuur 10.1). In Zuid-Duitsland, maar 
ook in delen van West- en Noord-Duitsland, was het werk-
loosheidspercentage het laagst in 2016 – evenals in Oost-
Zwitserland, West-Oostenrijk en in een groot deel van de 
Tsjechische Republiek. Aanmerkelijk hoger viel het percenta-
ge in Oost-Duitsland uit – en vooral in de deelstaten Berlijn, 
Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern.

De werkloosheid aan de oostgrens van Duitsland met Polen 
en Tsjechië en aan de zuidgrens met Oostenrijk en Zwitser-
land bevindt zich op een relatief vergelijkbaar niveau (figuur 
10.2). 

Aan de andere kant zijn de verschillen aan de westgrens van 
Duitsland heel duidelijk. De werkloosheid was meer dan 10 
procent in het noordoosten van Frankrijk en de Belgische 
provincie Luik, terwijl het in de naburige Duitse grensregio’s 
slechts tussen de 2,7 procent (regio Trier) en 4,9 procent  
(Saarland) lag. De contrasterende ontwikkeling van de werk-
loosheid in de afgelopen jaren heeft geleid tot een aanzien- 
lijke toename van de verschillen aan beide zijden van de 
grens. 

Enigszins kleinere, maar merkbare verschillen in werkloos-
heid in grensgebieden, bestaan aan de Duitse grenzen met 
Luxemburg, het noordoosten van Nederland en Denemar-
ken (figuur 10.3).

In principe verliep de ontwikkeling van de werkloosheid aan 
de westelijke en zuidelijke grens van Duitsland de afgelopen 
jaren zeer tegenstrijdig. Met uitzondering van de grotere 
regio Zürich, steeg de werkloosheid in alle grensregio’s aan 

Figuur 10.1: Werkloosheid in de regio’s in 2016
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Figuur 10.2: Verschillen in werkloosheid aan de grenzen in 2016 Figuur 10.3: Ontwikkeling van de werkloosheid in de regio’s tussen 
2011 en 2016

buitenlandse zijde – met tegelijkertijd een daling aan de 
Duitse kant. Aan de noord- en oostgrens van Duitsland nam 
de werkloosheid in de grensgebieden aan beide zijden af. 
De daling van de werkloosheidscijfers was met name sterk 
in Oost-Duitsland, West-Polen en het noordwesten van de 
Tsjechische Republiek.

Noordwest-Polen, maar ook het Franse noorden en de 
Belgische regio Wallonië, blijven echter getroffen door een 
hoge jeugdwerkloosheid; In 2016 bedroeg deze meer dan 20 
procent. Duitsland heeft een lage jeugdwerkloosheid in ver-
gelijking met zijn buurlanden. In het zuiden van Duitsland 
bedroeg deze in 2016 zelfs minder dan vijf procent.
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van Eurostat en nationale bureaus voor de statistieken (LAU2)
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Werkloosheidsgegevens worden consistent verzameld 
volgens het concept van de Internationale Arbeidsorga-
nisatie van de Verenigde Naties (IAO). Zo is de werk-
loosheid internationaal vergelijkbaar, vandaar dat dit 
concept hier wordt gebruikt. Volgens het IAO-concept 
worden werkzoekenden als werkloos beschouwd, on-
geacht hun inschrijving bij de arbeidsbureaus; mensen 
worden echter al vanaf één uur werk per week gerekend 
tot de werkzame beroepsbevolking. De werkloosheid 
volgens de werkloosheidsstatistieken van de arbeidsbu-
reaus daarentegen houdt alleen rekening met geregis- 
treerde werklozen en telt werklozen met slechts geringe 
werkzaamheden, als zijnde niet werkzoekend. Het werk-
loosheidspercentage van de federale arbeidsbureaus ligt 
over het algemeen hoger dan onder het IAO-concept.

Arbeidsmarkt en werkloosheid

Werkloosheid
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11 Grensoverschrijdende  
pendelaars 

Figuur 11.1: Grenspendelaars in de jaren 2006, 2011 en 2016 en het 
aandeel van de beroepsbevolking in de regio’s in 2016
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Grenspendelaars zijn personen die pendelen tussen het land 
van verblijf en het land waar zij werken of studeren. Het 
recht op vrije keuze van woonplaats en verblijf en vrije toe-
gang tot werk wordt door de EU ondersteund. Sinds 1 mei 
2011 kunnen ook werknemers uit Polen en Tsjechië zonder 
beperkingen in Duitsland werken. De Zwitsers genieten ook 
van internationale bewegingsvrijheid binnen de EU.

Essentiële factoren voor grensoverschrijdend woon-werk-
verkeer zijn de regionale verschillen in werkgelegenheid en 
de verschillende salarissen en kosten van levensonderhoud. 
In Duitsland woont de meerderheid van de grensgangers 
dicht bij de grens met Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk, 
Nederland en Oostenrijk. Het totale aantal grenspendelaars 
dat in 2016 vanuit Duitsland pendelde was volgens Euro-
stat (LFS) 284.400. Het grootste aantal grenspendelaars had 
Frankrijk met 454.000 mensen, waarvan ongeveer een tiende 
naar Duitsland reisde. Daarna volgen Polen (180.000), België 
(109.000), Oostenrijk (62.000), Tsjechië (56.000) en Nederland 
(44.000). Relatief weinig grenspendelaars kwamen vanuit 
Zwitserland (22.000), Denemarken (18.000) en Luxemburg 
(7.000).

De ruimtelijke focus ligt bij de grensgangers op werkgelegen-
heid in de Großregion, langs de Oberrhein en in Zwitserland 
(figuur 11.1). Hoge percentages grenspendelaars, werkzaam 
in hun woonplaats, waren in 2016 zichtbaar in de Franse 
regio’s Franche-Comté (11,2 %), Lotharingen (11,1 %), Elzas 
(8,2 %) en de Oostenrijkse regio Vorarlberg ( 10,3 %). In 
Duitsland werden op kleine schaal vergelijkbare percentages 
grensgangers behaald in de regio Trier en aan de Oberrhein, 
en iets lagere percentages in het Saarland.

Hoewel met regionale verschillen, nam het totale aantal 
grenspendelaars de afgelopen vijf jaar in alle landen toe. De 
grootste relatieve groei was in Luxemburg, gevolgd door 
Denemarken, Tsjechië, Polen en Nederland. In Duitsland was 
de relatieve toename van het woon-werkverkeer over de 
grens het laagst, omdat het aantal grensgangers alleen in het 
westen toenam.

Het grootste aantal buitenlandse pendelaars in 2016 had 
Zwitserland (300.000). In het veel kleinere Luxemburg waren 
er dat 180.000, dat was 42 procent van de aldaar werkzame 
bevolking. In Duitsland (164.000) en Oostenrijk (148.000) 
bleef het aantal pendelaars uit het buitenland kleiner.

Voor grenspendelaars uit het buitenland biedt Duitsland een 
aantrekkelijke arbeidsmarkt. Met een lage werkloosheid is 
er een toenemende behoefte aan werknemers in de MBO-
beroepsgroepen (‘Lehrberufe’), zoals verpleging, catering,  
horeca en bouw. In de oostelijke buurregio’s van Polen en de  
Tsjechische Republiek, waar de gemiddelde lonen ook aan- 
zienlijk lager liggen, is het aantal grensgangers naar Duitsland 
en hun aandeel in alle betaalde banen merkbaar gestegen.
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Figuur 11.2: Naar Duitsland pendelende grenswerkers naar landen van herkomst in de Landkreisen en Kreisfreie steden in het jaar 2016
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De grootste groep grenspendelaars die naar Duitsland komt, 
is afkomstig uit Frankrijk (figuur 11.2). In 2016 woonden 
46.400 grenspendelaars in Frankrijk en werkten in Duitsland, 
waaronder zo‘n 13.000 Duitse staatsburgers. Polen en de 
Tsjechische Republiek zijn de volgende belangrijkste landen 
van herkomst; In hetzelfde jaar kwamen er 39.900 respec-
tievelijk 21.900 grensgangers. Uit deze drie landen tezamen 
kwam daarmee twee derde van alle grensgangers naar Duits-
land. Dit werd gevolgd door Oostenrijk (11.300), Nederland 
(10.200) en België (5.600). Uit Zwitserland (ongeveer 1.500), 
Denemarken (ongeveer 500) en Luxemburg (ongeveer 200) 
kwam een klein aantal grensgangers naar Duitsland. 

