
 
 
 
’s-Hertogenbosch groeit met ruim 1.045 inwoners 
 
In 2021 is de bevolking van ’s-Hertogenbosch met 1.045 inwoners gegroeid. Op 1 januari 2022 telt  
’s-Hertogenbosch 156.545 inwoners.  
 
Groei 2021  
In 2021 zijn er meer mensen in ’s-Hertogenbosch komen wonen, dan er vertrokken. In totaal gaat het om 
een vestigingsoverschot van 853 personen. Het geboorteoverschot is 192 inwoners. 
 
De Groote Wielen groeit het sterkste  
In De Groote Wielen is de bevolking het meest gegroeid (+323). De Groote Wielen groeit vooral door het 
hoge geboorteoverschot en omdat er mensen vanuit andere wijken in ’s-Hertogenbosch komen wonen. 
Daarnaast groeit ook Noord met 201 inwoners. Ook in West is de bevolking met zo’n 123 inwoners gegroeid. 
De bevolkingsgroei in West komt vooral doordat er meer mensen zich in de wijk vestigen, dan er vertrekken. 
De nieuwe inwoners van West komen met name van buiten ’s-Hertogenbosch.  
 
Een paar wijken hebben een dalend aantal inwoners. Vooral in Maaspoort daalt de bevolking omdat er meer 
bewoners vertrekken dan er zich vestigen. Nuland en Zuidoost dalen licht in inwonertal door een 
sterfteoverschot. In de meeste wijken van ’s-Hertogenbosch groeit de omvang van de bevolking.
 

 
 
Wist u dat: 

 Er in 2021 in ’s-Hertogenbosch ruim 10% meer baby’s zijn geboren dan in 2020? In 2021 werden 
1.688 baby’s geboren, tegenover 2020 met 1.515 geboren baby’s. 

 Per inwoner de meeste baby’s worden geboren in De Groote Wielen en in Muntel/Vliert? Zo’n 1,6 
baby’s op iedere 100 inwoners. 

 Er 1496 inwoners in 2021 zijn overleden. Dit vrijwel vergelijkbaar is met de sterfte in 2020. 
 De Binnenstad, Muntel/Vliert, Noord en West vooral groeien doordat relatief veel mensen van buiten 

’s-Hertogenbosch hier gaan wonen? 
 In de wijk De Groote Wielen relatief de meeste jongeren wonen; van alle inwoners is ongeveer 37% 

jonger dan 20 jaar.  
 In de wijken Rosmalen Zuid en Zuidoost relatief de meeste ouderen wonen; van alle inwoners is 

25% 65 jaar of ouder.  
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