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Voorwoord
De woningmarkt vormt een van de belangrijkste ‘dossiers’ in de maatschappelijke en
politieke discussie in ons land. Het gaat daarbij in de afgelopen jaren vooral om de gevolgen van de hypotheekrenteaftrek, de toegang tot sociale huurwoningen, het bevorderen
van eigen woningbezit en de positie die de woningcorporaties innemen. Anders dan tot
enkele jaren geleden het geval was, wordt over de ruimtelijke verschillen op de woningmarkt nauwelijks meer gerept.
Deze ruimtelijke variatie is echter aanzienlijk en bovendien van grote invloed op het
functioneren van de Nederlandse woningmarkt. Zowel de omvang en de samenstelling
van de woningvoorraad als de behoefte aan woonruimte en de aansluiting tussen het
woningbestand en de woningbehoefte verschillen van plaats tot plaats. Er zijn regio’s met
een groot tekort aan woningen, maar ook regio’s waar teveel woningen staan; er zijn
‘dure’ en ‘goedkope’ gebieden en er zijn regio’s waar een forse uitbreiding van het bebouwde areaal nodig is, maar ook regio’s waar sloop de overhand kan hebben en waar
bebouwd gebied wellicht (weer) een groene bestemming kan krijgen.
De regionale verschillen in ons land zijn het resultaat van een lange historische ontwikkeling en hebben een bestendig karakter. Daardoor bepaalt de in het verleden tot stand
gebrachte ruimtelijke structuur van ons land in belangrijke mate de toekomst van de
woningmarkt. Inzicht in deze ruimtelijke variatie is onontbeerlijk voor iedereen die actief
is op de Nederlandse woningmarkt: beleggers, corporaties, eigenaar-bewoners, huurders, ontwikkelaars en financiers.
Om in dit inzicht te voorzien, plaatst de Rabobank met deze rapportage ‘De Nederlandse
woningmarkt in regionaal perspectief’. Centraal in deze studie staan de vragen ‘waar en
hoe wonen wij?’ en ‘waarom wonen wij daar waar wij wonen?’. Wij wensen u veel genoegen toe bij het lezen van onze visie op de regionale woningmarkt.

Frits Oevering
Kennis en Economisch Onderzoek
Rabobank Nederland
januari 2014
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Samenvatting
De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling.
Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening van de woningmarkt. Er is veel
minder aandacht voor de ruimtelijke verschillen. Zowel de omvang en de samenstelling
van de woningvoorraad als de behoefte aan woonruimte en de aansluiting tussen het
woningbestand en de woningbehoefte verschillen echter van plaats tot plaats. Deze
variatie is het resultaat van een lange historische ontwikkeling en heeft een bestendig
karakter. Verschillende delen van het land vormen bovendien van elkaar te onderscheiden, zelfstandige woningmarktregio’s.
Deze ruimtelijke variatie op de Nederlandse woningmarkt vormt het onderwerp van deze
Special. Centraal staan de vragen ‘waar?’ en ‘waarom daar?‘. Achtereenvolgens komen
de woningvoorraad, de behoefte aan woonruimte en de aansluiting tussen woningbestand
en woningbehoefte aan de orde. Tot besluit volgt een indeling van Nederland in regionale
woningmarkten.

Unieke woningen en unieke regio’s
Woningen zijn vastgoed
In Nederland staan ruim 7,2 miljoen woningen. Deze woningen zijn anders dan andere
goederen waarvan we gebruik maken. Woningen zijn immers ‘aard- en nagelvast’
gebonden aan de plaats waar zij staan en hebben een lange levensduur. Daardoor ligt
het woningbestand in grote mate vast. De mensen die erin wonen, zijn in principe veel
minder plaatsgebonden. Zij willen wonen waar hen dat uitkomt, in een goede woning in
een prettige omgeving, van waaruit zij werk en voorzieningen kunnen bereiken.
Ruimtelijke variatie in woningbehoefte
In de praktijk komt de behoefte aan woonruimte echter vooral tot uiting op plaatsen
waar al woningen staan. Er zijn regionale verschillen in de omvang van de werkgelegenheid, in het aanbod van voorzieningen en in de aantrekkelijkheid van het woon- en
leefklimaat. Aantrekkelijke regio’s vertonen een sterkere groei van de werkgelegenheid
en de bevolkingsomvang dan minder aantrekkelijke gebieden. Door het ruimtelijke beleid
van de overheid staat bovendien maar een klein deel van het Nederlandse oppervlak ter
beschikking voor wonen. In het belang van een ‘goede ruimtelijke ordening’ streeft de
Nederlandse overheid naar een zuinig gebruik van de ruimte. Nieuwbouw moet zoveel
mogelijk in reeds bebouwd gebied een plaats vinden. Als gevolg van deze variatie in
aantrekkelijkheid en beleid doen zich regionale verschillen voor in werkgelegenheids- en
bevolkingsdichtheid (figuur 1).
Bevolkingsdichtheid en groei typeren regio’s
Deze regionale variatie in intensiteit van het grondgebruik –dichtheid– is het gevolg van
regionale verschillen in groei van het aantal inwoners en activiteiten in het verleden.
Streken die een goede gelegenheid bieden om in het levensonderhoud te voorzien,
groeien sterker en raken daardoor op den duur dichter bevolkt dan regio’s die minder
aantrekkelijk zijn voor bewoning. Deze combinatie van dichtheid en groeitempo geeft dan
ook een goede indruk van de ontwikkelingsfase waarin een regio zich bevindt. Dichtbevolkte regio’s die een sterker dan gemiddelde groei vertonen, waren gezien de
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dichtheid in het verleden aantrekkelijk als woonplaats en zijn dat gezien het hoge
groeitempo in de huidige tijd nog steeds. Het zijn de kerngebieden van het land. Regio’s
die een hoge dichtheid combineren met een laag groeitempo waren in het verleden
weliswaar aantrekkelijk, maar zijn dat nu blijkbaar niet meer. Tegenover dit ‘oud goud’
staan gebieden waar de lage dichtheid erop duidt dat deze in het verleden minder dan
gemiddeld aantrekkelijk waren, maar die in de huidige tijd een relatief sterke groei
vertonen. Anders dan in deze groeiregio’s is in perifere regio’s ook in de huidige tijd
echter geen sprake van sterke groei.
Figuur 1: Aandeel bebouwd areaal per postcodegebied 2011

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank

Nederland in tweeën
Op grond van bevolkingsdichtheid en –groei gedurende de afgelopen twee eeuwen kan
Nederland worden onderscheiden in de Randstad en ‘overig Nederland’. De Randstad –de
provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland– is de grote, dynamische kern
van ons land (figuur 2). Deze kern blonk weliswaar niet voortdurend uit qua groeitempo,
maar wist toch steeds haar centrale positie te handhaven. Ook in de komende decennia
kan de Randstad -na enkele decennia waarin de groei minder krachtig was- een relatief
sterke groei tegemoet zien. De andere provincies zijn er ondanks de zeer sterke groei die
zij soms vertoonden niet in geslaagd blijvend tot kernprovincie uit te groeien. Op NoordBrabant na zullen de andere provincies in de komende decennia veel minder hard groeien
dan de Randstad. Kort en goed groeit de vraag naar woningen in de Randstad dus bij
voortduring en is deze groei omvangrijk. In vrijwel de gehele rest van het land is de
behoefte aan woningen niet alleen veel minder omvangrijk, maar ligt bovendien stagnatie van de ontwikkeling van de vraag naar woningen op de loer.
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Figuur 2: (Prognose) ontwikkeling regionale typering 1840-2040

Bron: ABF-Research, NEHA, PBL; bewerking Rabobank

Ruimtelijke verschillen in de woningvoorraad
Krappe en ruime woonmilieus
Het woningbestand in ons land is het resultaat van anderhalve eeuw (ver)bouwen en
slopen. Zowel de woning zelf als de plaats waar zij staat, weerspiegelt het tijdperk waarin
zij tot stand kwam. Op grond daarvan kunnen zes woonmilieus worden onderkend. Voor
de jaren zestig vond woningbouw in een relatief gering aantal kernen en wijken geconcentreerd plaats en sinds de jaren negentig is dat ook weer het geval. In deze oude en
jonge woonmilieus wordt de beschikbare ruimte bovendien doorgaans intensief gebruikt.
Woningen staan er dicht opeen. In de jaren zestig en zeventig was de woningbouw veel
meer over het land gespreid. Kernen en wijken uit dit tijdperk zijn bovendien minder
dicht bebouwd. Tot slot is –als afspiegeling van de groei in welvaart– het aandeel van
grote, grondgebonden en koopwoningen in het woningbestand groter naarmate een kern
of wijk jonger is.
Het rijtjeshuis is niet overal de norm
Deze woonmilieus komen niet in het gehele land in dezelfde mate voor (figuur 3). Het
woningbestand in een regio weerspiegelt de historische ontwikkeling. In de Randstad is
het aandeel van oude en jonge stedelijke kernen en wijken groot. Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Zuid-Holland tellen relatief veel woonmilieus uit de suburbanisatieperiode en de provincies aan de rand van het land relatief veel oude, landelijke woonmilieus. Het ‘rijtjeshuis’ –een grote, grondgebonden woning uit de naoorlogse periode–
mag dan het stereotype van een Nederlandse woning zijn, de gemiddelde woning in sterk
verstedelijkte kernen en regio’s aan de ene kant en in landelijke kernen en regio’s aan de
andere kant verschilt sterk van dit beeld. De ‘typisch Nederlandse woning’ staat in een
kern met suburbaan karakter in Noord-Brabant of Zuid-Holland.
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Figuur 3: Belangrijkste bouwperiode woningvoorraad per postcodegebied 2012

