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Samenvatting 
 

 

Purmerend bouwt en groeit. Op 1 januari 2021 heeft Purmerend 81.684 inwoners. De 

verwachting is dat dit aantal toe gaat nemen tot 91.133 inwoners in 2036. Een groei van 

circa 9.450 inwoners (+12%). Dit gaat gepaard met een verwachte toename van de 

woningvoorraad met 9.022 woningen.  

 

Deze groei is - onder invloed van de verwachte woningbouw - volledig toe te schrijven aan 

verhuizingen. Jaarlijks verhuizen meer mensen naar Purmerend dan dat er vertrekken naar 

een andere gemeente. De natuurlijke groei blijft negatief: jaarlijks komen meer mensen te 

overlijden dan dat er geboren worden.  

 

De leeftijdsopbouw van Purmerend gaat veranderen. Het aantal inwoners in de leeftijd van 

65 jaar en ouder neemt de komende jaren toe. De sterkste groei zien we bij de groep 

inwoners van 75 jaar en ouder. Hun aantal neemt toe met  circa 4.450 inwoners. Dat is een 

stijging van 62%. Het aandeel 75-jarigen in de totale bevolking neemt ook toe. In 2021 is 9% 

van alle inwoners 75 jaar of ouder. In 2036 is dit aandeel gestegen naar 13,1%.  

 

Het aantal jeugdigen in Purmerend zal licht toenemen. Dit komt door een groei van de 

jongere leeftijden (0 t/m 11 jaar), waarbij hun aandeel in de bevolking redelijk gelijk blijft. Het 

aantal inwoners in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar neemt de komende vijf jaar af (−4%), maar 

blijft daarna stabiel. Dit heeft tot gevolg dat hun aandeel in de bevolking afneemt.  

 

Als we kijken naar de wijken, is de bevolkingsgroei het sterkst in Overwhere en Gors. Dit zijn 

de wijken waar de meeste woningbouw plaatsvindt. Opvallend is dat in de wijken waar niet 

gebouwd wordt het aantal inwoners afneemt. De komende vijf jaar neemt het aantal 

inwoners in Purmer-Zuid naar verwachting af, maar neemt daarna weer licht toe. In 

Weidevenne wordt in de huidige planning de komende vijf jaar nog gebouwd. In de jaren 

erna gaat het aantal inwoners in deze wijk afnemen. Op langere termijn zien we eenzelfde 

ontwikkeling in Centrum en Overwhere. 

 

Vanaf 2022 vormen Beemster en Purmerend één gemeente. Samen groeien ze de komende 

jaren van 91.793 inwoners naar 104.259 inwoners in 2036.  
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1. Inleiding  
 

Ieder jaar stelt team Beleidsonderzoek en informatiemanagement (B&I) de bevolkings-

prognose voor Purmerend op. Deze prognose geeft antwoord op de vraag welke 

bevolkingsontwikkelingen de komende 15 jaar verwacht mogen worden. Hoe gaat het met de 

bevolkingsomvang en -samenstelling? Hoe ziet deze er uit per wijk? De hier gepresenteerde 

prognose is opgesteld voor de periode 2021-2036. 

 

De prognose is gebaseerd op geboorte-, sterfte, vestigings- en vertrekcijfers uit het verleden. 

Voor de prognose wordt gebruikt gemaakt van de historische ontwikkelingen van deze 

factoren, aangevuld met verwachtingen naar de toekomst. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde 

levensverwachting de afgelopen jaren toegenomen; naar verwachting blijft deze ontwikkeling 

zich doorzetten.  

 

Verder is de woningbouwproductie een belangrijke factor welke van invloed is op vestiging in 

en vertrek uit de gemeente. In deze prognose is gebruik gemaakt van de woningbouw- 

planning zoals die bekend was in februari 2021.  

Fusie  

Voor zowel Beemster als Purmerend wordt momenteel nog een eigen prognose opgesteld. 

Dat komt omdat het in de huidige situatie nog twee zelfstandige gemeenten zijn. Elke 

prognose geeft een beeld van de ontwikkeling in de desbetreffende gemeente. Met het oog 

op de fusie is het mogelijk om een deel van de resultaten uit beide prognoses te combineren 

om een beeld te krijgen van de gemeente na de fusie. Daarom is in hoofdstuk 5  een 

beknopt overzicht gegeven van de uitkomsten van de gemeente Beemster en Purmerend 

samen.   