Het deel van Duitse staatsburgers onder hen die in het 
buitenland wonen en in Duitsland werken, kan niet worden 
vastgesteld. Het is te verwachten dat grensgangers met een 
buitenlandse nationaliteit bijna overal overwegen; in bepaal-
de naburige regio’s (bijvoorbeeld in België) wordt een groot 
aantal grensgangers met de Duitse nationaliteit vermoed.

Met uitzondering van grenspendelaars uit Polen zijn de 
arbeidsplaatsen van grenspendelaars in Duitsland geconcen-
treerd in de gebieden dicht bij de grens. Het aantal mensen 
dat vanuit het buitenland naar de economisch sterkere 
metropoolregio’s Hamburg, Berlijn, Rijn-Ruhr, Frankfurt am 
Main en München pendelt, is betrekkelijk laag. Het pendel-
patroon van grenspendelaars uit Polen is meer ruimtelijk 
verspreid: enerzijds laten zij ook een concentratie in het 
grensgebied, inclusief Berlijn, zien, anderzijds reist een aan- 
zienlijk aantal grenspendelaars uit Polen over lange afstan-
den naar vrijwel alle delen van Duitsland. 

Grensoverschrijdende pendelaars
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12 Grensoverschrijdende  
arbeidsmarkt in het Duits-
Nederlandse grensgebied

De Duits-Nederlandse arbeidsmarkt kan in regionaal 
perspectief nog niet worden beschouwd als geïntegreerd. 
Dit geldt zowel voor het grensgebied tussen Nedersaksen en 
Nederland als voor het grensgebied tussen Noordrijn-West-
falen en Nederland. In het navolgende wordt dit aan de hand 
van opleidingsniveau en pendelaarsstromen behandeld. 

Het opleidingsniveau ligt aan beide zijden van de grens lager 
dan het nationale gemiddelde (figuur 12.2). In het bijzonder 
het aandeel hooggekwalificeerde werknemers ligt onder het 
landelijk gemiddelde. Terwijl in Nederland 35,3 procent van 
alle werknemers hoogopgeleid is, is dat aan de Nederlandse 
kant in de grensstreek met Nedersaksen 28,1 procent en 
in Noordrijn-Westfalen 32,5 procent. Aan de Duitse kant is 
het aandeel hoogopgeleide werknemers in heel Nedersak-
sen 23,8 procent, in de grensregio Nedersaksen-Nederland 
slechts 17,9 procent, in Noordrijn-Westfalen 24,6 procent en 
in het grensgebied Noordrijn-Westfalen en Nederland 21,6 
procent.

In de Duits-Nederlandse grensregio’s heeft een relatief 
groot aantal werknemers een scholing op mbo-niveau: in 
Nederland is het landelijk gemiddelde 41,1 procent en aan 
de Nederlandse zijde in het grensgebied met Nedersaksen 
46,5 procent en 43,3 procent in Noordrijn-Westfalen. Aan de 
Duitse zijde hebben deze gemiddeld geschoolde arbeiders in 
het landelijk gemiddelde van de deelstaat Nedersaksen een 
aandeel van 62,4 procent en 67,9 procent in de grensstreek 
met Nederland. Voor Noordrijn-Westfalen zijn de cijfers 57,3 
procent voor het landelijk gemiddelde en 60,3 procent voor 
de grensstreek met Nederland. De situatie is vergelijkbaar 
bij laagopgeleiden, waarvan het aandeel in de grensregio’s 
doorgaans hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Aan beide kanten van de grens liggen de relatieve onderwijs-
niveaus onder het landelijk gemiddelde. Dit komt overeen 
met de vergelijkbare ruimtelijke structuur in deze regio’s, die 
grotendeels wordt gekenmerkt door landelijke en dunbe-
volkte gebieden. In de plaatsen met hogescholen en univer-
siteiten ligt het aandeel hooggekwalificeerde personen ook 
boven het regionale gemiddelde.

Het aantal mensen dat in Nederland woont en in het 
grensgebied van Nedersaksen werkt, is extreem laag (figuur 
12.1): in 2014 waren dit minder dan 1.000 sociaal verzekerde 

werknemers of 0,3 procent. Omgekeerd werkten ongeveer 
10.000 Duitse werknemers in de Nederlandse grensregio, wat 
overeenkomt met 1,7 procent van de sociaal verzekerden die 
er werken. De redenen voor dit geringe niveau zijn moeilijk 
te bepalen. Afgezien van taalkundige, juridische en admi-
nistratieve obstakels, geldt voor Nedersaksen dat er in het 
westen geen grote concentratiegebieden aan de grens zijn, 
het gebied dunbevolkt is en er lange aanrijroutes naar de 
arbeidsplaatsen in het achterland zijn wat als onaantrekke-
lijk wordt ervaren.

Een andere reden voor het lage aantal grenspendelaars 
zou kunnen zijn dat mensen die aan de andere kant van 
de grens hebben gewerkt, wellicht daarheen zijn verhuisd. 

Figuur 12.1: Grenspendelaars op de arbeidslocatie aan de Duits-
Nederlandse grens in 2014
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In feite geldt dit maar voor een paar mensen. Het aandeel 
mensen met een Duits staatsburgerschap dat in 2014 in de 
Nederlandse grensregio woonde en werkte, bedroeg slechts 
0,3 procent van de werkenden. Het aandeel mensen met 
de Nederlandse nationaliteit dat in het grensgebied van 
Nedersaksen woonde en werkte, bedroeg eveneens slechts 
0,5 procent.

Grenswerkers van Duitsland naar Nederland hebben voor-
namelijk het Nederlandse staatsburgerschap. Hun aandeel i
alle grenswerkers in het Nedersaksische grensgebied is meer
dan 60 procent. Dit zijn waarschijnlijk mensen die vanuit 
Nederland naar Duitsland zijn geëmigreerd maar hun baan 
in Nederland hebben behouden. Omgekeerd is er een afne-
mend aantal Duitse werknemers woonachtig in Nederland 
die in hun land van herkomst werken.

Het aantal grenswerkers uit Nederland naar Noordrijn-
Westfalen steeg tussen 2012 en 2014 licht met 3 procent. In 
dezelfde periode daalde het aantal mensen dat in Noordrijn-
Westfalen woont en in Nederland werkt met 8 procent. 
Grenswerkers uit Noordrijn-Westfalen naar Nederland blij-
ven de meerderheid vormen: in 2014 waren er iets minder 
dan 27.000 mensen, in de tegenovergestelde richting echter 
slechts ongeveer 9.350. In de districten Borken (+16 %), 
Steinfurt (+35 %) en de steden in het Ruhrgebied (+19 %) is 
er de afgelopen jaren sprake van een sterke toename van 
grenswerkers uit het buurland. De Nederlandse grensregio 
trekt nu – afgezien van de steden Arnhem en Nijmegen en 
het deelgebied Zuid-Limburg van de provincie Limburg – 
minder werknemers uit Duitsland.

n 
 

Als we de werkgelegenheidsregio’s beter bekijken dan zien 
we dat aan de Nederlandse zijde de regio’s Twente en de 
Achterhoek relatief veel grensgangers hebben. Aangenomen 
mag worden dat de traditioneel sterke grensoverschrijdende 
economische betrekkingen en de vestiging van bedrijven 
nabij de grens de oorzaken daarvan zijn. Aangezien beide 
regio’s zich in de buurt van Nedersaksen en Noordrijn-
Westfalen bevinden, is het onzeker of de grenswerkers in 
Niedersachsen of Noordrijn-Westfalen wonen

Het kleine aantal grenswerkers aan de Duits-Nederlandse 
grens kan vooral worden toegeschreven aan verschillen, in 
sommige gevallen zelfs onverenigbaarheid, op taalkundig, 
juridisch en administratief gebied.