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank

Een groot deel van Nederland is ‘af’
Hoewel in de afgelopen kwarteeuw de woningbouw in vergelijking met de voorgaande
decennia meer geconcentreerd plaatsvond, dijde het bebouwde areaal nog steeds uit. Er
werd –al dan niet na sloop– weliswaar ook in bestaand gebied gebouwd, maar de groei
van het woningbestand vond vooral ‘in de wei’ plaats. Een groot deel van de woningen
die in de komende decennia nog moeten worden bijgebouwd om in de groeiende behoefte aan huisvesting te voorzien, kan echter in reeds bebouwd areaal een plaats vinden. Dit
bebouwde areaal biedt –in overeenstemming met de eisen van het ruimtelijke beleid–
mogelijkheden voor verdichting en hergebruik van ruimte. Met name in de regio’s aan de
rand van het land behoeft geen uitbreiding van het bebouwde areaal meer plaats te vinden. Alleen in de Randstad is dat nog nodig.

Ruimtelijke verschillen in woningbehoefte
Toename en verandering van de bevolking
In Nederland wonen nu bijna 17 miljoen mensen, die deel uitmaken van 7,4 miljoen
huishoudens. De Nederlandse bevolkingsomvang is in de afgelopen decennia fors toegenomen. Bovendien is de bevolkingssamenstelling onder invloed van vergrijzing, huishoudensverdunning en internationalisering sterk veranderd. Net als dat voor de woningvoorraad het geval is, is er zowel op het fijnmazige niveau van kernen en wijken als op
het grofmazige regionale schaalniveau sprake van variatie in omvang, samenstelling en
ontwikkeling van de bevolking.
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Generaties volgen elkaar op
De bevolkingsgroei komt voor het overgrote deel onderdak in nieuwe kernen en wijken.
Daar vestigen zich startende huishoudens, die er kinderen krijgen en –met hun woning
en wijk– ouder worden. Dit cohort-effect trad niet alleen op in de naoorlogse uitbreidingswijken, maar doet zich nu ook in de Vinex-wijken voor. Als een generatie sterft,
treedt verjonging op. Deze verjonging is nu in de oude, compacte woonmilieus aan de
orde. Daardoor is er hier –na decennia van daling van de bevolkingsomvang– sprake van
groei. Het tempo van de bevolkingsgroei is in deze oude woonmilieus echter veel lager
dan in de nieuwe wijken en in het landelijke gebied. Er is dus nog altijd sprake van
suburbanisatie.
Bevolkingssamenstelling bepaalt behoefte, koopkracht en beweeglijkheid
Leeftijd, huishoudensomvang, herkomst en welvaart zijn belangrijke kenmerken van
‘woonconsumenten’, omdat zij het type, de omvang en de prijs bepalen van de gewenste
woonruimte. Vooral leeftijd en levensfase zijn van grote invloed op de woningbehoefte.
Zij hangen samen met de ‘beweeglijkheid’ van personen, dus de mate waarin personen
verhuizen. Jongvolwassenen verhuizen veel vaker dan gezinnen en ouderen. Zij verhuizen vooral naar de stad, terwijl gezinnen en ouderen een voorkeur hebben voor voorsteden en het landelijke gebied. Leeftijdscategorieën ‘stemmen dus met hun voeten’.
Bovendien trekken regio’s in het hart van het land, die in economisch opzicht dynamisch
zijn of die beschikken over een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, per saldo inwoners
van elders aan. Minder dynamische regio’s aan de rand van het land zien per saldo inwoners vertrekken. Door dit (leeftijdsgebonden) verhuispatroon treedt in het landelijke
gebied en in regio’s met een geringe economische dynamiek vaak een sterke vergrijzing
en inmiddels soms ook ‘demografische krimp’ op: een daling van de bevolkingsomvang of
zelfs van het aantal huishoudens (figuur 4).
Figuur 4: Prognose ontwikkeling aantal huishoudens 2012-2040

Bron: PBL
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Vergrijzing en krimp in het verschiet
In de komende decennia zal het aantal inwoners en huishoudens in ons land nog groeien
–zij het in een aanzienlijk lager tempo– en de vergrijzing, huishoudensverdunning en
internationalisering zullen zich naar verwachting voortzetten. Er zijn daarom een miljoen
woningen extra nodig. Aangezien het aantal huishoudens na 2040 zal gaan afnemen, zou
deze toename van de woningvoorraad althans gedeeltelijk een tijdelijk karakter moeten
hebben om leegstand van woningen te voorkomen. Dat zal vooral in de regio’s aan de
rand van het land het geval moeten zijn, aangezien hier nu vaak al sprake is van demografische stagnatie en een woningoverschot. Het aantal huishoudens zal hier veel minder
sterk toenemen en het aantal verhuizingen zal veel sterker afnemen dan gemiddeld het
geval zal zijn in ons land. Alleen in de ‘romp’ van het land –en dan met name in de
Noordvleugel van de Randstad– zal het woningbestand na 2040 groter moeten zijn dan
nu het geval is. De uitbreiding van het woningbestand zal hier dus een structureel karakter moeten hebben.

Aansluiting op de woningmarkt
Aansluiting verschilt tussen stad en land
De mate waarin de behoefte naar woningen en het woningbestand op elkaar aansluiten,
verschilt van gebied tot gebied (figuur 5). In stedelijke gebieden zijn de jonge en weinig
welvarende bewoners vaak ontevreden met hun woning en met hun woonomgeving, zijn
de woonlasten hoog en heerst bovendien een tekort aan woningen. Tegelijkertijd staan er
in grote steden ook vaak woningen leeg. In landelijke gebieden zijn bewoners doorgaans
tevreden met hun woning en woonomgeving, zijn de woonlasten relatief laag en heerst
vaak een overschot aan woningen. Woningen die niet als zodanig worden gebruikt, worden hier bovendien relatief vaak ingezet voor andere doeleinden, zoals kinderopvang of
recreatie. De stedelijke woningmarkt is daarmee minder in balans dan de woningmarkt in
het landelijke gebied.
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Figuur 5: Administratief woningtekort (woningen -/- huishoudens) t.o.v. woningvoorraad 2011

Bron: ABF-Research

Stedelijke woningmarkt veel groter dan landelijke
Het tekort aan woningen is niet hetzelfde als het verschil tussen het aantal huishoudens
en het aantal woningen. Tal van jonge en oudere huishoudens wonen in wooneenheden –
studenten- en verzorgings- en verpleegtehuizen– die niet als woning worden geregistreerd. Het ‘papieren’ woningtekort doet zich daardoor vooral voor in studentensteden en
dan met name in de oude delen van die gemeenten. Daarnaast speelt de mate van verstedelijking ook een rol bij het aantal verhuizingen en woningverkopen. Stedelingen zijn
niet alleen minder tevreden met hun woning en woonomgeving en meer tot verhuizen
geneigd, maar verhuizen ook daadwerkelijk vaker dan inwoners van landelijke gemeenten. De stedelijke woningmarkt is daardoor relatief groot en die in het landelijke gebied
juist relatief klein. Daarnaast speelt de regionale dynamiek een rol bij het aantal verhuizingen. In krimpregio’s wordt onder andere door de samenstelling van de bevolking veel
minder verhuisd dan in groeiende regio’s.
De koopkracht bepaalt de prijs van het wonen
Vooral de welvaart van de bevolking bepaalt de waarde van een woning en de hoogte
van de woonlasten. Dat is zowel op de vrije markt voor koopwoningen en particuliere
huurwoningen het geval als voor de sociale huurwoningen, waarbij regelgeving de prijs
bepaalt. In mindere mate spelen de krapte op de woningmarkt en de ligging van de
woning een rol. In de ‘romp’ van het land is sprake van een hoge woningwaarde en hoge
woonlasten, doordat de woningvoorraad er aansluit bij de woonwensen van welvarende
(gezins)huishoudens (figuur 6). Aan de minder welvarende rand van het land is de
gemiddelde WOZ-waarde veel lager dan in de kern van het land. Hetzelfde geldt echter
voor de woonlasten en voor de loan-to-value (LTV; de verhouding tussen de hypotheek
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en de waarde van de (koop)woning). Daardoor zorgt een (verdere) daling van de woningprijs er juist in de Randstad voor dat een eigenaar-bewoner zijn woonlasten niet
meer kan opbrengen. De LTV is hier immers veel hoger.
Figuur 6: Gemiddelde WOZ-waarde per gemeente 2010