Corona 

Corona heeft in 2020 een effect gehad op de ontwikkeling van de stad.  Op het moment is 

het nog onzeker wat de invloed zal zijn in de toekomst. Zo is bijvoorbeeld bekent dat 

perioden van oversterfte vaak gevolgd worden door ondersterfte. Het is onder andere 

afhankelijk van de duur en zwaarte van de pandemie. Bij effecten valt te denken aan een 

afname van de levensverwachting, een lager geboortecijfer door grotere economische 

onzekerheid of uitstel van woningbouwplannen. Op het moment van opstellen van de 

prognose zijn de vooruitzichten relatief positief. We gaan er in de huidige prognose vanuit 

dat corona alleen op korte termijn effect heeft.    

Leeswijzer 

In dit rapport gaan we eerst in op de bevolkingsontwikkelingen van de komende 15 jaar. 

Vervolgens wordt uitgelegd wat dit gaat betekenen voor de bevolkingsomvang en 

bevolkingssamenstelling van Purmerend. In hoofdstuk 4 worden de resultaten per wijk  

besproken en het laatste hoofdstuk gaat over de gemeente Beemster en Purmerend samen.    
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2. Bevolkingsontwikkeling 

Geboorte en sterfte 

De natuurlijke groei (verschil tussen geboorte en sterfte) is jaren positief geweest. Het 

afgelopen decennium was een sterke afname in de natuurlijke groei te zien. Tegenwoordig is 

de natuurlijke groei negatief. Dit betekent dat het aantal inwoners afneemt als er geen 

verhuizingen naar Purmerend zouden zijn.  

 

Geboorte en sterfte in Purmerend, 2008-2035 

 
Door vergrijzing neemt het aantal overledenen al jaren toe. In 2020 kwamen 804 inwoners te 

overlijden. Dat zijn 18 inwoners meer dan in de vorige prognose werd verwacht (+2%). De 

verwachting is dat het sterftecijfer ook in 2021 hoger is door corona, maar dat dit effect 

tijdelijk is en geen blijvend effect zal hebben op de levensverwachting van de Purmerender. 

Dit betekent niet dat er minder inwoners komen te overlijden. Als gevolg van de 

bevolkingsgroei en vergrijzing verwachten we dat dit aantal jaarlijks blijft stijgen en in 2035 

rond de 1.050 inwoners ligt.  

 

Ook het geboortecijfer zal de komende jaren toenemen. Naar verwachting is deze groei 

minder dan die van het sterftecijfer. Het aantal geboorten neemt toe  van 760 n in 2020 naar 

883 in 2032. In de jaren daarna daalt het aantal geboorten licht tot 867 in 2035.    

 

De natuurlijke groei is sinds 2017 negatief en dit blijft ook. Bovenstaande ontwikkelingen 

betekenen dat het verschil tussen geboorte en sterfte groter wordt. Naar verwachting komen 

in 2035 ongeveer 186 meer mensen te overlijden dan dat er geboren worden.  

Vestiging en vertrek 

Toch betekent de negatieve natuurlijke groei niet dat het aantal inwoners de komende jaren 

af gaat nemen. Dit wordt namelijk gecompenseerd doordat er jaarlijks meer mensen naar 

Purmerend verhuizen dan dat er vertrekken. Beide verhuisstromen namen de afgelopen 

jaren toe, waarbij het saldo licht positief was.  

 

Een belangrijke oorzaak voor het aantal vestigers is de verwachte toename van de 

woningvoorraad. Deze zal er voor zorgen dat jaarlijks een groot aantal personen zich in 

Purmerend komt vestigen, gemiddeld 4.170 per jaar. Aan de andere kant zien we dat het 
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aantal Purmerenders dat jaarlijks naar een andere gemeente verhuist licht afneemt. Een 

oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat zij door de woningbouw een woning in Purmerend 

vinden in plaats van elders.  

 

 

Vestiging en vertrek in Purmerend, 2008-2035 

 

Woningbouwplanning 

De woningbouwplanning geeft de verwachte toe- of afname van de woningvoorraad weer. 