Figuur 12.2: Kwalificatieniveaus in het grensgebied tussen Nedersaksen en Nederland (links) en in het grensgebied tussen Noordrijn-Westfalen 
en Nederland (rechts)
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13 Grenspendelaars  
in de Großregion  

Het aantal grenspendelaars uit de Großregion dat dage-
lijks de nationale grenzen overschrijdt, bedroeg in 2015 in 
totaal 194.700 mensen. Hiervan ging ongeveer 80 procent 
naar het Groothertogdom Luxemburg (158.300 grenspen-
delaars), voornamelijk uit Lotharingen (79.800), Rheinland-
Pfalz (30.900), Wallonië (39.200) en Saarland (8.400) (figuur 
13.1). De aantrekkelijke arbeidsmarkt van het Groothertog-
dom Luxemburg is de oorzaak van dit mobiliteitsgedrag.

De tegenovergestelde stroom van grenspendelaars uit 
Luxemburg was extreem laag, voor zover geregistreerd: in 
2015 trokken slechts 40 Luxemburgers naar het Saarland. 
Uit Lotharingen kwamen met 102.400 mensen verreweg 
het grootste aantal grenspendelaars, waarvan 15.900 
mensen naar het Saarland om naar hun werk te gaan en 
daarmee dus na Luxemburg de op een na belangrijkste 
bestemming voor forensen in de Großregion is.

In de Boven-Moezelvallei is sprake van een intensiever 
verkeer van grenspendelaars van en naar Duitsland en 

Luxemburg. De steden Luxemburg, met ongeveer 150.000 
banen en Trier met iets minder dan 54.000 banen, zijn de 
economische centra. Significante werkgelegenheid is ook 
te vinden in de regionale centra Wittlich (13.280), Bitburg 
(10.460) en Merzig (10.120 banen).

Figuur 13.2 geeft het aantal pendelaars per gemeente weer, 
evenals het aantal grenspendelaars uit Duitsland naar 
Luxemburg. Beroepspendelaars zijn werknemers die niet 
in de arbeidsplaats wonen. Het aantal beroepspendelaars 
bevat ook de grenspendelaars, in het Duitse deel echter 
alleen die naar Luxemburg.

Trier, de grootste gemeente aan de Duitse kant, heeft de 
meeste uitgaande forensen: 15.300. De stad Luxemburg 
laat bijna hetzelfde getal zien en heeft 14.700 uitgaande fo-
rensen. Beide steden zijn echter hoofdzakelijk steden waar 
forensen naar toe komen. Het aantal inkomende forensen 
is veel groter dan het aantal uitgaande. In de deelregio 
Luxemburg liggen de aantallen forensen per gemeente 
tussen de 271 en 14.700, waarbij de grenspendelaars maar 
een onbeduidend aandeel vertegenwoordigen, in de Duitse 
deelregio tussen nul en 15.300. De gemeenten met een laag 
aantal uitgaande forensen bevinden zich voornamelijk in 
de noordelijke Duitse deelregio, in de Hunsrück en de regio 
Moezel-Saargau.

In principe worden de verbindingen naar het Groother-
togdom Luxemburg sterker al naar gelang een gemeente 
dichter bij de grens met Luxemburg ligt. Het percentage 
forensen dat naar Luxemburg gaat ten opzichte van het 
totaal aantal forensen is duidelijk hoger dan 80 procent, 
vooral bij de kleine gemeenten in de Eifel en de Hunsrück. 
Als gemeenten meer dan 20 kilometer van de grens verwij-
derd zijn, laten ze echter maar zelden meer dan 20 procent 
uitgaande forensen naar Luxemburg zien.

De grootste forensenstromen gaan van de Saarlandse ge-
meenten en vanuit Trier naar Luxemburg. Absoluut gezien 
zijn er 6.830 personen afkomstig uit Trier, wat neerkomt op 
bijna de helft van alle forensen die werken in het Groother-
togdom Luxemburg. Vanuit het grensplaatsje Perl rijden 
ongeveer 1.600 van de in totaal 2.340 forensen die elders 
werken naar Luxemburg, dit betekent dat er duidelijk meer 
personen naar het buitenland pendelen dan naar een plaats 
in Duitsland zelf.

Figuur 13.1: Stromen van grenspendelaars in de Großregion in 2015 
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Figuur 13.2: Pendelaars over gemeentegrenzen en grenspendelaars in de hoger gelegen Moezelvallei
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14 Grenspendelaars  
in de Euroregion  
PRO EUROPA VIADRINA

De Euroregion PRO EUROPA VIADRINA is een van de vier 
Euroregio’s langs de Duits-Poolse grens. Aan de Duitse kant  
is deze regio gelegen in het oosten van de deelstaat Branden- 
burg, aan de Poolse kant in het noordelijke deel van het 
Woiwodschap Lubuskie. De Euroregion is gelegen tussen 
de steden Berlijn in het westen, Szczecin in het noorden en 
Poznan in het oosten.

Figuur 14.2 toont de nationale forensenstromen van 
werknemers aan beide zijden van de grens in 2011, voor 
forensenstromen vanaf 75 personen. De forensenstromen 
geven aan in hoeverre de gemeenten een centrumfunctie 
vervullen en geven informatie over het karakter van de 
verzorgingsgebieden van de grote en regionale centra.  

Opvallend is de belangrijke functie van Berlijn. In de afge-
lopen jaren zijn de forensenstromen van en naar Berlijn 
zelfs in beide richtingen toegenomen. Het aantal forensen 
van het Duitse deel van de Euroregion naar Berlijn is nu 
ongeveer 39.400, en het aantal pendelaars vanuit Berlijn 
naar de regio bedraagt ongeveer 12.750 personen. Binnen 
de Euroregion komen de assen tussen Frankfurt (Oder), 
Fürstenwalde/Spree en Berlijn evenals tussen Frankfurt 
(Oder) en Eisenhüttenstadt als belangrijke forensenroutes 
naar voren.

In het Poolse deel van de Euregio heeft Gorzów Wielko-
polski de grootste centrale functie. Naast Gorzów Wielko-
polski, een van de twee hoofdsteden van het Woiwodschap 
Lubuskie, bestaan er uitgebreide forensenrelaties met 
Zielona Góra. Ondanks dat aan beide kanten van de grens 
tangentiële binnenregionale verbindingen bestaan, zijn ze 
zwakker. Hoewel er bijna evenveel inwoners zijn aan de 
Duitse en Poolse zijde, is het aantal woon-werk forensen 
groter in het Duitse deel van de Euroregion. Vanwege de 
methodologische bijzonderheden van de registratie van 
mobiliteitsdata in Duitsland (via de werkgelegenheids-
statistieken van het Federale Arbeidsbureau) en in Polen 
(via de Poolse Microcensus), kan er maar in beperkte mate 
worden vergeleken.

Met de toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004, 
de toelating tot het Schengengebied in 2007 en het vrije 
verkeer van werknemers vanaf 2011, werd de politieke 
koers gezet voor een snelle ontwikkeling van wederzijdse 

grensoverschrijdende vervoersverbindingen in het Duits-
Poolse grensgebied. 