Bron: ABF-Research

Regionale woningmarkten
Verhuizingen geven de woningmarkt vorm
‘Woonconsumenten’ stemmen door verhuizing (of verbouwing) hun woning af op hun
woonwensen. Daarmee zijn verhuizingen de smeerolie van de woningmarkt. Het aantal
verhuizingen tussen twee plaatsen hangt samen met de afstand tussen die plaatsen en
hun bevolkingsomvang. Hoe groter twee plaatsen zijn en hoe dichter zij bij elkaar liggen,
des te groter is het aantal verhuizingen tussen die plaatsen. Grotere plaatsen zijn de
kernen waarop kleinere plaatsen –hun ‘ommeland’– zijn georiënteerd. Kern en ommeland
samen vormen een regionale woningmarkt.
Binding en oriëntatie op de kern
Het aantal regionale woningmarkten dat wordt onderscheiden, is afhankelijk van het aantal kernen dat wordt onderkend. Het aantal kernen wordt op zijn beurt bepaald door de
eis die qua inwonertal of aandeel in de verhuizingen in ons land aan een plaats wordt
gesteld. Hoe strenger deze eis, des te kleiner het aantal kernen en woningmarktregio’s
en des te groter hun gemiddelde omvang. Met de omvang van de woningmarktregio
neemt hun homogeniteit –het aandeel van de verhuizingen dat binnen de regio plaats
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vindt– toe, maar neemt de gemiddelde oriëntatie op de kern van die regio af.
In Nederland maken binnengemeentelijke verhuizingen gemiddeld meer dan zestig procent van het totale aantal verhuizingen uit. Oftewel, bij ruim zestig procent van de verhuizingen in ons land wordt geen gemeentegrens overschreden. Als de 415 gemeenten
als evenzovele woningmarktregio’s worden opgevat, zijn de homogeniteit en de oriëntatie
op de kern van die regio gemiddeld dus meer dan zestig procent. Als twintig woningmarktregio’s worden onderkend, vindt gemiddeld tachtig procent van de verhuizingen
binnen een regio plaats, maar is de gemiddelde oriëntatie op de kernen van die regio’s
meer dan gehalveerd.
Grote en kleine regio’s
De omvang en de onderlinge afstand van de kernen bepaalt het ruimtelijke patroon van
regionale woningmarkten (figuur 7). Door de ongelijkmatige spreiding van grote gemeenten –kernen– over het land telt de Randstad een groot aantal woningmarktregio’s,
die groot zijn qua inwonertal, maar relatief klein qua oppervlakte. In de dunner bevolkte
regio’s buiten de Randstad zijn het aantal regio’s en het gemiddelde inwonertal juist klein
en is de gemiddelde oppervlakte relatief groot. De oriëntatie en omvang van regionale
woningmarkten variëren overigens met de tijd doordat gemeenten een positie als kern
verwerven of juist kwijtraken.
Figuur 7: Twintig woningmarktregio’s in Nederland o.b.v. verhuizingen 2000-2009

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank
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Inleiding
De Nederlandse woningmarkt staat in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op aspecten van het proces van vraag en aanbod en de
ordening van de woningmarkt: de hypotheekrenteaftrek, de toegang tot sociale huurwoningen, het bevorderen van eigenwoningbezit en de positie die de woningcorporaties
innemen. Anders dan in de afgelopen decennia het geval was, wordt over de structuur
van de woningmarkt –de omvang en samenstelling van vraag en aanbod– en dan met
name over ruimtelijke verschillen daarin nauwelijks gerept. Deze ruimtelijke variatie is
echter sterk en is net als het proces van vraag en aanbod en de ordening van grote
invloed op het functioneren van dé Nederlandse woningmarkt. Met andere woorden, met
het inperken van de hypotheekrenteaftrek zijn niet alle vraagstukken op de woningmarkt
tot een goed einde gebracht.
De ruimtelijke spreiding van het woningbestand
Ondanks de vlag waaronder het openbare debat over ‘de woningmarkt’ wordt gevoerd en
ondanks het geringe oppervlak is in ons land geen sprake van één, in het gehele land
gelijke woningmarkt. In de eerste plaats doen zich grote lokale en regionale verschillen
voor in het aantal en type woningen. Door verschillen in ligging en in de ontwikkeling die
plaatsen en regio’s hebben doorgemaakt, kwamen woonmilieus tot stand die variëren in
ouderdom, dichtheid van de bebouwing en type woning. Deze variatie is –gegeven het
duurzame karakter van woningen– bovendien niet op korte termijn te veranderen.
Woningen zijn ‘aard en nagelvast’ en daardoor zijn regionale verschillen in woningaanbod
hardnekkig.
Ruimtelijke variatie in de behoefte aan woningen
Ook vertonen de omvang en de samenstelling van de behoefte aan woonruimte grote
verschillen van plaats tot plaats. Deze vraag naar woningen is op het oog veel meer
veranderlijk dan de ruimtelijke variatie in woningaanbod. Mensen zijn immers ‘footloose’.
De eisen die zij aan hun woning en woonomgeving stellen, variëren met de levensfase
waarin zij zich bevinden. Daarom verhuist ieder jaar één op de tien Nederlanders naar
een andere woning die vaak in een andere plaats of regio ligt. Toch zijn verschillen tussen plaatsen en regio’s in de behoefte aan woonruimte in het verleden opmerkelijk stabiel geweest. De ene regio is voortdurend in trek als woonplaats, de andere ziet voortdurend inwoners naar elders vertrekken. Op grond van dit patroon kan voor de komende
decennia de omvang van de vraag naar woningen per regio worden benaderd. Daaruit
blijkt dat de aansluiting op de (regionale) woningmarkt niet zal verbeteren. Daarom kan
de overheid –als zij haar betrokkenheid wil aantonen– niet voorbij gaan aan ingrijpen in
de ruimtelijke structuur van de woningmarkt.
Ruimtelijke verschillen in aansluiting tussen vraag en aanbod
Bovendien komt de omvang van de vraag naar woonruimte in een gebied lang niet altijd
overeen met het woningaanbod. De mate waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten,
komt tot uiting in de prijs die voor woonruimte –in eigendom of gehuurd– moet worden
betaald en in een tekort aan woonruimte of juist in leegstand. Prijs, tekort en leegstand
variëren sterk van plaats tot plaats. Tot slot vindt deze aansluiting tussen vraag en
aanbod doorgaans niet plaats op nationale schaal, maar vooral op regionale en lokale
schaal. De meeste verhuizingen vinden plaats over korte afstand. Er kunnen daardoor
regionale en zelfs lokale woningmarkten worden onderscheiden.
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Leeswijzer: waar en waarom daar?
Deze Special gaat over ruimtelijke verschillen op de Nederlandse woningmarkt, over de
plaats waar het aanbod van en de behoefte aan woningen zich voordoen en over de
oorzaken van de verschillen daarin. Centraal staan de vragen ‘waar?’ en ‘waarom daar?’.
Waar staan de woningen in ons land en waarom staan ze daar? Waar is behoefte aan
woningen, waar niet en waarom is dat zo? Waar sluiten aanbod en behoefte goed op
elkaar aan, waar is dat minder het geval en hoe komt dat? Is er sprake van één, het
gehele land omvattende woningmarkt, of zijn er regionale deelmarkten?
Het eerste hoofdstuk gaat kort in op het specifieke karakter van de woning en de achtergrond van regionale verschillen in ons land. Daarna komen achtereenvolgens de ruimtelijke spreiding van de woningvoorraad, de ruimtelijke variatie en de ontwikkeling in de
vraag naar woonruimte, de ruimtelijke verschillen qua aansluiting tussen vraag en aanbod en de regionale woningmarkten die kunnen worden onderkend aan de orde.
Tot besluit volgt een aantal aanbevelingen.
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1. Wonen in Nederland
Unieke woningen en unieke regio’s
Woningen zijn ‘een bijzonder goed’. Ze zijn ‘aard- en nagelvast’ met het aardoppervlak
verbonden en kunnen daardoor alleen van dienst zijn op de plaats waar ze staan. Voor
bewoners is de keuze voor een woning in belangrijke mate afhankelijk van de ligging van
die woning ten opzichte van de voor hen onontbeerlijke werkgelegenheid en voorzieningen. Werkgelegenheid, voorzieningen en woningen zijn als gevolg van ontwikkelingen
in het verleden allerminst gelijkmatig over het land gespreid. Daardoor is ruimtelijke
variatie een belangrijk aspect van de woningmarkt.