Toename van het aantal woningen komt door nieuwbouw of transformatie (bijv. van kantoor 

naar woning). Afname komt door sloop of samenvoegingen. In deze prognose is gebruik 

gemaakt van de woningbouwplanning zoals die bekend was in februari 2021.  

 

Bij projecten waarvan de planning minder zeker is, is ervoor gekozen om deze gelijkmatig te 

spreiden over de verwachte periode. Voor een deel van deze projecten geldt dat er nog veel 

kan gebeuren voordat de eerste paal geslagen kan worden. Door de gelijkmatige spreiding 

geeft de woningbouwprognose een goed beeld van de verwachte ontwikkelingen zonder dat 

deze door extreme pieken de bevolkingsprognose beïnvloedt.  

 

Naar verwachting zal de woningvoorraad de komende 15 jaar groeien met 9.022 woningen. 

Dit is een toename van 37.123 (2021) naar 46.145 woningen (2036).  
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3. Bevolkingsprognose 

Bevolkingsomvang 

 
In 2020 nam het aantal inwoners van Purmerend toe met 425 tot 81.684 inwoners. In de 
huidige woningbouwprogrammering zet deze groei zich door. In de periode tot en met 2036 
neemt het aantal inwoners met 9.450 toe tot ongeveer 91.100 inwoners (+12%).  
 
Over de hele periode neemt het aantal inwoners jaarlijks toe. Gemiddeld gaat het om een 
toename van 630 inwoners per jaar. De piek hiervoor ligt in de jaren 2024 en 2025. In deze 
jaren worden veel woningen opgeleverd welke voor een deel bewoond gaan worden door 
vestigers.  
 
Hoewel het aantal inwoners en woningen de komende jaren naar verwachting toeneemt, 
neemt de gemiddelde woningbezetting af. Dit betekent dat meer woningen nodig zijn om een 
gelijk aantal inwoners te huisvesten.  

 
Inwonertal Purmerend, 2008-2036 

 
 
Inwonertal, woningvoorraad en gemiddelde woningbezetting, 2021-2036 

 jaar inwoners woningen gwb*     jaar  inwoners woningen gwb* 

2021 81.684 37.123 2,20     2029 88.111 42.837 2,06 

2022 82.168 37.573 2,19     2030 88.732 43.426 2,04 

2023 83.081 38.370 2,17     2031 89.702 44.318 2,02 

2024 83.751 38.972 2,15     2032 90.277 44.888 2,01 

2025 85.311 40.323 2,12     2033 90.590 45.246 2,00 

2026 86.548 41.390 2,09     2034 90.996 45.700 1,99 

2027 87.071 41.869 2,08     2035 91.131 45.951 1,98 

2028 87.442 42.222 2,07     2036 91.133 46.145 1,97 

*gwb = gemiddelde woningbezetting  

 

 

 



Bevolkingsprognose 2021-2036 11 Team B&I, gemeente Purmerend 

   

Bevolkingssamenstelling  

Niet alleen de bevolkingsomvang maar ook de leeftijdsverdeling van Purmerend zal de 

komende jaren veranderen. In onderstaande figuur staat de bevolkingspiramide van 

Purmerend voor het jaar 2021 en 2036. Het geeft het aantal mannen (links) en vrouwen 

(rechts) in leeftijdsgroepen van vijf jaar weer.  

 

Wat opvalt is dat alle leeftijdsgroepen van 65 jaar en ouder toe gaan nemen. Dit komt omdat 

een groot aantal inwoners van Purmerend nu in de leeftijd van 50-64 jaar is. Voor 2036 is 

duidelijk te zien dat deze groep ouder is geworden en de leeftijd van 65-74 jaar heeft bereikt. 

Daarnaast is de groep 30 t/m 49 jaar toegenomen in omvang.  

 
Bevolkingspiramide Purmerend, 2021 en 2036 
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In de volgende figuur is nogmaals de verandering in leeftijdsgroepen tussen 2021 en 2036 

weergegeven. Een toename betekent dat in 2036 meer inwoners van deze leeftijd in 

Purmerend wonen ten opzichte van 2021. Een afname betekent minder. De onderste staaf 

laat bijvoorbeeld zien dat in 2036 ongeveer 690 meer 0 t/m 4 jarigen in Purmerend wonen 

dan in 2021.  