De ontwikkeling van het woon-werkverkeer van Polen 
naar het Duitse deel van de Euroregion PRO EUROPA 
VIADRINA is geïllustreerd in figuur 14.1. Weergegeven 
worden forensenstromen vanaf 10 personen, waarbij de 
nu beschikbare gegevensbronnen de Poolse woonplaatsen 
nog niet kunnen afbeelden. Gegevens over grenspendelaars 
die in tegenovergestelde richting gaan, dat wil zeggen van 
Duitsland naar Polen, waren ook nog niet beschikbaar. Het 
aantal werknemers dat vanuit Polen naar het Duitse deel 
van de Euroregion ging, steeg tussen 2011 en 2016 van 198 
naar 1.576, oftewel met bijna 800 procent. Terwijl in 2011  
in slechts drie gemeenten meer dan 10 werknemers uit 
Polen werkten, is dit nu bij 24 gemeenten het geval, oftewel 
in grote delen van het Duitse deel van de Euroregion. De 
belangrijkste werkplekken zijn Frankfurt (Oder) en Fürsten- 
walde/Spree.

Bovendien hebben de toenemende aantallen forensen een 
merkbare invloed op de mate waarin vervoersinfrastruc-
tuur in de regio gebruikt wordt. Het aantal Poolse grens-
pendelaars dat regelmatig voor werk naar Berlijn reist, 
steeg bv. van 65 in 2011 naar 2.132 in 2016.

Figuur 14.1: Ontwikkeling van het aantal pendelaars vanuit Polen naar  
het Duitse deel van de Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 2011-2016

Gegevensbron: Bundesagentur für Arbeit 2011-2016,
personen met een reguliere baan, vanaf 10 personen 
Bestuurlijke grenzen: Euregio PRO EUROPA VIADRINA
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Figuur 14.2: Pendelverbindingen in de Euroregion PRO EUROPA VIADRINA aan Duitse en Poolse zijde (zonder grensoverschrijdende pendelver-
bindingen) in 2011
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De stijging van 50 procent, die werd geregistreerd van 2015 
tot 2016, toont de grote urgentie om maatregelen te nemen 
in de transportsector. Ook is het vrachtverkeer op de A2/
A12 tussen 2010 en 2015 met 25 procent toegenomen. 
Bovendien komen elk jaar ongeveer 2 miljoen passagiers 
van de Berlijnse luchthavens uit Polen, met name vanuit de 
direct aangrenzende Woiwodschappen.

De ontwikkeling van het aantal en de verdeling van 
werkplekken en doorreizende forensen betekent dat alle 
grensoverschrijdende vervoersverbindingen (wegen, 
spoorwegen, bussen in Frankfurt (Oder) en Słubice) in 
toenemende mate worden gebruikt. Hierdoor staan regi-
onale en nationale infrastructuurorganisaties voor grote 

uitdagingen voor alle transportroutes. In de Euroregion 
PRO EUROPA VIADRINA houdt men zich intensief bezig 
met een grensoverschrijdende aanpak van de toenemende 
files op de A2/A12, de overbelasting van treinverbindingen 
op het traject Berlijn - Frankfurt (Oder) - Rzepin (- Zielona 
Góra - Wrocław) - Poznań – Warschau c.q. Berlijn - Kostrzyn 
aan de Oder - Gorzów Wielkopolski en zoekt men naar 
mogelijke transportoplossingen.

Regionale verdieping Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
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15 Nationale en internationale 
bereikbaarheid

Figuur 15.1: Europese bereikbaarheidspotentieel in 2014
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Figuur 15.2: Nationaal bereikbaarheidspotentieel in 2014
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Bereikbaarheid is een multidimensionaal concept met vele 
facetten, concepten en definities. „De algemene bereikbaar-
heid” bestaat niet. In plaats daarvan moeten voor elke vraag 
contextafhankelijke bereikbaarheidsindicatoren worden 
vastgelegd, die de context van geval tot geval weerspiegelen.

Bereikbaarheid is ook een economische vestigingsfactor. 
Bereikbaarheid in termen van concurrentiekracht in de 
regio’s van Duitsland en de buurlanden is weergegeven 
in figuur 15.1 voor spoorwegverkeer. De bereikbaarheids-
patronen worden grotendeels bepaald door het Europese 
hogesnelheidstreinverkeer. Steden en regio’s langs de Rijn 
in Duitsland, evenals de metropolen in België en Frankrijk, 
hebben het hoogste Europese bereikbaarheidspotentieel. 
Een hoog potentieel bereiken ook de regio’s in Zwitserland 

en Nederland. Alle Duitse regio’s (behalve in het noorden 
en noordoosten van het land) bereiken een bereikbaar-
heidsniveau boven het Europees gemiddelde. Daaronder 
liggen alle regio’s van de noordelijke en oostelijke buur- 
landen van Duitsland. De bereikbaarheid van de grens-
regio’s vloeit voort uit de ligging van het spoorwegnet, met 
name wat betreft de hogesnelheidslijnen. De grensregio’s 
in het westen en zuidwesten van Duitsland hebben be-
reikbaarheidswaarden die behoren tot de hoogste in heel 
Europa.

De situatie is anders wanneer gekeken wordt naar de 
bereikbaarheid van bestemmingen in regio’s in eigen land 
(figuur 15.2). De nationale toegankelijkheid structureert 
de ruimte heel anders. Bijna alle grensregio’s zijn perifeer. 
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Uitzonderingen zijn de grensregio’s in het westen van 
Noordrijn-Westfalen en de Oberrhein, omdat zij veel eigen 
bestemmingen hebben.

Een andere vorm van bereikbaarheid is de reistijd naar de 
dichtstbijzijnde luchthaven met een aantrekkelijk aantal 
vluchten (figuur 15.3). Vanuit de meeste regio’s kan een 
luchthaven met een passagiersvolume van meer dan 1 mil- 
joen passagiers in minder dan 90 minuten met de auto 
worden bereikt. Regio’s, die perifeer liggen qua bereik- 
baarheid van luchthavens, zijn te zien in het midden van  
Duitsland (langs de voormalige grens tussen West- en  
Oost Duitsland) en vooral in Mecklenburg-Vorpommern. 
Voor de grensregio’s in het westen en zuiden van Duitsland 
zijn de luchthavens goed toegankelijk. In veel van deze 
grensregio’s bevindt de best bereikbare luchthaven zich 
niet op eigen grondgebied, maar in het buurland. Sommige 
grensregio’s in de Duits-Oostenrijkse, Beiers-Tsjechische 
en vooral Duits-Poolse gebieden liggen daarentegen veel 

o o

""""""

""

verder weg van luchthavens. In deze gebieden bedraagt  
de reistijd, aan de kant van de buurlanden van Duitsland,  
vaak twee uur of meer.

Factory Outlet Centres zijn een speciale vorm van detail-
handel die vaak bewust hun locatie in de grensgebieden 
zoeken om zo ook de markt in het buurland te bedienen.
Zo is de reistijd naar deze voorzieningen in de meeste 
grensregio’s in het noorden, westen en zuiden van Duits-
land relatief kort, terwijl een brede strook in het centrum 
van Duitsland veel verder weg ligt (figuur 15.4). Dit geldt 
ook voor de grensregio’s met Tsjechië en Polen, waarbij 
men vaak moet uitgaan van twee of zelfs meer dan drie  
uur rijden naar een Factory Outlet Center.

Figuur 15.3: Reistijd per auto in 2017 naar de dichtstbijzijnde lucht-
haven
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Figuur 15.4: Reistijd per auto naar het dichtstbijzijnde Factory 
Outlet Center in 2017
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16 Toerisme in de  
Vierlandenregio Bodensee

De internationale regio rondom de Bodensee is een van de 
meest populaire toeristische bestemmingen in het Duitse 
taalgebied. Recente onderzoeken tonen aan dat de Bodensee 
regelmatig tot de top tien van meest bekende vakantie-
bestemmingen in Duitsland behoort. De Bodensee staat ook 
nationaal bekend als toerismemerk en vele mensen hebben 
de regio al bezocht: bijna 90 procent van de Duitsers kent de 
Bodensee of is wel eens in de regio geweest.