1.1 Iedere woning is uniek
De kenmerken van een woning
Een woning is volgens Van Dale een ‘huis, verblijf(plaats)’. Een huis is een ‘gebouw om in
te wonen’, waarin met andere woorden een persoon ‘verblijf houdt, gehuisvest is of kamers heeft’. Een woning is een materieel –stoffelijk– bouwwerk ten behoeve van de immateriële –niet-tastbare– menselijke handeling ‘verblijven’ (Van Dale, 2013). Daarmee
heeft een woning een tweevoudig karakter. Aan de ene kant heeft een woning als gebouw een aantal stoffelijke kenmerken: plaatsgebondenheid, duurzaamheid en kostbaarheid. Aan de andere kant voorziet zij in een aantal primaire menselijke behoeften 1 en is
een woning daarmee onmisbaar (Ekkers, 2006).
Een woning is eerst en vooral plaatsgebonden. Alleen op de plaats waar zij staat, kan een
specifieke woning worden bewoond. Een woning is doorgaans letterlijk ‘vastgoed’ 2.
Woningen verschillen daardoor niet alleen door omvang en type van elkaar, maar ook
door hun ligging en hun omgeving – het woonmilieu. Het woonmilieu omvat onder meer
de aard van de bebouwing in de omgeving, de afstand tot (groen)voorzieningen en
eigenschappen van de bewoners. Daarnaast is de bereikbaarheid van werkgelegenheid
een belangrijk kenmerk van een woning. Woning en woonmilieu zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
In de tweede plaats hebben woningen doorgaans een lange levensduur. Woningen gaan
lang mee en het vergt veel tijd om een woning te bouwen. Daardoor ligt zowel de omvang van de woningvoorraad –het aantal woningen– als de samenstelling daarvan –de
heterogeniteit van het woningbestand– op korte termijn in grote mate vast. Het aantal
woningen dat jaarlijks aan de voorraad wordt toegevoegd, is in verhouding tot de omvang van de bestaande voorraad doorgaans klein en daardoor kan de omvang van de
woningvoorraad slechts met grote vertraging reageren op de ontwikkeling van de behoefte aan woningen. De woningmarkt is daardoor een ‘voorraadmarkt’. Overigens kan
‘onttrekking’ van woningen aan de voorraad –bij verwoesting door oorlogshandelingen of
natuurrampen– wel snel verlopen.
1

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow deelde de menselijke behoeften in volgens een hiërarchie met
vijf lagen: lichamelijk, veiligheid en zekerheid, sociaal contact, waardering en erkenning en zelfontplooiing. De
mens streeft pas de bevrediging van hoge in deze hiërarchie geplaatste behoeften na, als in de behoeften op
een lager niveau is voorzien. Huisvesting is onderdeel van de behoefte aan veiligheid en zekerheid
(Managementgoeroe, 2013).
2
Makelaars benadrukken het belang van de woonomgeving wel met de stelling dat een woning slechts drie
relevante kenmerken heeft: locatie, locatie en locatie.
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In de derde plaats legt een woning een groot en langdurig beslag op de financiële middelen van zowel de bewoner als de eigenaar. Wonen heeft betrekking op het ‘consumptieve
gebruik’ van een woning door de bewoner en die woning behoeft regelmatig onderhoud.
Daarnaast is het tot stand brengen –en eventueel slopen– van een woning voor de
eigenaar een investering die hoge kosten met zich meebrengt. Voor de bewoner leidt
verhuizing tot kosten. Daardoor laat een woning zich niet gemakkelijk vervangen door
een andere.
De woning voorziet in een menselijke basisbehoefte
Een woning is voor de mens onmisbaar omdat zij voorziet in de menselijke behoefte aan
beschutting, verzorging en het op een plaats geworteld zijn. Beschutting betekent de
bescherming van de bewoner tegen weersinvloeden, vuil, stof, lawaai, en tegen vijandig
gedrag van dieren en andere mensen. Een woning biedt verzorging doordat zij de bewoner –doorgaans in verschillende vertrekken– ruimte en mogelijkheden biedt om voedsel
te bereiden, te slapen, te wassen en te ontspannen en de door hem verzamelde goederen te bewaren. Worteling is het gehecht zijn van de bewoner aan de woning en de
plaats waar zij zich bevindt. Een woning is echter meer dan een adres. Zij geeft ook de
relatie weer die de bewoner met anderen heeft. Een woning is een uiting van de positie
die de bewoner in de samenleving inneemt (Ekkers, 2006).
Het bieden van beschutting maakt een woning tot basisbehoefte. Na zuurstof, voedsel en
contact met andere mensen is bescherming tegen de elementen en allerlei gevaren immers de belangrijkste voorwaarde voor het voortbestaan van de mens. Weersinvloeden
en gevaren zijn alomtegenwoordig en voortdurend aanwezig. Daarom is overal en altijd
onderdak nodig en kan een woning niet worden vervangen door een ander product dat in
gelijke mate voorziet in de menselijke behoefte. Door dit specifieke karakter van de behoefte aan onderdak is de hoeveelheid woonruimte die nodig is vrijwel onlosmakelijk en
vrijwel onveranderlijk gekoppeld aan het aantal mensen. De demografische ontwikkeling
bepaalt de behoefte aan woonruimte. De bevolkingsomvang ontwikkelt zich doorgaans
zeer geleidelijk en daardoor is de fluctuatie in de behoefte aan woonruimte –anders dan
de behoefte aan goederen en diensten die niet in een basisbehoefte voorzien– relatief
gering. De behoefte aan woonruimte is daardoor weinig volatiel, net als de woningvoorraad.
Een bijzondere markt
Net zoals voor andere menselijke behoeften is voor wonen sprake van een ‘markt’ waarop vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Door het specifieke karakter van woningen
–plaatsgebondenheid, duurzaamheid, kostbaarheid en onmisbaarheid– is de woningmarkt anders van karakter dan de markten voor consumptiegoederen of diensten.
Daarom is de overheid zich vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw intensief met
de ‘volkshuisvesting’ gaan bemoeien. In eerste instantie was het beleid vooral gericht op
het tegengaan van ongezonde en ongewenste woonomstandigheden en op het tot stand
brengen van een optimale ruimtelijke orde in ons land. Sinds 1979 wordt ‘recht op behoorlijke voeding, kleding en huisvesting’ echter ook in Nederland als sociaal grondrecht
erkend en sindsdien stelt de Grondwet in artikel 22, lid 2 dan ook: ‘Bevordering van
voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’.
De Nederlandse overheid reguleert het aanbod van woonruimte in kwantitatief en
kwalitatief opzicht. Zij bepaalt met haar ruimtelijke-ordeningsbeleid waar kan worden
gebouwd en perkt daarmee in kwantitatief opzicht het voor woningbouw beschikbare
areaal in (Box 1: Ruimtelijk beleid).
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Box 1: Ruimtelijk beleid
Ruimte is schaars in Nederland. De sterke groei van bevolking, welvaart en mobiliteit in
de afgelopen decennia heeft geleid tot een strijd om de ruimte tussen de verschillende
soorten ruimtebeslag. Omdat voldoende ruimte om te wonen, te werken en te
ontspannen voor alle Nederlanders onontbeerlijk is voor welvaart en welzijn in ons land,
wil de overheid de allocatie van ruimte over de verschillende vormen van ruimtegebruik
niet (geheel) aan het ‘vrije spel der maatschappelijke krachten’ overlaten. De overheid
voert daarom al sinds de jaren vijftig ‘ruimtelijk beleid’, waarmee zij het grondgebruik in
ons land volgens haar inzicht tracht te regelen. Nederland kent weliswaar privaat
grondeigendom, maar de eigenaar is allerminst vrij in het gebruik van zijn grond.
Het ruimtelijke beleid heeft van meet af aan twee, onderling op gespannen voet staande
doelstellingen gehad. Enerzijds moet het beleid voldoende ruimte scheppen voor de verschillende vormen van ruimtegebruik –werken, wonen, recreëren, landbouw en natuur–
en anderzijds moet de open ruimte worden beschermd tegen de opdringende verstedelijking. Onder invloed van het economische tij, de verwachte bevolkingsontwikkeling en de
politieke overtuiging prevaleerde nu eens de ene, dan weer de andere doelstelling. De
huidige regering verwoordt deze doelstellingen als : concurrentiekracht vergroten, bereikbaarheid verbeteren en zorgen voor een leefbare en veilige omgeving (Ministerie
I&M, 2012).
Rijk, provincies en gemeenten voeren ruimtelijk beleid. Zij beschrijven in structuurvisies
welke ontwikkelingen zij verwachten op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook geven
zij aan hoe zij die ontwikkelingen willen sturen of uitvoeren. Beslissingen over de invulling van een ruimte worden dus op landelijk, regionaal en lokaal niveau genomen. Het
rijk beperkt zijn beleid tot dertien nationale belangen. Buiten deze belangen hebben
decentrale overheden beleidsvrijheid. Provincies zijn verantwoordelijk voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal. De gemeente draagt
zorg voor de ruimtelijke ontwikkeling van stad en platteland in brede zin, waarbij zij
onder meer belangen ten aanzien van mobiliteit, milieu, natuur, water, economie en
wonen tegen elkaar afweegt.
De woningmarkt overstijgt het lokale niveau. Provincies en (samenwerkende) gemeenten
zorgen daarom voor (boven)lokale afstemming van woningbouwprogrammering en voor
de uitvoering van de woningbouwprogramma’s. Het rijk stelt daarbij –voor een goede
werking van de woningmarkt–wel eisen aan de lokale overheden omtrent omvang, kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad. Bovendien hanteert zij voor een zorgvuldig
gebruik van de ruimte de 'ladder voor duurzame verstedelijking', waarmee gemeenten en
provincies nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren en die bebouwing waarnaar geen vraag bestaat, moet voorkomen (Ministerie I&M, 2012):
1. Is er behoefte aan ruimte voor verstedelijking in een regio? – Nee: inperken
bouwplan; ja:
2. Kan die behoefte worden opgevangen in bestaand stedelijk gebied? – Ja:
binnenstedelijk; nee:
3.
Is de uitleglocatie ontsloten met verschillende vervoerswijzen?
Het rijk is ook verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening, voor
zorgvuldige afwegingen en heldere besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. Nu zijn de
spelregels hiervoor nog verspreid over tientallen wetten en regelingen, maar de huidige
regering wil deze stroomlijnen in de Omgevingswet. Het belangrijkste instrument voor de
ruimtelijke ordening is en blijft het bestemmingsplan. Daarin legt een gemeente of soms
een provincie of het rijk vast waar en wat iemand mag bouwen, wat de omvang van de
bebouwing mag zijn en waarvoor een gebied mag worden gebruikt.
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Daarnaast stelt de overheid eisen aan de kwaliteit van bouwwerken –omwille van de
veiligheid– en aan het woningtype – uit stedenbouwkundig oogpunt. Met het oog op de
toegankelijkheid van woonruimte beïnvloedt de overheid met de hypotheekrenteaftrek en
de huurtoeslag de operationele kostprijs van de woning.