 

Ook hier is te zien dat de leeftijdsgroepen van 65 jaar en ouder zullen toenemen. Daarnaast 

zijn er meer inwoners tussen de 25 en 44 jaar. Een grote afname vindt plaats bij de groep 45 

- 59 jaar. Bij de jeugd zien we dat de jongste groepen toenemen, maar dat het aantal 

inwoners in de leeftijd van 15 -  jaar zal afnemen.  

 
Verandering per leeftijdsgroep in Purmerend tussen 2021 en 2036 
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Doelgroepen 

In de tabel op de volgende pagina zijn de gegevens over verschillende doelgroepen van 

Purmerend nu en over 5, 10 en 15 jaar weergegeven. Het gaat hier om het aantal inwoners 

van een bepaalde leeftijd, het aandeel van deze leeftijdsgroep in Purmerend als geheel en 

een indexcijfer.  

 

Het indexcijfer geeft de ontwikkeling van de leeftijdsgroep aan ten opzichte van 2021. Een 

waarde boven de 100 betekent een toename en onder de 100 een afname. Het indexcijfer 

van de 0 t/m 3 jarigen in 2036 is 117. Dit betekent dat deze groep in 2036 met 17% is 

toegenomen ten opzichte van 2021.  

 

Ook hier is bij de jeugd te zien dat de jongere leeftijden (0 t/m 11 jaar) in aantal zullen gaan 

groeien. Hun aandeel in de bevolking blijft daarentegen ongeveer gelijk aan wat het nu is  

(0 t/m 3 jaar circa 4% en 4 t/m 11 circa 8%). Opvallend is dat het aantal 12 t/m 23 jarigen de 

enige doelgroep in Purmerend is die afneemt.  

 

Het aantal inwoners in de leeftijd van 65 jaar en ouder zal de komende jaren toe gaan 

nemen. Een groei die zich de hele prognoseperiode door blijft zetten. De sterkste groei zien 

we bij de groep inwoners van 75 jaar en ouder. Hun aantal neemt toe met circa 4.540 

(+61%). Hun aandeel in de bevolking stijgt van 9% (2021) naar 13% (2036).  

 

Demografische druk 

De demografische druk geeft een indruk van de mate waarin “werkenden” (20 t/m 64 jaar) 

moeten voorzien in het onderhoud van “niet-werkenden”. Hierbij is onderscheid te maken 

tussen groene druk (0 t/m 19 jaar) en grijze druk (65 jaar en ouder).  

 

De groene druk zal de eerst komende jaren dalen van 34% in 2021 naar 33% in 2026. 

Daarna zal deze weer licht stijgen naar ongeveer 37% in 2036. De grijze druk is aan het 

toenemen en zal dit ook blijven doen: van 35% in 2021 naar 48% in 2036.  

 

Groene en grijze druk in Purmerend, 2009-2036 
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Leeftijdsopbouw Purmerend, 2021-2036 

  2021 2026 2031 2036 

aantal         

0-3 3.087 3.434 3.594 3.600 

4-11 6.265 6.586 7.096 7.342 

12-17 5.300 5.194 5.127 5.387 

18-23 5.785 5.687 5.461 5.222 

24-54 32.203 33.528 34.548 34.983 

55-64 12.320 12.877 12.003 10.809 

65-74 9.364 10.134 11.454 11.891 

75 e.o. 7.360 9.108 10.419 11.899 

totaal 81.684 86.548 89.702 91.133 

          

percentage       

0-3 3,8 4,0 4,0 4,0 

4-11 7,7 7,6 7,9 8,1 

12-17 6,5 6,0 5,7 5,9 

18-23 7,1 6,6 6,1 5,7 

24-54 39,4 38,7 38,5 38,4 

55-64 15,1 14,9 13,4 11,9 

65-74 11,5 11,7 12,8 13,0 

75 e.o. 9,0 10,5 11,6 13,1 

totaal 100 100 100 100 

          

indexcijfer        

(2021 = 100)       

0-3 100 111 116 117 

4-11 100 105 113 117 

12-17 100 98 97 102 

18-23 100 98 94 90 

24-54 100 104 107 109 

55-64 100 105 97 88 

65-74 100 108 122 127 

75 e.o. 100 124 142 162 

totaal 100 106 110 112 
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4. Wijkprognose 
Tussen 2021 en 2036 neemt het aantal inwoners in Purmerend met ongeveer 9.450 toe. 

