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De kustbevolking neemt toe 

 

− Gif kustgemeenten 1990-2030 invoegen 
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De kustbevolking neemt toe 

 

− tekst 
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De kustbevolking neemt toe 

 

− De kustgemeenten evolueren van een bevolkingspiramide naar een 
 bevolkings‘tol’ 

 

− 1990-2030: < 60 jaar neemt af (-20.000), >60 jaar neemt toe (+60.000) 

 

− Van 46.623 60-plussers in 1990 naar 104.835 60-plussers in 2030  

 

− Afwijking op Vlaamse trend 

 

− Veroudering realiseert zich snel 

 

− Cohorte-effect 
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De kustbevolking neemt toe  

 

Vlaamse kustgemeenten, bevolkingsevolutie en –verwachtingen per 
leeftijdscategorie, 2003-2013-2023-2030 
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De kustbevolking neemt toe  

 

Kustgemeenten in 2030: 

 

 56-65 jaar: 16% 

 

 66-80 jaar: 25% 

 

 80-plus: 11% 

 

 52% van de bevolking is ouder dan 56 jaar 

 

 Extreme situaties in bepaalde gemeenten 

 



 

 

Verhuizen naar, van en aan de kust. Een 
migratieanalyse  

Niels De Luyck – SumResearch  
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Doelstelling onderzoek 
 

 

Wat willen we weten? 

 

− Hoe zien de verhuisbewegingen aan de kust eruit, en in het 
bijzonder die van 80-plussers? 

 

Hoe doen we dit? 

 

− Algemene verhuisdynamiek van alle leeftijden 

− Verdiepende analyse met focus op 80-plussers 

 

− Bevolkingskubus provincie West-Vlaanderen 



Algemene analyse van de 
migratietendensen aan de kust  
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Algemene analyse van de migratietendensen aan de kust 
 

 

 

1. Waar komen de nieuwkomers vandaan? Waar trekken de kustverlaters naartoe? 

 

2. Waar heeft de migratie een impact aan de kust? 

 

3. Wat doen de kustbewoners zelf? 
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1. Waar komen de nieuwkomers vandaan? Waar trekken de 
kustverlaters naartoe? 
  

 

Migratiesaldo 2010-2012 
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1. Waar komen de nieuwkomers vandaan? Waar trekken de 
kustverlaters naartoe? 
  West-Vlaanderen, 2012 

 Kustgemeenten, 2012 
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1. Waar komen de nieuwkomers vandaan? Waar trekken de 
kustverlaters naartoe? 
  

 

  

Migratiesaldo België naar kustgemeenten 19-26 jaar, 2010-2012 Migratiesaldo België naar kustgemeenten 56-65 jaar, 2010-2012 
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1. Waar komen de nieuwkomers vandaan? Waar trekken de 
kustverlaters naartoe? 

 

 

− Sterke migratiebeweging afkomstig uit de provincies Oost-
Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en het zuidoosten van West-
Vlaanderen 

 

− Vanaf 41 jaar tot 80 jaar, zwaartepunt tussen 56 en 65 jaar 

 

− Kustbewoners die de kust verlaten vestigen zich hoofdzakelijk 
binnen West-Vlaanderen, in de gemeenten achter de kust 

 

− Kleine afname bij 80-plussers, maar aangroei door cohorte-effect  
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2. Waar heeft deze migratie een impact aan de kust? 

 

 

− kaart 

 

Migratiesaldo relatie met het binnenland 27-40 jaar, 2010-2012 Migratiesaldo relatie met het binnenland 56-65 jaar, 2010-2012 
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2. Waar heeft deze migratie een impact aan de kust? 

 

 

− Nieuwkomers vestigen zich in de zeedijkwijken 

 

− Voornamelijk 41- tot 80-jarigen, grootste aandeel tussen 56 en 65 jaar  

 

− 19- tot 26-jarigen verhuizen weg van de kust, beperkt aantal 80-plussers ook 
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3. Wat doen de kustbewoners zelf? 

 

 

− Kaart 

Migratiesaldo kustgebied 27-40 jaar, 2010-2012 Migratiesaldo kustgebied 80-plus, 2010-2012 
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3. Wat doen de kustbewoners zelf? 