1.2 Ruimtelijke variatie in Nederland
Wonen legt gering beslag op de ruimte
In vergelijking met andere Europese landen beslaat Nederland maar een klein deel van
het aardoppervlak, maar wordt ‘dit kleine stukje aarde’ wel intensief gebruikt. Ondanks
zijn geringe omvang biedt ons land plaats aan een fors aantal inwoners en een groot
aantal activiteiten. Toch is Nederland allesbehalve ‘volgebouwd’. Slechts zeventien
procent van het Nederlandse oppervlak wordt op intensieve –stedelijke– wijze gebruikt
(figuur 8).
Figuur 8: Grondgebruik in Nederland 2011
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Er kan worden gesproken van intensief of stedelijk grondgebruik als de ruimte specifiek
is ingericht om plaats te bieden aan menselijke activiteit. Deze activiteit gaat doorgaans
gepaard met bebouwing of een andere vorm van verharding van de grond. Het gaat dan
om het gebruik van grond voor woningen, bedrijfshuisvesting, infrastructuur, parken,
recreatieterreinen, begraafplaatsen, glastuinbouw en ontgrondingen 3. Woningen nemen
3

In België ligt het aandeel intensief gebruikt areaal op vergelijkbaar niveau en in het veel grotere Duitsland is
het met vijftien procent niet veel lager. In het sterk verstedelijkte Noordrijn-Westfalen wordt echter bijna een
kwart van de oppervlakte op intensieve wijze gebruikt.
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nog geen veertig procent in beslag van dit op intensieve wijze gebruikte areaal. De
‘woningmarkt’ neemt dus slechts een klein deel van het oppervlak van ons land in beslag.
Het overgrote deel van ons land is in gebruik voor grondgebonden landbouw, als natuurgebied of voor de doorvoer of berging van oppervlaktewater 4.
Regionale variatie in intensiteit van het grondgebruik ...
De inwoners van ons land, de (economische) activiteiten die zij ondernemen en het vastgoed (waaronder woningen) en de infrastructuur die zij daarvoor nodig hebben, zijn
bovendien allesbehalve gelijkmatig over het land verspreid. Het aandeel van het op
intensieve wijze benutte areaal in de totale oppervlakte verschilt sterk per regio (figuur
9). Bovendien vertoont ook de intensiteit waarmee dit areaal wordt gebruikt een sterke
ruimtelijke variatie. Oftewel, niet alleen de omvang van het bebouwde areaal, maar ook
het aantal inwoners en activiteiten en de intensiteit van de bebouwing –het aantal
woningen– op dat bebouwde areaal wisselt.
Nederzettingen kunnen daardoor meer of minder een stedelijk karakter hebben. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bepaalt de mate van stedelijkheid van een
gemeente aan de hand van de ‘omgevingsadressendichtheid’5 en onderscheidt op grond
daarvan vijf stedelijkheidsklassen. Van de ruim vierhonderd Nederlandse gemeenten
heeft minder dan een vijfde deel een zeer sterk of sterk stedelijk karakter en een vijfde
deel een ‘suburbaan’ (matig stedelijk) karakter. De rest van de Nederlandse gemeenten
–meer dan zestig procent– is ‘landelijk’ van karakter. De stedelijkheid van een nederzetting hangt samen met de samenstelling van de woningvoorraad en van de bevolking
(zie hoofdstuk 2 en 3).

4

Weliswaar is ook het areaal voor grondgebonden landbouw specifiek ingericht voor menselijke activiteit
(voedselvoorziening) en hetzelfde kan voor een groot deel van het Nederlandse natuurareaal worden gesteld,
maar bebouwing en gebruik zijn hier niet intensief.
5
De omgevingsadressendichtheid is het gemiddelde van het aantal adressen in een straal van een kilometer
rond alle adressen in een gemeente. Van de Nederlandse gemeenten telde Amsterdam in 2012 de hoogste
gemiddelde omgevingsadressendichtheid (6.085 adressen) en Littenseradiel de laagste (124).
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Figuur 9: Aandeel op intensieve wijze gebruikt areaal per postcodegebied 2011

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank

De mate van verstedelijking varieert bovendien van streek tot streek. In het westen en
midden van het land is het aandeel van het stedelijke areaal veel groter dan in andere
delen van het land. Deze ‘Randstad’ is met zeven miljoen inwoners, 3,5 miljoen
woningen en bijna vier miljoen banen veruit het grootste stedelijke gebied van ons land.
Bovendien wordt dit stedelijke areaal –vooral in de vier grote kernen– in de Randstad
veel intensiever benut dan daarbuiten (figuur 10). De Randstad verschilt vooral met het
noorden en met Zeeland sterk in omvang van het stedelijke areaal en de intensiteit
waarmee dat wordt gebruikt6. Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg nemen
op beide aspecten een positie in tussen de Randstad en deze dunbevolkte delen van het
land.