Aangezien de eerste jaren van de prognoseperiode in de hele stad gebouwd gaat worden, 

neemt het aantal inwoners ook in alle wijken toe.  

 

Vooral in Overwhere (3.984 inwoners) en Gors (2.211 inwoners) zal het aantal inwoners 

sterk groeien. Dit zijn de wijken waar dan ook de meeste woningbouw plaatsvindt. 

Overwhere zal naar verwachting Weidevenne voorbij gaan als de wijk met de meeste 

woningen.  

 

Opvallend is dat de wijken waar niet wordt gebouwd een afname zien in het aantal inwoners. 

In Purmer-Zuid worden de eerst jaren naar verwachting weinig woningen opgeleverd. Het 

gevolg is dat het aantal inwoners eerst afneemt (-433 inwoners in 2026), maar in de jaren 

erna door de bouw weer toeneemt.  

 

In Weidevenne wordt in de huidige planning de komende 5 jaar nog gebouwd. Het aantal 

inwoners neemt daardoor toe en waarschijnlijk komt dit aantal boven de 20.000 inwoners uit 

in de periode 2023-2024. Daarna zal dit aantal naar verwachting afnemen tot ongeveer 

18.000 inwoners in 2036.   

 

In de volgende tabellen is te zien wat er gebeurt per wijk. 

 

Aantal inwoners Purmerend per wijk, 2021-2036 

  2021 2026 2031 2036   toe-/afname percentage 

Centrum 4.634 5.586 5.454 5.363   729 16 

Overwhere 13.494 16.619 17.754 17.478   3.984 30 

Wheermolen 7.795 7.568 8.501 8.863   1.068 14 

Gors 9.506 11.162 11.308 11.717   2.211 23 

Purmer-Noord 14.322 14.324 15.476 16.045   1.723 12 

Purmer-Zuid 12.435 12.002 12.793 13.664   1.229 10 

Weidevenne 19.498 19.287 18.416 18.003   -1.495 -8 

Purmerend 81.684 86.548 89.702 91.133   9.449 12 

 

Aantal woningen Purmerend per wijk, 2021-2036 

  2021 2026 2031 2036   toe-/afname percentage 

Centrum 2.709 3.243 3.318 3.368   659 24 

Overwhere 6.877 8.640 9.453 9.628   2.751 40 

Wheermolen 3.815 3.853 4.355 4.660   845 22 

Gors 4.290 5.198 5.513 5.856   1.566 37 

Purmer-Noord 6.426 6.816 7.572 8.060   1.634 25 

Purmer-Zuid 5.135 5.283 5.750 6.216   1.081 21 

Weidevenne 7.871 8.357 8.357 8.357   486 6 

Purmerend 37.123 41.390 44.318 46.145   9.022 24 
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Doelgroepen 

De leeftijdssamenstelling van de wijken gaat de komende jaren naar verwachting ook 

veranderen. In de figuur hieronder is te zien wat de procentuele verdeling nu is en hoe de 

wijk er over 15 jaar uitziet. Aangezien de wijken in deze periode ook in aantal inwoners 

veranderen, is verderop ook in tabelvorm het absolute aantal inwoners in een bepaalde 

leeftijd weergegeven.  

 

 Leeftijdsopbouw Purmerend per wijk, in procenten, 2021-2036 

 
 

In de meeste wijken gaat de ontwikkeling bij de jeugd (0 t/m 17 jaar) redelijk gelijk op met de 

andere ontwikkelingen binnen de wijk. Dit betekent dat in de meeste wijken het aandeel 

jeugd in 2036 ongeveer even  groot is als het momenteel is.  

 
In 2021 woont de meeste jeugd in Weidevenne. Ook in de toekomst zal dit zo blijven. Wel zal 
het aantal inwoners onder de 18 jaar in deze wijk afnemen van 4.255 in 2021 naar 3.577 in 
2036. Meer jeugdigen wonen in de toekomst in de andere wijken rondom het Centrum.De 
grootste toename is in Overwhere van 2.109 naar 2.845 jeugdigen. 