Het toerisme in de regio Bodensee kan op een lange traditie 
terugkijken. Al in het midden van de 19e eeuw beleefde 
het toerisme rond de Bodensee een eerste bloei en werd er 
al bij toeristische aangelegenheden grensoverschrijdend 
samengewerkt. In die tijd ontstonden de eerste gezamenlijke 
marketingorganisaties voor het toerisme rond de Bodensee, 
die – maar nu in een nieuwe vorm – nog steeds bestaan. 
Ook vond er in die tijd al grensoverschrijdende afstemming 
plaats over het toeristische aanbod. Zo werd in 1857 de 
zogenaamde „Witte Vloot“ opgericht, waarin de nationale 
scheepvaartmaatschappijen aan de Bodensee hun regels 
en prijzen grensoverschrijdend op elkaar afstemden en een 
gemeenschappelijk vaarschema opstelden. Deze samen-
werking is er nog steeds, ook al zijn de voorheen openbare 
scheepvaartmaatschappijen nu geprivatiseerd. Momenteel 
vervoeren de schepen van de „Witte Vloot“ aan de Bodensee 
jaarlijks ongeveer vier miljoen passagiers.

Elk jaar wordt de Internationale Bodenseeregio bezocht  
door enkele miljoenen gasten, van wie ongeveer twee derde 
uit Duitsland komt. Alleen al in 2015 genereerden deze per-
sonen meer dan elf miljoen overnachtingen[1]. 

De regio is niet alleen aantrekkelijk voor de „klassieke“ 
vakantiegasten, maar wordt ook jaarlijks bezocht door 20 tot 
25 miljoen dagtoeristen. Daarnaast gebruiken ongeveer vier 
miljoen mensen die in de regio zelf wonen de Bodensee voor 
ontspanning en recreatieve activiteiten. De dagjesmensen, 
de lokale bevolking en ook overnachtende gasten richten 
hun activiteiten voornamelijk op bezienswaardigheden in 
de directe omgeving van het meer. Dit zijn bijvoorbeeld het 
eiland Mainau, de paalwoningen in Unteruhldingen of het 

eiland Reichenau en natuurlijk steden als Konstanz, Lindau, 
Meersburg of Überlingen. Alleen al voor de Konstanz wordt 
uitgegaan van ca. zes miljoen bezoekers per jaar.

Toerisme aan de Bodensee vindt tot nu toe voornamelijk 
plaats aan de Duitse oever (figuur 16.1). Daar werd in 2015 
ongeveer 55 procent van alle overnachtingen gegenereerd. 
Ook de intensiteit van het toerisme, dat wil zeggen het aantal 
overnachtingen per inwoner, ligt ver boven het gemiddelde. 
De Zwitserse zuidelijke oever van de Bodensee, wordt daar-
entegen tot dusver nauwelijks door toeristen bezocht. Het 
opvallend lage aantal gasten laat dit duidelijk zien, maar ook 
de beperkte overnachtingscapaciteit geeft aan dat toerisme 
daar maar een ondergeschikte rol speelt.

Figuur 16.1: Aantal overnachtingen in de commerciële accommoda-
ties in de gemeenten in 2015
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[1] De statistische gegevens van de afzonderlijke landen zijn 
geharmoniseerd conform de richtlijnen van de Statistikplattform 
Bodensee, om een goede vergelijking te kunnen maken. Het 
werkelijke aantal overnachtingen is hoger, omdat bijvoorbeeld de 
overnachtingen in privéverblijven of privé-appartementen hier 
niet zijn meegenomen.
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Figuur 16.3: Ontwikkeling van de gemiddelde verblijfsduur sinds 1984 
aan de Bodensee in Baden-Württemberg
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Het aantal overnachtingen is de afgelopen jaren gestaag 
toegenomen in de hele regio van de Bodensee (figuur 16.2). 
Zo steeg sinds 1997 het aantal gasten met bijna 90 procent en 
het aantal overnachtingen met 63 procent. Alleen al in 2015 
steeg het totale aantal overnachtingen in de Bodensee regio 
met 275.000 in vergelijking met het jaar ervoor.

De ontwikkeling van het aantal gasten varieert sterk in de 
afzonderlijke deelgebieden. Niet alle steden en gemeenten 
kunnen profiteren van de merkbare groei van het toerisme.
De betekenis van de grotere steden voor het toerisme aan de 
Bodensee is opvallend hoog. Bovendien is het dankzij deze 
steden dat de ontwikkelingen in de regio zo positief zijn. 
Met hun grote aantal bezoekers en overnachtingen hebben 
ze een beslissende invloed op de algehele ontwikkeling. 
Inmiddels komt ongeveer een kwart van alle overnachtingen 
in de Bodensee-regio alleen al voor rekening van de Duitse 
steden Konstanz, Lindau, Friedrichshafen en Überlingen. 
Daarentegen stagneert de ontwikkeling van veel andere 
steden en gemeenten of verliezen zelfs marktaandeel; dit 
geldt ook voor die gemeenten die direct aan de oevers van de 
Bodensee liggen.

De gemiddelde verblijfsduur is relatief constant gebleven 
over een langere periode of is slechts licht gedaald (figuur 
16.3). De enige uitzondering is het district Ravensburg, waar 
vanwege veranderingen in de verblijfsduur in lokale kuur-
oorden de achteruitgang aanzienlijk sterker is uitgevallen.

Vanwege het grote aantal bezoekers speelt het toerisme ook 
een belangrijke rol voor de regionale economie van de regio 
Bodensee. De overnachtende gasten genereren ongeveer 
dezelfde omzet als de dagtoeristen en recreanten. De bijdra-
ge van het toerisme aan de regionale toegevoegde waarde 
moet echter ook weer niet worden overschat, want zelfs in 
het meest toeristische deel van de regio, de regio Bodensee in 
Baden-Württemberg, is het aandeel van het toerisme van de 
totale toegevoegde waarde slechts 5 procent. Maar de bijdra-
ge aan de regionale vestigings- en leefkwaliteit is zeer hoog. 

De huidige onderzoeken, die werden uitgevoerd in het kader 
van de regionale „Foresight-Studie Bodensee 2030“, laten 
duidelijk zien dat een verdere groei van het toerisme wordt 
verwacht, met name aan de Duitse oever van de Bodensee.

Regionale verdieping Internationale Bodenseeregio
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17 Woonomstandigheden  
in de regio’s

Wonen is een fundamentele menselijke behoefte en tege- 
lijkertijd een recht. De woning als een persoonlijk levensge-
bied van het individu en van het gezin biedt bescherming en 
verleent mogelijkheden voor terugtrekking en ontwikkeling.
Gelet op deze functies wordt duidelijk hoe belangrijk de 
kwaliteit van de woningen enerzijds is en wat dit aan de an-
dere kant betekent voor de daaruit voortvloeiende mogelijk-
heden om te kunnen wonen. Wat dit betreft zijn er verschil-
len te zien tussen Duitsland en de naburige regio’s.

In Duitsland en de buurlanden woont een groot deel van de 
bevolking in eigen woningen. In Polen (83 %), Tsjechië (78 %) 
en de Benelux-landen (69-73 %) waren deze percentages in 
2016 het hoogst. De laagste eigendomspercentages kunnen 
worden gezien in Oostenrijk (55 %), Duitsland (52 %) en 
Zwitserland (43 %). In Zwitserland, Nederland en Denemar-
ken betaalt een groot deel van de bevolking voor hun eigen 
woning door leningen of hypotheken af te betalen. Daaren-
tegen woonde de meerderheid van de bevolking in Polen  
(72 %) en Tsjechië (59 %) in een onbelaste eigen woning.