6

In Zuid-Holland staan meer dan tweemaal zoveel woningen op een hectare als in Drenthe.
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Figuur 10: Intensiteit gebruik bebouwd areaal per provincie 2011 (NL = 100%)
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... geeft regionale ontwikkelingsfase weer
Deze regionale variatie in intensiteit van het grondgebruik –dichtheid– is het gevolg van
regionale verschillen in groei van het aantal inwoners en activiteiten in het verleden.
Streken die een goede gelegenheid bieden om in het levensonderhoud te voorzien,
groeien sterker en raken daardoor op den duur dichter bevolkt en intensiever gebruikt
dan regio’s die minder aantrekkelijk zijn voor bewoning. Deze combinatie van dichtheid
en groeitempo geeft dan ook een goede indruk van de ontwikkelingsfase waarin een
regio zich bevindt.
Dichtbevolkte regio’s die een sterker dan gemiddelde groei vertonen, waren –gezien de
dichtheid–in het verleden aantrekkelijk als woonplaats en zijn dat –gezien het hoge
groeitempo– in de huidige tijd nog steeds. Het zijn de kerngebieden van het land. Regio’s
die een hoge dichtheid combineren met een laag groeitempo waren in het verleden
weliswaar aantrekkelijk, maar zijn dat nu blijkbaar niet meer. Tegenover dit ‘oude goud’
staan gebieden waar de lage dichtheid erop duidt dat deze in het verleden minder dan
gemiddeld aantrekkelijk waren, maar die in de huidige tijd een relatief sterke groei
vertonen. Anders dan in deze groeiregio’s is in perifere regio’s ook in de huidige tijd
echter geen sprake van sterke groei.
In ons land koppelden de Noordvleugel van de Randstad, Arnhem/Nijmegen en Middenen Zuidoost-Brabant in de afgelopen twee decennia een relatief hoge dichtheid aan een
relatief sterke groei. Deze regio’s vormen daardoor de kern van het land (figuur 11).
Andere delen van de Randstad, West-Brabant en Zuid-Limburg zijn weliswaar dicht
bevolkt, maar vertoonden een relatief zwakke bevolkingsgroei. Deze regio’s kunnen
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daardoor als ‘oud goud’ worden betiteld. De rest van het land is relatief dunbevolkt. Hier
groeiden Rivierenland, Flevoland en de regio’s rond Assen, Zwolle en Deventer in
vergelijking met het landelijke beeld sterk, maar in het grootste deel van Noord- en
Oost-Nederland was de groei slechts gering. Deze regio’s zijn daarom niet alleen in
fysiek, maar ook in functioneel opzicht ‘perifeer’.
Figuur 11: Typering regio’s qua ontwikkelingsfase 1990-2010

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank

Bestendig regionaal patroon
De positie die een regio in dit landelijke palet inneemt, is niet onveranderlijk. Door een
groeitempo dat afwijkt van het landelijke kan een regio in een andere ontwikkelingsfase
belanden en daardoor een ander karakter krijgen. Toch is de regionale variatie in karakter opmerkelijk bestendig (figuur 12). De ontwikkeling die een regio in het verleden heeft
doorgemaakt, bepaalt in grote mate de huidige en toekomstige regionale ontwikkeling
(Box 2 Regionaal patroon in Nederland). Sinds het begin van de negentiende eeuw
hebben alleen Limburg en Noord-Brabant op basis van bevolkingsgroei en –dichtheid een
volledige ‘regionale cyclus’ doorgemaakt. Limburg evolueerde van ‘oud goud’ (18401860) via ‘perifeer’ (1860-1900) en groei (1900-1910) tot kernregio (1910-1960). Sinds
1960 bevindt de provincie zich opnieuw in de fase ‘oud goud’ en rond 2030 zal Limburg
naar verwachting opnieuw een perifere status hebben (PBL, 2013/1). Noord-Brabant
verbleef veel langer in de fase van groei (1920-1970), was veel korter dan Limburg –van
1970 tot 2000– een kernregio en bevindt zich pas sinds 2000 in de fase ‘oud goud’.
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Figuur 12. (Prognose) ontwikkeling regionale typering 1840-2040

Bron: ABF-Research, NEHA, PBL; bewerking Rabobank

Daartegenover is Flevoland sinds zijn ontstaan in het midden van de twintigste eeuw
altijd een groeiregio geweest, is Utrecht sinds 1880 bij voortduring een kernregio en
hadden Groningen, Friesland en Zeeland sinds het einde van de negentiende eeuw
vrijwel voortdurend een perifere status. Noord- en Zuid-Holland verbleven in de
afgelopen anderhalve eeuw afwisselend in de kern- en ‘oud goud’-fasen en dat zal naar
verwachting ook in de komende decennia het geval zijn. De overige provincies –Drenthe,
Overijssel en Gelderland– wisselden in het verleden een positie in de groeifase weliswaar
af met een perifere positie, maar zullen zich in de komende jaren bij Groningen,
Friesland en Zeeland voegen in de categorie ‘perifeer’.

1.3 De Nederlandse woningmarkt in tweeën
Woningen zijn anders dan andere goederen. Woningen zijn immers ‘aard- en nagelvast’
verbonden met de plaats waar zij staan en hebben een lange levensduur. Daardoor ligt
het woningbestand in grote mate vast. De mensen die erin wonen, zijn in principe veel
minder plaatsgebonden. Zij willen wonen waar hen dat uitkomt, in een goede woning in
een prettige omgeving, van waaruit zij werk en voorzieningen kunnen bereiken.
In de praktijk komt de behoefte aan woonruimte echter vooral tot uiting op plaatsen
waar al woningen staan. Er is sprake van regionale verschillen in het aanbod van werkgelegenheid en voorzieningen en in de aantrekkelijkheid van het woon- en leefklimaat.
Aantrekkelijke regio’s vertonen een sterkere groei van de werkgelegenheid en de bevolkingsomvang dan minder aantrekkelijke gebieden. Bovendien staat door het ruimtelijke
beleid van de overheid maar een klein deel van het Nederlandse oppervlak ter beschikking voor wonen. Als gevolg van deze variatie in aantrekkelijkheid en beleid doen zich
regionale verschillen voor in werkgelegenheids- en bevolkingsdichtheid.
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Box 2: Regionaal patroon in Nederland
De mate waarin een regio mogelijkheden biedt om in het bestaan te voorzien bepaalt de
regionale ontwikkeling. Hoewel de vroegste bewoning in ons land op de –hoge en droge–
zandgronden in het oosten en zuiden van het land plaatsvond, vormt sinds de Middeleeuwen het laaggelegen westen de economische en demografische kern van het land. Op
de vleugels van de ontwikkeling van de internationale handel, de daarvan afgeleide
nijverheid en gespecialiseerde tuinbouw en veeteelt werden Holland en Utrecht veruit het
rijkste en meest dynamische deel van het land (Stuijvenberg, 1979). Gedurende de
zeventiende en achttiende eeuw zagen zij hun aandeel in de Nederlandse bevolking
toenemen van dertig tot bijna vijftig procent (figuur 1.6).
De oostelijke en zuidelijke zandgronden bleven lange tijd ver achter in ontwikkeling en
welvaart. Hoog-Nederland kreeg pas in de tweede helft van de negentiende eeuw de
wind in de zeilen. De nieuwe infrastructuur –kanalen en spoorlijnen– en de liberalisering
van de internationale handel maakten de Britse en Duitse afzetmarkten bereikbaar voor
Nederlandse boeren. Lage arbeidskosten maakten de perifere regio’s bovendien aantrekkelijk voor de vestiging van arbeidsintensieve industrie: voedsel, textiel, schoenen,
metaalproducten en later elektrotechnische producten (WRR, 2013). Bovendien begon
rond 1900 in Limburg de exploitatie van de steenkoolmijnen. Hoewel intussen ook in het
westen en noorden sprake was van industrialisatie, bracht juist de industriële ‘boom’ in
Hoog-Nederland in de twintigste eeuw aansprekende en mondiaal opererende bedrijven
voort: Akzo, DSM, Philips en Unilever. In de jaren zeventig evenaarde Hoog-Nederland
de Randstad-provincies in bevolkingsomvang. De noordelijke en zuidwestelijke kleigebieden hebben hun aandeel in de landelijke economie en bevolking sinds het begin van
de negentiende eeuw echter gestaag zien afnemen (NEHA, 2013).
De internationalisering van de productie –met als gevolg sluiting en afslanking van industriële bedrijven in Nederland– en de opkomst van de diensteneconomie –zakelijke
diensten, financiële diensten, nieuwe media, leisure, R&D, onderwijs en zorg– hebben
sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw geleid tot een omslag in de regionale
ontwikkeling in ons land. De ‘nieuwe economie’ kwam vooral in de Noordvleugel van de
Randstad, Haaglanden en oostelijk Brabant tot ontwikkeling. Daarnaast vertoonden
regio’s met een prettig woonklimaat aan de flanken van de Randstad een forse groei in
verzorgende werkgelegenheid. De randen van het land blijven qua economische en
demografische ontwikkeling achter, maar de Randstad-provincies zien hun aandeel in de
Nederlandse bevolking toenemen en zullen in 2040 naar verwachting (weer) de helft van
de bevolking herbergen (figuur 13). Binnen de Randstad zijn het vooral de grote
stedelijke gebieden die groeien. Desondanks wijkt het aandeel van de drie grootste
stadsgewesten in de Nederlandse bevolking niet veel af van het aandeel dat de drie
centrale gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hadden voor de suburbanisatiegolf van de jaren zestig en zeventig. Op het regionale schaalniveau is het aandeel
van de grootste steden dus constant, maar op lokaal niveau is sprake van spreiding van
de bevolking (figuur 14).
Figuur 13 en 14 op volgende pagina.
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Figuur 13: (Prognose) aandeel provincies in Nederlandse bevolking 1830-2040
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Figuur 14: (Prognose) aandeel Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in bevolking 1830-2040
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Deze regionale variatie in intensiteit van het grondgebruik –dichtheid– is het gevolg van
regionale verschillen in groei van het aantal inwoners en activiteiten in het verleden.
Streken die een goede gelegenheid bieden om in het levensonderhoud te voorzien,
groeien sterker en raken daardoor op den duur dichter bevolkt dan regio’s die minder
aantrekkelijk zijn voor bewoning. Deze combinatie van dichtheid en groeitempo geeft dan
ook een goede indruk van de ontwikkelingsfase waarin een regio zich bevindt.
Dichtbevolkte regio’s die een sterker dan gemiddelde groei vertonen, waren –gezien de
dichtheid– in het verleden aantrekkelijk als woonplaats en zijn dat –gezien het hoge
groeitempo– in de huidige tijd nog steeds. Het zijn de kerngebieden van het land. Regio’s
die een hoge dichtheid combineren met een laag groeitempo waren in het verleden
weliswaar aantrekkelijk, maar zijn dat nu blijkbaar niet meer. Tegenover dit ‘oude goud’
staan gebieden waar de lage dichtheid erop duidt dat deze in het verleden minder dan
gemiddeld aantrekkelijk waren, maar die in de huidige tijd een relatief sterke groei vertonen. Anders dan in deze groeiregio’s is in perifere regio’s ook in de huidige tijd echter
geen sprake van sterke groei.
Op grond van bevolkingsdichtheid en –groei gedurende de afgelopen twee eeuwen kan
Nederland worden onderscheiden in de Randstad en ‘overig Nederland’. De Randstad –de
provincies Holland, Utrecht en Flevoland– is de grote, dynamische kern van ons land.
Deze kern blonk weliswaar niet voortdurend uit qua groeitempo, maar wist toch steeds
haar centrale positie te handhaven. Ook in de komende decennia kan de Randstad na
enkele tientallen jaren waarin de groei minder krachtig was een relatief sterke groei
tegemoet zien. De andere provincies zijn er ondanks de zeer sterke groei die zij soms
vertoonden niet in geslaagd blijvend tot kernprovincie uit te groeien. Op Noord-Brabant
na zullen de andere provincies de komende decennia veel minder hard groeien dan de
Randstad.
Kort en goed is in de Randstad dus bij voortduring sprake van een omvangrijke en
groeiende vraag naar woningen. In de rest van het land is de behoefte aan woningen niet
alleen veel minder omvangrijk, maar ligt bovendien stagnatie van de ontwikkeling van de
vraag naar woningen op de loer.
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2. Het aanbod: in Holland staat een huis
Ruimtelijke verschillen in de woningvoorraad
In Nederland staan woningen in allerlei soorten en maten. Van bovenaf bezien lijkt ons
land op het eerste gezicht een wirwar van verschillende soorten nederzettingen en
woningen. Toch is wel degelijk sprake van een ruimtelijk patroon van woonmilieus en
woningtypen, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Dit patroon weerspiegelt de
historische ontwikkeling van het Nederlandse woningbestand.