 

Het percentage inwoners van 18 t/m 64 jaar zal, net zoals in de stad als geheel, in alle wijken 

afnemen. Purmer-Zuid en Weidevenne hebben in 2036 minder inwoners van deze leeftijd 

dan in 2021. Verder valt op dat het percentage 24 t/m 54 jaar in Weidevenne sterk afneemt 

van 43% naar 39%. De sterkste afname bij de groep 55 t/m 64 jaar vindt plaats in Purmer-

Zuid van 2.589 (17%) naar 1.968 (12%).  
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Gelijk aan de gemeentelijke ontwikkeling gaat het aandeel oudere inwoners (65 jaar en 

ouder) in alle wijken toenemen. In de wijken waar momenteel al verhoudingsgewijs veel 65-

plussers wonen, neemt deze leeftijdsgroep minder sterk toe. In Weidevenne groeit het 

aandeel het hardst van 14% in 2021 naar 21% in 2036, gevolgd door Purmer-Zuid (van 19% 

naar 26%) en Purmer-Noord (van 18% naar 24%).  

 

De groei van het aantal 75-plussers is het sterkst in Gors en Purmer-Noord. In beide wijken 

vindt meer dan een verdubbeling plaats ten opzichte van 2021; Gors van 714 naar 1.347 en 

Purmer-Noord van 780 naar 1.701. Overwhere blijft de wijk waar in 2036 de meeste 75-

plussers wonen (2.921). Kijken we naar het aandeel binnen de wijk, dan heeft  de wijk 

Centrum het hoogste percentage 75-plussers.  

 

Aantal inwoners Centrum naar leeftijd, 2021-2036 

  2021 2026 2031 2036 

 0-3 123 172 156 140 

 4-11 194 259 259 246 

12-17 163 194 177 180 

18-23 315 319 258 252 

24-54 1.785 2.221 2.078 1.988 

55-64 658 762 687 592 

65-74 605 718 805 813 

75 e.o. 791 941 1.034 1.152 

totaal 4.634 5.586 5.454 5.363 

 

Aantal inwoners Overwhere naar leeftijd, 2021-2036 

  2021 2026 2031 2036 

 0-3 448 633 692 649 

 4-11 899 1.091 1.258 1.283 

12-17 762 887 891 913 

18-23 836 1.135 1.066 889 

24-54 5.197 6.716 7.191 6.963 

55-64 1.719 2.039 1.986 1.738 

65-74 1.651 1.739 2.015 2.122 

75 e.o. 1.982 2.379 2.655 2.921 

totaal 13.494 16.619 17.754 17.478 
 

Aantal inwoners Wheermolen naar leeftijd, 2021-2036 

  2021 2026 2031 2036 

 0-3 350 319 370 382 

 4-11 635 650 746 795 

12-17 475 465 487 534 

18-23 528 413 487 457 

24-54 2.953 2.731 3.149 3.278 

55-64 932 962 932 835 

65-74 973 951 1.109 1.191 

75 e.o. 949 1.077 1.221 1.391 

totaal 7.795 7.568 8.501 8.863 
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Aantal inwoners Gors naar leeftijd, 2021-2036 

  2021 2026 2031 2036 

 0-3 393 507 513 512 

 4-11 735 883 964 1.014 

12-17 586 642 657 724 

18-23 607 758 640 678 

24-54 3.705 4.437 4.455 4.588 

55-64 1.411 1.513 1.430 1.326 

65-74 1.355 1.366 1.462 1.528 

75 e.o. 714 1.056 1.187 1.347 

totaal 9.506 11.162 11.308 11.717 

 

Aantal inwoners Purmer-Noord naar leeftijd, 2021-2036 

  2021 2026 2031 2036 

 0-3 593 605 684 719 

 4-11 1.097 1.096 1.237 1.320 

12-17 868 810 817 881 

18-23 959 877 940 885 

24-54 5.756 5.547 6.080 6.364 

55-64 2.448 2.263 2.126 1.964 

65-74 1.821 2.019 2.168 2.211 

75 e.o. 780 1.107 1.424 1.701 

totaal 14.322 14.324 15.476 16.045 

 