Het deel van de bevolking dat in huurwoningen op de vrije 
markt woonde, was in 2016 in Zwitserland (50%), in Duits-
land (40%), Denemarken (38%), Nederland (30%) en Oosten-
rijk (30%) hoog. Relatief grote aantallen mensen in Frankrijk 
(16%), Oostenrijk (15%) en Polen (12%) woonden daarente-
gen in sociale huurwoningen of zelfs gratis.

In Zwitserland, Duitsland en in de Tsjechische Republiek 
woont de meerderheid van de bevolking in een flat. In Duits-
land woonde in 2016 slechts 42 procent van de bevolking in 
eengezinswoningen, dat wil zeggen in een vrijstaand huis 
(26 %) of een semi-vrijstaand huis/rijtjeshuis (16 %). Alleen 
in Zwitserland (34 %) was dit percentage lager, terwijl het 
in andere buurlanden aanzienlijk hoger was, met name in 
België (78 %) en Nederland (76 %). In deze verstedelijkte lan-
den, vooral in Nederland, genieten semi-vrijstaande huizen/ 
rijtjeshuizen een hoger aanzien dan elders.

Door bouwactiviteiten is het woningbestand de afgelopen 
jaren verjongd, vooral in de nabijheid van welvarende metro- 
polen en grote steden, bijvoorbeeld in de regio´s Berlijn, 
München, Poznan, Wroclaw, Praag, Wenen, Innsbruck, Zü-
rich, Luxemburg of Amsterdam (figuur 17.1). Bovendien is in 
veel grensregio’s sprake van verjonging van het woningbe-
stand. In 2011 was bijvoorbeeld het percentage woningen dat 
na 2000 werd gebouwd in de omgeving van Szczecin, maar 

ook langs de zuidelijke grens van Duitsland aan de Oosten- 
rijkse en Zwitserse zijde, evenals in de Elzas en in het Ems-
land, meer dan elf procent.

De vorm van eigendom en met name de ruimtelijke ligging 
hebben indirect invloed op de grootte van een woning, 
omdat huisvesting goedkoper is in landelijke gebieden dan 
in stedelijke gebieden. Het gemiddelde woonoppervlak in 
steden is dus aanzienlijk kleiner dan „op het platteland“. 
De grootste gemiddelde woonoppervlakte in 2016 hadden 
woningen in Luxemburg (131 m²). Dit werd gevolgd door 
België (124 m²), Denemarken (118 m²), Zwitserland (117 m²) 
en Nederland (107 m²). In Oostenrijk (100 m²), Duitsland en 
Frankrijk (elk 94 m²) waren de woningen gemiddeld nog 
steeds aanzienlijk groter dan in de Tsjechische Republiek  
(78 m²) en Polen (75 m²). Daar was het gemiddelde oppervlak 
per woning het laagst ondanks het hoge percentage eigen-
dom voor alle soorten urbanisatie.

Het aandeel woningen dat een grote leefruimte per bewoner 
biedt, verschilt aanzienlijk per regio (figuur 17.2). Enerzijds is 
dit aandeel lager in steden en stedelijke gebieden dan in het 
omliggende platteland, en anderzijds lager in het oosten dan 
in het westen. In 2011 kwamen België, Denemarken, Neder-
land, Frankrijk en delen van West-Duitsland uit op meer dan 
40 procent grote leefruimte. Veel lagere percentages waren te 
zien in Oost-Duitsland, Tsjechië en Polen. In sommige regio’s 
in Polen zelfs minder dan tien procent. 

Omgekeerd was het percentage personen dat in 2016 in 
woningen woonde en die volgens Eurostat als overbezet 
moeten werden beschouwd, opvallend hoog in Polen (41%). 
Krappe leefomstandigheden treffen vooral arme en met 
armoede bedreigde mensen. De huisvestingssituatie was wat 
dat betreft in Duitsland (7 %) en de andere buurlanden aan-
zienlijk beter. Met uitzondering van Polen, Tsjechië (18 %)  
en Oostenrijk (15 %), waren de percentages overbezetting in 
de andere landen in 2016 lager dan tien procent. Ze waren 
het laagst in Nederland en België (elk 4 %). Ook hier was het 
percentage bewoners die in onderbezette woningen leven 
het hoogst (67 % in België, 51 % in Nederland). De onderbe-
zettingsgraad in Duitsland, in hetzelfde jaar, was 35 procent.

Huisvestingskosten vormen de grootste kostenpost in de 
meeste huishoudingen. De lasten voor eenpersoonshuis-
houdens en mensen met een laag inkomen zijn bovenge-
middeld. In Duitsland wordt gemiddeld 27 procent van het 
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besteedbaar inkomen besteed aan huisvesting. Dit percenta-
ge is gelijk aan of slechts iets lager in Denemarken (27 %), in 
Nederland, in Zwitserland (25 % elk) en in Tsjechië (23 %).
 
In Duitsland (15,8 %) was het aandeel van de bevolking  
waarin de huisvestingskosten hoger waren dan 40 procent 
van het equivalente beschikbare inkomen het hoogst in 
2016. Denemarken (14,8 %), Zwitserland (12 %) en Neder-
land (10,7 %) volgden. In Polen (7,7 %), Oostenrijk (7,2 %), 
Luxemburg (6,0 %) en Frankrijk (5,2 %), was het aandeel van 
de bevolking dat meer dan 40 procent van het besteedbaar 
inkomen besteedt aan huisvesting, veel lager. De bevolking 
die woningen huurde tegen marktconforme huurprijzen 
werd het zwaarst getroffen. Huishoudens met koopwo-
ningen werden minder vaak getroffen. Alleen in Polen en 
Duitsland gaf meer dan 10 procent van de bevolking met 
een door krediet gefinancierde woning aan, dat ze meer dan 
40 procent van het besteedbare inkomen aan leningen en 
aanverwante kosten besteden.
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Figuur 17.1: Aandeel van woningen in de regio’s in 2011, gebouwd na 2000
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18 Woningmarkt in de  
Charlemagne Grensregio

De verantwoordelijke organisaties in de Charlemagne 
Grensregio zijn bijzonder geïnteresseerd in de grensover-
schrijdende woningmarkt in de drielandenhoek; ener-
zijds vanwege de al bestaande verbindingen en anderzijds 
vanwege de verschillende ontwikkelingen die de subregio’s 
en landen laten zien.

In 2013 werd een eerste verslag over de grensoverschrij-
dende woningmarkt voor de Duitse en Nederlandse ge-
meenten en voor de Belgische gemeente Raeren gepubli-
ceerd (Provincie Limburg et al. 2014). Aanleiding was het 
inzicht dat de woningmarkt steeds meer grensoverschrij-
dend aaneengroeit. Daarom zijn grensoverschrijdende 
afspraken en concepten voor een duurzame ontwikkeling 
zinvol. Aangenomen werd dat de bevolkingsaantallen in 
het grensgebied een dalende tendens zullen laten zien tot 
2030, en dat er tegelijkertijd sprake is van vergrijzing.

Geconcludeerd werd dat het woningbestand in het grens-
gebied structureel aangepast en gemoderniseerd moet 
worden. Er moet vooral worden gezorgd voor meer woon-
ruimte voor jonge gezinnen met kinderen. Ten aanzien van 
de huisvestingsmonitor werd ook opgemerkt dat de verza-
melde indicatoren van de ontwikkeling in de subregio’s 
moeten worden aangevuld. Daarvoor is onder andere een 
continu coördinatieproces van de partners de verschillende 
landen nodig.