2.1 Nederland krijgt vorm
Drie fasen in de woningbouw
Nederland telt ruim 7,2 miljoen woningen (Box 3 Het Nederlandse huis), die vijf procent
van de oppervlakte van ons land in beslag nemen (zie hoofdstuk 1). Het Nederlandse
woningbestand is dus sterk geconcentreerd. Ruimtelijke concentratie van bewoning is
weliswaar van alle tijden, maar de mate van concentratie varieerde in de loop van de tijd
wel. In ruimtelijk opzicht kunnen drie fasen worden onderscheiden in de totstandkoming
van de Nederlandse woningvoorraad 7. In de eerste fase –tot in de jaren vijftig van de
twintigste eeuw– was de bouw sterk geconcentreerd en in de derde fase –de afgelopen
kwarteeuw– is dat ook het geval geweest. In de tweede fase –de jaren zestig en zeventig– vond de woningbouw echter meer verspreid over het land plaats (figuur 15)8. Als
gevolg van deze verschillen in concentratie is sprake van verschillende typen woongebieden – woonmilieus.

7

Deze indeling op basis van de mate van concentratie laat onverlet dat de Nederlandse woningvoorraad
daarnaast op tal van andere dimensies kan worden ingedeeld, zoals omvang, type, eigendomsvorm en
bouwstijl.
8
De mate van concentratie van woningbouw is hier weergegeven aan de hand van de statistische scheefheid
van het aantal gebouwde woningen per postcodegebied. Deze scheefheid meet het verschil tussen de
werkelijke en de statistisch normale verdeling van het aantal gebouwde woningen. Ook bij een normale
verdeling, waarbij de scheefheid ‘0’ is, is sprake van concentratie, maar een positieve scheefheid duidt op een
zeer sterke concentratie.
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Figuur 15: Mate van ruimtelijke concentratie van de woningbouw in Nederland per periode
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Compacte stad
Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw –tijdens de fase van de compacte stad– stond
de ruimtelijke binding van de woonplaats met werkgelegenheid en voorzieningen centraal. De meeste mensen gingen te voet naar het werk en meer recent op de fiets, met
de bus, de tram of de trein, waardoor de ruimtelijke omvang van steden sterk werd
ingeperkt. De woonkernen uit deze periode hadden daarom doorgaans noodgedwongen
een compact karakter, waarin een groot aandeel ‘gestapelde’ woningen –bijna vijftig
procent– tot een hoge bevolkingsdichtheid leidde. Ook bij de stadsvernieuwing, die in de
jaren zeventig op gang kwam, werd doorgaans een hoge bebouwingsdichtheid gerealiseerd. Om deze reden horen ook deze vernieuwde stadsdelen tot de categorie compacte
kernen.
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Box 3: Het Nederlandse huis
Hoewel een woning overal ter wereld dezelfde functie –bescherming tegen de
elementen– en daardoor voor een groot deel vergelijkbare fysieke kenmerken –dak,
wanden, ramen en deuren– heeft, is door bouwwijze, materiaalgebruik en ruimtelijke
ordening sprake van een ‘typisch Nederlandse’ bouwwijze. De woningvoorraad in ons
land bestaat voor een groot deel uit in baksteen opgetrokken eengezinswoningen, die
eigendom zijn van de bewoner, drie tot vijf kamers tellen en na de Tweede Wereldoorlog
zijn gebouwd (figuur 16). Daarmee is het ‘rijtjeshuis’ de stereotype Nederlandse woning.
Het overgrote deel van het Nederlandse woningbestand is slechts enkele decennia oud.
Er zijn in ons land maar weinig woningen die stammen van voor het midden van de
negentiende eeuw. Nederland telde tot ver in de negentiende eeuw maar weinig inwoners
en daardoor was de behoefte aan woningen klein. Bovendien waren gebouwen door de
aard van de gebruikte materialen –hout, leem– vaak niet duurzaam. Pas toen het aantal
inwoners ging groeien, nam de behoefte aan woningen sterk toe. Telde ons land rond
1850 naar schatting nog minder dan zevenhonderdduizend woningen, aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog was dat aantal verdubbeld en in 1940 al drie maal zo groot
(figuur 17). In de drie decennia na 1960 bereikte de woningproductie in ons land de
grootste omvang in haar historie. Op één jaar na werden er in deze periode voortdurend
meer dan honderdduizend woningen per jaar aan de voorraad toegevoegd. In 1981 was
de voorraad dan ook uitgegroeid tot vijf miljoen woningen en in 2007 werd de mijlpaal
van zeven miljoen woningen bereikt. Daarmee was de Nederlandse woningvoorraad in
anderhalve eeuw tijd tien maal zo groot geworden.
Figuur 16:Typering Nederlandse woningvoorraad 2012
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Figuur 17: Ontwikkeling omvang, toevoeging en onttrekking Nederlandse woningvoorraad 19142011