Aantal inwoners Purmer-Zuid naar leeftijd, 2021-2036 

  2021 2026 2031 2036 

 0-3 457 450 494 539 

 4-11 875 926 1.034 1.124 

12-17 744 665 711 797 

18-23 972 741 780 821 

24-54 4.428 4.025 4.396 4.816 

55-64 2.589 2.437 2.099 1.968 

65-74 1.372 1.616 1.935 1.972 

75 e.o. 998 1.142 1.344 1.627 

totaal 12.435 12.002 12.793 13.664 

 

Aantal inwoners Weidevenne naar leeftijd, 2021-2036 

  2021 2026 2031 2036 

 0-3 723 748 685 659 

 4-11 1.830 1.681 1.598 1.560 

12-17 1.702 1.531 1.387 1.358 

18-23 1.568 1.444 1.290 1.240 

24-54 8.379 7.851 7.199 6.986 

55-64 2.563 2.901 2.743 2.386 

65-74 1.587 1.725 1.960 2.054 

75 e.o. 1.146 1.406 1.554 1.760 

totaal 19.498 19.287 18.416 18.003 
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5. Beemster en Purmerend samen  
 

Voor de gemeente Beemster en Purmerend zijn afzonderlijke  prognoses opgesteld. Elke 

prognose geeft een beeld van de ontwikkelingen in de desbetreffende gemeente. Met het 

oog op de aanstaande fusie per 1 januari 2022 zijn een aantal kerncijfers gebundeld om zo 

een beeld te geven van de nieuwe gemeente. In de tabellen en figuur hieronder staat een 

beknopt overzicht. Vanaf 2021 wordt de ontwikkeling in stappen van vijf jaar weergeven. 

Daarnaast is ook het jaar 2022 toegevoegd als het eerste gefuseerde jaar.  

Een uitgebreidere en interactieve versie hier van is te vinden op  

www.purmerend.nl/bevolkingsprognose. 

 

Aantal inwoners Beemster en Purmerend, 2021-2036 

  2021 2022 2026 2031 2036   toe-/afname percentage 

Beemster  10.109 10.616 11.657 12.474 13.126   3.017 30 

Purmerend 81.684 82.168 86.548 89.702 91.133   9.449 12 

Samen 91.793 92.784 98.205 102.176 104.259   12466 14 

 

Aantal woningen Beemster en Purmerend, 2021-2036 

  2021 2022 2026 2031 2036   toe-/afname percentage 

Beemster 4.051 4.385 4.857 5.162 5.396   1.345 33 

Purmerend 37.123 37.573 41.390 44.318 46.145   9.020 24 

Samen 41.174 41.958 46.247 49.480 51.541   10.367 25 

 

 
Bevolkingspiramide Beemster en Purmerend samen, 2021 en 2036 

 
Beemster, man 
Beemster, vrouw 
Purmerend, man 
Purmerend, vrouw 

http://www.purmerend.nl/bevolkingsprognose


Bijlage: kerncijfers bevolkingsprognose Purmerend 2021-2036 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Bevolking 81.684 82.168 83.081 83.751 85.311 86.548 87.071 87.442 88.111 88.732 89.702 90.277 90.590 90.996 91.131 91.133 

Woningen 37.123 37.573 38.370 38.972 40.323 41.390 41.869 42.222 42.837 43.426 44.318 44.888 45.246 45.700 45.951 46.145 

Gwb 2,20 2,19 2,17 2,15 2,12 2,09 2,08 2,07 2,06 2,04 2,02 2,01 2,00 1,99 1,98 1,97 

                                  

Geboorte 771 787 798 820 843 855 860 860 866 879 882 883 879 876 867   

Sterfte 815 819 839 854 870 895 906 921 944 962 981 1.000 1.014 1.033 1.053   

Natuurlijke 
groei 

-44 -32 -41 -34 -27 -40 -46 -61 -78 -83 -99 -117 -135 -157 -186   

                                  

Vestiging 3.885 4.110 4.033 4.484 4.400 4.128 4.065 4.209 4.209 4.385 4.249 4.152 4.181 4.078 4.019   

Vertrek 3.357 3.165 3.322 2.890 3.136 3.565 3.648 3.479 3.510 3.332 3.575 3.722 3.640 3.786 3.831   

Migratiesaldo 528 945 711 1.594 1.264 563 417 730 699 1.053 674 430 541 292 188   

*  gwb = gemiddelde woningbezetting 
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