 

− Kustbewoners verlaten de zeedijk, trekken een rij verder  

 

− Verhuizen naar een 2de rij gemeente 

 

− Vanaf 60 jaar een verhuis richting centrum en woonzorgcentra 

 

− Komt sterkt tot uiting bij 80-plussers   

  

 

 

 



Focus op de 80-plussers  
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Focus op de 80-plussers 

 

− Migratiesaldo totaal kustgemeenten: -140 

 

− 6 gemeenten negatief saldo (-249), 4 gemeenten positief (+109) 

 

− Grootste verhuisbewegingen richting buurgemeenten 
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Focus op de 80-plussers: migraties tussen de kustgemeenten 

 

 

Migratie tussen Blankenberge en de kustgemeenten 80-plus, 2010-2012 Migratie tussen Nieuwpoort en de kustgemeenten 80-plus, 2010-2012 
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Focus op de 80-plussers: interne migratie binnen de kustgemeente 

 

 

Interne migratie Blankenberge 80-plus, 2010-2012 Interne migratie Nieuwpoort 80-plus, 2010-2012 
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Focus op de 80-plussers 

 

Migraties tussen de kustgemeenten & interne migratie binnen de kustgemeenten 

 

− Positieve migratiesaldi in de sectoren met een woonzorgcentrum 

 

− En in de centrumsectoren (minder uitgesproken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusie migratie-analyse  
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Conclusies migratieanalyse  

Op weg naar extreme situaties  

 

− Migratiedynamiek:  

− Nieuwkomers vestigen zich in de zeedijkwijken 

− Kustbewoners verlaten deze wijken en schuiven een rij achteruit 

− Kustbewoners verhuizen naar de 2de rij gemeenten 

 

− Sterk gevoed door pensioenmigratie 

− Extra vergrijzing aan de kust: groep 80-plussers groeit aan 

 

− Nu reeds extreme situaties aanwezig 

− Verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen 

 

 



 

 

Verhuismotivatie, woon- en 
zorgverwachtingen 

Niels De Luyck – SumResearch  
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Doelstelling onderzoek 
 

 

Wat willen we weten?  

 

− Waarom verhuizen?  

− Waarom naar de kust of weg van de kust?  

− Wat zijn de woonwensen?  

− Wat zijn de verdere verhuisintenties?  

− Wat zijn de zorgverwachtingen?  

 

Hoe doen we dit?  

 

− Verhuisenquête bij 60-plussers 

− 904 Nieuwkomers & interne migranten (39,3% respons op 2.298 enquêtes) 

− 140 Kustverlaters (21,4% respons op 655 enquêtes) 

 

 



Resultaten 
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Profiel van de respondent  

 

Tekst 

 

− Tekst  

 

 

 

 

Nieuwkomers Interne migranten Kustverlaters 

Vooral 60-69 jaar Ouder profiel Ouder profiel 

Koppels  Vaker alleenstaanden  Koppels 

Eerste woonplaats aan 
de kust 

Wonen niet gans hun 
leven aan de kust 

Amper mensen die gans 
hun leven aan de kust 
wonen 
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Woonvorm 

 

Tekst 

 

− Tekst  

 

 

 

Specificiteit van de kust: aanwezigheid van appartementen, studio’s. 

 

Nieuwkomers Interne migranten Kustverlaters 

Verhuis naar 
appartement 

Verhuis naar een WZC Verhuis naar een 
serviceflat 

Vanaf 80-jaar beperkte 
verhuis naar WZC 

Vanaf 70-79 jaar verhuis 
richting WZC 

Vanaf 70-79 jaar verhuis 
richting serviceflat 
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Woonvorm 

Vorige en volgende woonvorm vanuit woning en appartement (%) 

 

− Tekst  
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Verhuismotieven 

 

Aangename oude versus zorgaspecten 

Nieuwkomers Interne migranten Kustverlaters 

Ik wil aan de kust wonen Te grote woning Gezondheidsproblemen  

Te grote woning Gezondheidsproblemen Behoefte aan sociale 
contacten 

Te grote tuin Drempels en trappen Te grote woning 
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Nieuwe woning en omgeving 

 