In totaal zijn er ongeveer 444.000 woningen beschikbaar 
in de Charlemagne grensregio. De gemeenten met het 
grootste aantal woningen bevinden zich in het noorden 
van het grensgebied (figuur 18.2, links). De woningdicht-
heid per hectare voor huisvesting en vrije tijd varieert van 
zeer intensief (Heerlen, Aachen) via minder intensief (cen-
traal gebied) tot een zeer verspreid landgebruik (zuidelijk 
gebied/Zuid-Oost België) (figuur 18.2, midden). Gemid-
deld werd iedere woning in de jaren 2011/2012 door 1,99 
mensen bewoond. In Nuth, Baesweiler, Lontzen, Raeren en 
Amel waren dat meer dan 2,2 mensen, terwijl in Aken en de 
Gemeente Vaals een woning maar door 1,8 personen wordt 
bewoond (figuur 18.2, rechts). Enerzijds geven de cijfers een 
indicatie van de grootte van het huishouden, die aanzienlijk 
verschilt van gemeente tot gemeente; anderzijds kunnen ze 
ook een indicator zijn van leegstand, wat waarschijnlijk het 
geval is in Vaals, zoals te zien is aan de volgende correlaties.

In de nader onderzochte deelregio van de Duitse en Neder-
landse gemeenten van de Charlemagne grensstreek is over 
het algemeen een positieve ontwikkeling van de woning-
situatie te zien, uitgezonderd de voormalige kern van de 
Limburgse mijnstreek, Parkstad Limburg en Kerkrade. 
Dit komt overeen met de sterk negatieve demografische 
ontwikkeling in dit gebied en laat ook twee fundamenteel 
verschillende ontwikkelingspatronen zien: terwijl in de ge-
meenten van de stadsregio Aken de bevolking en het aantal 
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woningen toenemen, krimpt in de Nederlandse gemeenten 
de bevolking, zelfs daar waar het woningbestand stijgt.  
Als gevolg daarvan wordt het woningbestand van Aken  
geconfronteerd met een grote vraag en navenant stijgende  
prijzen, terwijl er steeds meer leegstand ontstaat in de Ne-
derlandse gemeenten. Er treden financieringsproblemen 
optreden en op sommige plaatsen vindt al sloop plaats.

Figuur 18.1 toont deze ontwikkelingen en de twee funda-
mentele ontwikkelingspatronen:
→ In de Duitse gemeenten is overal een positieve bevol-

kings- en woningbouwontwikkeling te zien, het zijn 
groeikernen. Er kan echter worden gesteld dat de be-
volkingsgroei in Eschweiler, Monschau, Würselen en 
Aken de groei van de woonruimte overtreft, wat wijst  
op een toenemend tekort aan woningen. In Alsdorf,  
Herzogenrath en Stolberg kan worden gesproken over 
een relatief evenwichtige ontwikkeling, terwijl in Baes-

weiler, Roetgen en Simmerath sprake is van overmatige 
groei van het aantal woningen, wat niet kan worden 
verklaard door de bevolkingsontwikkeling. 
Van de Nederlandse gemeenten laten Heerlen en Kerk-
rade significante krimp zien, zowel wat betreft het aantal 
inwoners als het aantal woningen. Hoewel de andere ge-
meenten overal een dalende bevolking vertonen, neemt 
tegelijkertijd het aantal woningen toe. Hier is een soort 
verdunningseffect te zien, waarbij tegenover een kleiner 
aantal mensen een groter woningaanbod staat.

 →

Gegevensbron: IT.NRW, E,Til NL, StatBel, 2017
© EuroGeographics wat betreft de bestuurlijke grenzen

Woningen

Amel

Aachen

Büllingen

Eupen

Sankt Vith

Stolberg

Raeren

Simmerath

Monschau

Bütgenbach

Burg-Reuland

Eschweiler

Nuth
Heerlen

Vaals

Alsdorf

Würselen

Lontzen
Roetgen

Voerendaal

Kelmis

Baesweiler
Landgraaf

Kerkrade
Herzogenrath

Brunssum

Onderbanken

Simpelveld

Amel

Aachen

Büllingen

Eupen

Sankt Vith

Stolberg

Raeren

Simmerath

Monschau

Bütgenbach

Burg-Reuland

Eschweiler

Nuth
Heerlen

Vaals

Alsdorf

Würselen

Lontzen
Roetgen

Voerendaal

Kelmis

Baesweiler
Landgraaf

Kerkrade
Herzogenrath

Brunssum

Onderbanken

Simpelveld

Bezetting van de woningWoningdichtheid 0 105 km

BE

NL

DE

BE

DE

BE

NL

DE

Absoluut aantal Woningen per hectare woon- en vrijetijd-ruimte Bewoners per woning

DE&NL=2015, BE=2011

DE&NL=2012, BE=2011

DE&NL=2015, BE=2011

1.000
10.000

100.000 onder 2,0

2,0 tot 2,1

2,1 tot 2,2

boven 2,2

onder 5

5 tot 10

10 tot 15

15 tot 20

boven 20

Figuur 18.2: Woningmarkt in het grensgebied van Charlemagne 

Regionale verdieping van de Charlemagne Grensregio



42 Gebiedsanalyse Duitsland en aangrenzende regio‘s

19 Slot en  
conclusies

Dit rapport „Gebiedsanalyse Duitsland en aangrenzende 
regio’s – Ruimtelijke structuren en verbanden“ laat zien 
welke ruimtelijke informatie momenteel beschikbaar is 
voor een grensoverschrijdende analyse. Het rapport heeft 
ook gepoogd deze informatie zo grafisch te verwerken dat 
de structuren en ontwikkelingen van Duitsland als geheel 
en van Duitse regio’s en steden zichtbaar worden in verge-
lijking met de buurlanden en hun regio’s. Het rapport toont 
dan ook veel overeenkomsten en verschillen in de huidige 
omstandigheden en ontwikkelingen in de afgelopen jaren 
tussen Duitsland, de Duitse regio’s en de naburige landen 
en hun regio’s. Hier zijn echter geen duidelijke patronen 
te zien. Het is sterk afhankelijk van het onderwerp dat 
bekeken wordt hoe structuren en processen zich ruimtelijk 
afspelen. 

Zoals te verwachten viel, is veel informatie niet met een 
vergelijkbare ruimtelijke en regionale onderverdeling 
beschikbaar voor Duitsland en de buurlanden. Dit kan 
enerzijds als tekortkoming worden gezien, maar aan de 
andere kant vertonen de op nationaal niveau ruimteli-
jk sterk geaggregeerde indicatoren vaak al de essentiële 
overeenkomsten en verschillen tussen Duitsland en de 
aangrenzende regio’s. De regionale visie op het grondge-
bied van Duitsland en de naburige regio’s is het belang-
rijkste ruimtelijke niveau voor de gebiedsanalyse, omdat 
alleen daardoor een landelijk en tegelijkertijd ruimtelijk 
onderscheidende analyse mogelijk wordt. De in dit verslag 
door de modelregio’s aangeleverde details uit de regio laten 
echter zien dat naast het landelijke perspectief ook een 
regionale en kleinschalige analyse een integraal deel van 
een gebiedsobservatie voor Duitsland en de aangrenzende 
gebieden zou moeten zijn.