Aangename buurt en bereikbaarheid versus zorgvoorzieningen 

Nieuwkomers Interne migranten Kustverlaters 

Geen of minder 
onderhoud aan de 
woning 

Comfort van de woning Comfort van de woning 

Aanwezigheid 
basisvoorzieningen 

Aanwezigheid 
basisvoorzieningen 

Aanwezigheid 
zorgvoorzieningen 

Goede bereikbaarheid 
openbaar vervoer 

Aanwezigheid 
zorgvoorzieningen 

Rust van de buurt 
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Senioren blijven aan de kust 

 

Nieuwkomers & interne verhuizers 

 

− 60 à 65% wil in huidige woning blijven wonen  

− Wie denkt te verhuizen wil binnen huidige kustgemeente blijven 

 

− Verhuis naar zorgvoorziening komt niet in hen op 

 

− Men plant niet vooruit  
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Confronterende vraag: veel uitval en ‘ik weet het niet’ 

Zorgverwachtingen: ondersteunende diensten 

Nieuwkomers Interne migranten Kustverlaters 

Maken minst gebruik 
van zorgdiensten 

Maken er gebruik van Maken meest gebruik 
van zorgdiensten 

Poetsdienst = comfort Poetsdienst, thuisverpleging 
en gezinshulp 

Poetsdienst, gezinshulp 
en thuisverpleging 

Alleenstaanden maken 
meer gebruik van 
(beperkt) 

Thuisverpleging wordt het 
meest overwogen: wil om 
zelfstandig te blijven wonen 

Alleenstaanden 
overwegen het vaker 
 



37 

Studiedag 29.05.2015 – Ook de aangespoelden blijven – Woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de Kust 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Confronterende vraag: veel uitval en ‘ik weet het niet’ 

 

Inwonen bij kinderen is geen optie  

Zorgverwachtingen: woonzorg 

Nieuwkomers Interne migranten Kustverlaters 

Maken er amper gebruik 
van 

Zorgcentrum Serviceflat/zorgcentrum 

“iets voor later” Verhuismotieven 
gekoppeld aan zorg 

Verhuismotieven 
gekoppeld aan zorg 

Gekoppeld aan 
verhuismotieven 

Locatiekeuze gekoppeld 
aan zorg 

Locatiekeuze gekoppeld 
aan zorg 



Conclusie verhuisenquête 
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Conclusie  

Wat willen we weten?  

 

− Waarom verhuizen?  

− Waarom naar de kust of weg van de kust?  

− Wat zijn de woonwensen?  

− Wat zijn de verdere verhuisintenties?  

− Wat zijn de zorgverwachtingen?  

 

1. Pensioenmigranten 

− Nieuwkomers aan de kust die er nadrukkelijk willen wonen 

− Willen kleiner wonen, met meer comfort, geen tijd besteden aan onderhoud 

− Actieve groep, bereikbaarheid is belangrijk 

− Willen aan de kust blijven 

− Denken weinig of niet na over zorgvoorzieningen: “iets voor later” 
 

Grootste groep: stellen de kust voor een uitdaging 
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Conclusie  

Wat willen we weten?  

 

− Waarom verhuizen?  

− Waarom naar de kust of weg van de kust?  

− Wat zijn de woonwensen?  

− Wat zijn de verdere verhuisintenties?  

− Wat zijn de zorgverwachtingen?  

 
 

2. Zelfstandig thuis wonen met zorg aan huis 

− Zowel interne migranten als kustverlaters 

− Nabijheid van zorg speelt een rol 

− Behoefte aan sociaal contact 

− Mensen kennen in de buurt 

− Maken gebruik van zorg aan huis, wil om zelfstandig thuis te blijven wonen 
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Conclusie  

Wat willen we weten?  

 

− Waarom verhuizen?  

− Waarom naar de kust of weg van de kust?  

− Wat zijn de woonwensen?  

− Wat zijn de verdere verhuisintenties?  

− Wat zijn de zorgverwachtingen?  

 
 

3. Wonen met geïntegreerde zorg  

− Zowel interne migranten als kustverlaters 

− Focus volledig op zorg 

− Interne migranten: woonzorgcentrum 

− Kustverlaters: serviceflat/assistentiewoning  

 