In de afzonderlijke thematische hoofdstukken van het 
rapport worden de relevante indicatoren voor de grens-
overschrijdende gebiedsobservatie behandeld. Dit geldt 
met name voor de ruimtelijke structuur, de demografie, de 
economie en de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij vooral om 
algemene basisindicatoren, waarmee ruimtelijke struc-
turen in kaart worden gebracht. Deze gegevens worden 
meestal verstrekt door nationale en regionale bureaus 
voor statistiek of door Eurostat standaard ter beschikking 
gesteld. Geschikte gegevens over ruimtelijke verbanden 
zijn niet beschikbaar, een paar uitzonderingen daargelaten. 
Om ruimtelijke grensoverschrijdende interacties te kunnen 
analyseren en begrijpen, is een aanzienlijke verbetering van 

de verzameling en verstrekking van gegevens op regionaal 
niveau vereist. Innovatieve, internationaal vergelijkbare 
methoden voor het verzamelen van gegevens met hoge 
detailleringsgraad zijn nodig. Het belangrijkste onderwerp 
dat wat dit betreft vooral door de modelregio’s genoemd 
werd, was de arbeidsmarkt. Dit is een onderwerp waarover 
gegevens over de verbindingen niet in een adequate vorm 
beschikbaar zijn. Het in kaart brengen van verbanden van 
grenspendelaars door middel van uniforme en grensover-
schrijdend verzamelde woon- en werkgegevens zal een 
belangrijke indicator zijn voor een duurzame grensover-
schrijdende ruimtelijke visie. Andere belangrijke onder-
werpen met een grote vraag naar gegevens over onderlinge 
verbanden zijn handel, inkopen en gebruiken van diensten, 
toerisme en vrijetijdsbesteding, verzorging en overkoepe-
lend de hele vervoerssector.

Dit rapport maakt duidelijk dat de informatiebasis voor  
een systematische en brede grensoverschrijdend gebieds- 
analyse nog steeds erg versnipperd of zelfs afwezig is op 
veel gebieden – vooral op het regionale niveau. Veel organi-
saties zijn zich er de afgelopen jaren van bewust geworden 
dat hier tekorten liggen. Er zijn initiatieven genomen op dit 
gebied, bv. door de Europese Commissie, door een aantal 
bureaus voor de statistiek van de verschillende Europese 
landen, door ESPON, door transnationale consortia, door 
de MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière) in 
Frankrijk, door deze MORO „Gebiedsanalyse Duitsland en 
aangrenzende regio’s“ – en niet in de laatste plaats door 
diens modelregio’s. Deze spelen zeker een voorttrekkersrol 
voor andere regio’s.

Een continu plaatsvindende grensoverschrijdende gebieds-
analyse vereist zeker deze variëteit aan activiteiten, maar 
ook een systematische en duurzame verbinding door over-
eenkomsten tussen organisaties op het gebied van planning 
en bestuur, statistiek en ruimtelijk onderzoek in de desbe-
treffende netwerken. Een voorbeeld hiervan is de in 2017 
aangenomen verklaring van Hambach over de Frans-Duitse 
samenwerking in de grensgebieden, waarin de behoefte aan 
een grensoverschrijdende gebiedsanalyse wordt genoemd: 
„We willen de voorwaarden voor grensoverschrijdende uit-
wisseling van gegevens en de vrij toegankelijke en kosteloze 
terbeschikkingstelling van geharmoniseerde data in de ge-
schikte formats voor het werk in de grensregio’s scheppen. 
In het bijzonder zullen wij doorgaan met het uitbreiden en 
verdiepen van de samenwerking op het gebied van geogra-
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fische informatiesystemen (cartografische implementatie 
van statistische en andere, vooral ruimtelijke gegevens). (...) 
De samenwerking van de bureaus voor de statistiek draagt 
ook bij tot een coherente gebiedsontwikkeling. Vanwege 
de continue levering van grensoverschrijdende structurele 
gegevens voor de politiek, het bedrijfsleven en de bevolking 
zorgt dit ook voor transparantie en burgervriendelijkheid 
in een steeds meer samengroeiend grensgebied.“ (Hamba-
cher verklaring 2017, blz. 17f).

Gebiedsanalyse is geen doel op zich, maar moet worden 
gezien als voorbereiding voor politieke actie. Dit door het 
voorbereidend verzamelen en analytisch verwerken en 
presenteren van gedetailleerde informatie. Het biedt be-
leidsmakers en politiek informatie over planningsrelevante 
ruimtelijke ontwikkelingen en de effectiviteit van maatre-
gelen in een vroeg stadium. Dit geldt in het bijzonder voor 
de grensoverschrijdende gebiedsanalyse, waarbij bepaalde 
ontwikkelingen zonder kennis van de situatie in naburige 
regio’s nauwelijks kunnen worden verklaard, en zeker niet 
te coördineren. Grensoverschrijdende gebiedsanalyse kan 
worden begrepen als een proces op meerdere niveaus. De 
modelregio’s van deze MORO hebben aangetoond dat, 
naast het verbeteren van kennis en dus inzicht in processen 
aan de andere kant van de grens, gezamenlijke ontwikke-
ling van regionale strategieën de essentiële motivatie is 
voor hun grensoverschrijdende ruimtelijke gebiedsanaly-
ses. De praktijk toont aan de ene kant de drempels, ander-
zijds ook de kansen om gemeenschappelijke uitdagingen 
sneller te herkennen, synergieën in bijna alle vakgebieden 
gemakkelijker te gebruiken en beter in te haken op het 
regionale economische potentieel. Tegelijkertijd kunnen 
Europese regionale en structurele beleidsmaatregelen beter 
worden geëvalueerd aan de hand van duidelijke grensover-
schrijdende indicatoren. Daarnaast kan het gemeenschap-
pelijke ontwikkelingspotentieel beter voor het voetlicht 
worden gebracht.

Op federaal niveau is de oriëntatie op ruimtelijke actie 
minder duidelijk vanwege het federale planningssysteem 
in Duitsland. Grensoverschrijdende gebiedsanalyse wordt 
met name gelegitimeerd door de Duitse wet op de ruim-
telijke ordening en minder door grensoverschrijdende 
strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling met buurlanden. 
Op dit gebied zijn echter onlangs ontwikkelingen op gang 
gekomen. Deze moeten indien nodig worden uitgebreid 
om – vergelijkbaar met de regionale activiteiten – ook 

vanuit actieperspectief te komen tot een motivatie om 
grensoverschrijdende gebiedsanalyse op federaal niveau te 
gaan uitvoeren.

Hierbij hoort de geactualiseerde versie van de ruimtelijke 
visies (MKRO 2016), waarin met name de visie van het 
concurrentievermogen grensoverschrijdende aspecten laat 
zien. De vertaling van de visies in concrete ruimtelijke actie 
vereist ruimtelijke informatie die uitstijgt boven het niveau 
van de Bondsrepubliek. Anderzijds is het toekomstconcept 
voor de Duits-Poolse netwerkregio (Commissie ruimte-
lijke ordening 2016) een benadering om een grensover-
schrijdende ruimtelijke strategie te ontwikkelen waarbij de 
nationale niveaus betrokken zijn. Hier is zowel tijdens de 
voorbereidingsfase als tijdens de implementatie ruimte-
lijke informatie nodig om de ontwikkeling te kunnen 
analyseren en te monitoren. Verder zijn er plannen van 
andere ministeries – de ontwikkeling van trans-Europese 
vervoersnetwerken is daarbij wellicht het belangrijkste 
beleidsterrein – die een internationaal en grensoverschrij-
dend actieniveau en ook aanzienlijke implicaties voor het 
gebied inhouden.

Samenvattend kan worden gesteld dat de grensoverschrij-
dende gebiedsanalyse steeds belangrijker zal worden in een 
verder aaneengroeiend Europa. Iets dat al veel organisaties 
hebben gezien. Hun geïntensiveerde en systematische 
samenwerking is essentieel voor een aanzienlijke verbe-
tering van de grensoverschrijdende gebiedsanalyse. Deze 
samenwerking omvat zowel organisaties die analytisch 
actief zijn als organisaties die zich met planning bezig-
houden en ook organisaties die (in potentie) gegevens ter 
beschikking stellen. Duitsland als het land in Europa met 
de meeste buurlanden kan hier een centrale, activerende en 
coördinerende rol spelen: 

„Grenzen overwinnen“ - ook in de gebiedsanalyse.

Bron:
stockpics
/ Fotolia
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