Bron: CBS, Groetelaars

Suburbanisatie
De popularisering van de gezinsauto en de verhoging van de welvaart vanaf de jaren
vijftig maakten een einde aan het tot dan toe geconcentreerde nederzettingenpatroon. In
de kwart eeuw tussen 1960 en 1985 deed zich in ons land een omvangrijke suburbanisatie voor op de vleugels van de zeer sterke bevolkingsgroei –babyboom– en het toenemende bezit van een eigen auto. Daardoor konden velen de als vol en onaangenaam
ervaren steden met hun kleine, dicht opeenstaande woningen verruilen voor snel verstedelijkende dorpen in de omgeving, waar nieuwe, ruime en grondgebonden woningen in ’t
groen voorhanden kwamen. De overheid trachtte deze suburbanisatie in goede banen te
leiden door op enige afstand van de grote steden nieuwe middelgrote woonplaatsen te
ontwikkelen –groeikernen zoals Hellevoetsluis, Nieuwegein en Purmerend– die op den
duur voldoende werkgelegenheid en voorzieningen zouden moeten hebben om als zelfstandige steden te kunnen functioneren. Ondanks dit beleid van ‘gebundelde deconcentratie’ kwam een groot deel van de suburbanisatiestroom echter in andere kernen
terecht.
Re-urbanisatie
In de jaren tachtig nam het tempo van de suburbanisatie af en concentreerde de bevolking zich opnieuw in de steden. Een groot deel van de Nederlandse gezinnen woonde
inmiddels naar wens in zijn suburbane woning. Bovendien keerde het demografische tij.
Door de daling van het geboortecijfer werden gezinnen kleiner en als gevolg van de
sociaal-culturele omslag in de jaren zeventig nam de gemiddelde leeftijd waarop tot
gezinsvorming werd overgegaan toe. Een sterke toename van het aantal kleine, jonge
huishoudens was het gevolg: huishoudensverdunning. Deze huishoudens hadden sterker
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dan de gezinnen in de generaties voor hen een voorkeur voor (kleine) woningen in een
stedelijke omgeving. Daarnaast gaven veel steden blijk van een hernieuwde vitaliteit in
economisch opzicht. De (grote) steden waren de brandpunten van de nieuwe fase van
economische ontwikkeling die met de opkomst van de ICT vanaf de jaren zeventig werd
ingeluid. De daling van de economische productie en werkgelegenheid die de stedelijke
economie in de decennia daarvoor hadden uitgehold, werd gekeerd en de steden werden
(weer) de motor achter de sterke groei van de diensteneconomie. Tot slot richtte het
ruimtelijke beleid zich niet langer op spreiding van de bevolking, maar –om het stedelijke
verval te keren– juist op hernieuwde verstedelijking.

2.2 Woonmilieus in Nederland
Variatie in woningdichtheid
Doordat de drie fasen verschilden in duur en in bouwwijze varieert de omvang van de
woonmilieus uit deze perioden sterk. Postcodegebieden die al voor 1960 waren bebouwd,
maken naar aantal, oppervlakte en woningvoorraad nog altijd bijna de helft van het
totaal uit. Veertig procent van de postcodegebieden –met eenzelfde aandeel in het aantal
woningen– werd in de suburbanisatiefase ontwikkeld, minder dan een vijfde deel daarna.
Ongeveer de helft van de woonmilieus en woningen in ons land is dus minder dan een
halve eeuw oud.
Daarnaast waren er niet alleen verschillen in bebouwingsconcentratie tussen de drie
fasen, maar ook daarbinnen. In elke van de drie fasen kwamen zowel stedelijke als
landelijke kernen tot stand9. Door de drie ontwikkelingsfasen te combineren met het
onderscheid tussen stedelijk en landelijk kunnen zes categorieën postcodegebieden –
woonmilieus– worden onderkend (figuur 18). De compacte-stadfase kent postcodegebieden met ‘oude, compacte bouw’ die met hoge dichtheid zijn bebouwd en ‘oude,
landelijke kernen’ met een lage dichtheid. In de fase van suburbanisatie is sprake van
een ‘stedelijk’ en van een ‘landelijk’ suburbia en in de re-urbanisatiefase staan recente
landelijke kernen tegenover de in hoge dichtheid bebouwde Vinex-wijken. Deze zes
woonmilieus vormen een grove afspiegeling van de wijze waarop Nederlandse huishoudens willen wonen (PBL, 2006).

9

Hier wordt een postcodegebied als landelijk opgevat als het voor hooguit negen procent is bebouwd. Dat is
half zo sterk als het landelijke gemiddelde.
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Figuur 18: Aandeel van woonmilieus in Nederland
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In de beide perioden van sterke ruimtelijke concentratie van de woningbouw is het
verschil in dichtheid tussen stedelijke en landelijke woonmilieus groot (figuur 19). De
stedelijke wijken kennen een hoge dichtheid, maar in de lang geleden en recent
ontwikkelde landelijke postcodegebieden zijn de woningen veel ruimer gebouwd. Een
inwoner van een landelijke kern –‘dorp’– uit deze perioden heeft dus veel meer ruimte
tot zijn beschikking dan een bewoner van een stedelijke kern –‘stad’– van dezelfde
leeftijd. In de jaren zestig en zeventig, dus in de tussen deze beide concentratiefasen
gelegen suburbanisatiefase, werd in stedelijk gebied echter in praktisch dezelfde
dichtheid gebouwd als in landelijk gebied. Een stedelijke ‘bloemkoolwijk’ verschilt
daardoor niet van een landelijke. In de suburbanisatiefase was de woningbouw dus niet
alleen relatief sterk gespreid over het land, maar werd er ook in lage dichtheden
gebouwd.
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Figuur 19:Intensiteit grondgebruik bebouwd areaal per woonmilieu 2012 (NL = 1)
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De inwoners van de kernen uit de suburbanisatiefase hebben in vergelijking met de
stedelijke wijken die daarvoor en daarna werden gebouwd dus flink wat ruimte tot hun
beschikking. Deze suburbane woonmilieus bieden daardoor mogelijkheden voor de
‘duurzame verstedelijking’ die in het ruimtelijke beleid wordt voorzien. Een eventuele
extra woningbehoefte kan hier gemakkelijker worden opgevangen dan in de dichtbebouwde wijken van voor 1960. In de recent ontwikkelde stedelijke kernen –de Vinexwijken– is het aantal inwoners per hectare juist groter dan ooit. De re-urbanisatie van de
afgelopen decennia uitte zich dus niet alleen in concentratie van de nieuwbouw in een
relatief gering aantal Vinex-wijken, maar ook in een hoge intensiteit van het grondgebruik. Dat geldt niet alleen voor de bewoning, maar ook op het vlak van de werkgelegenheid10.
Variatie in woningtype
Niet alleen de bebouwingsdichtheid, maar ook de samenstelling van de woningvoorraad
varieert per woonmilieu. De kenmerken waarop woningen doorgaans van elkaar worden
onderscheiden –woningtype, eigendomsvorm en omvang– verschillen met de fase waarin
een woonkern of -wijk tot stand kwam en met de stedelijkheid van de omgeving. In
stedelijke woonmilieus is het aandeel kleine, gestapelde en huurwoningen groter dan in
landelijke woonmilieus. Hoe recenter een postcodegebied werd ontwikkeld, des te
‘platter’ is de bouwwijze, des te sterker is het eigen woningbezit en des te groter is de
gemiddelde woning (figuur 20). De uitbreiding van de Nederlandse woningvoorraad in de
10

Vooral de recent ontwikkelde ‘landelijke’ postcodegebieden tellen een zeer groot aantal banen per hectare
bebouwd areaal. Dit komt doordat het bebouwde areaal er voor een veel groter deel dan gemiddeld bestaat uit
bedrijventerrein. De oude, compacte postcodegebieden zijn echter nog altijd koploper qua
werkgelegenheidsdichtheid.
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afgelopen decennia ging dus gepaard met een verandering van de samenstelling van die
voorraad (Box 4 Woningnieuwbouw en stedelijke vernieuwing).
Figuur 20: Samenstelling woningvoorraad per woonmilieu 2012 naar bouwperiode
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Woningnieuwbouw
Woningbouw vindt niet alleen plaats in nieuwe kernen en wijken, maar ook in bestaande.
Door nieuwbouw en sloop is ook het woningbestand in gevestigde woonmilieus aan
verandering onderhevig. Voor een deel is deze dynamiek het resultaat van de behoefte
van individuele burgers of bedrijven, maar daarnaast heeft ‘binnenstedelijk bouwen’ in
het ruimtelijke beleid prioriteit boven nieuwe uitleg. Hierdoor bepaalt de periode waarin
postcodegebieden tot ontwikkeling kwamen steeds minder de leeftijdssamenstelling van
het woningbestand. Het aandeel van de drie fasen van verstedelijking in het aantal postcodegebieden verschilt daardoor sterk van hun aandeel in de woningvoorraad. Dankzij
woningnieuwbouw nam het aantal woningen in de afgelopen jaren niet alleen in woonmilieus uit de re-urbanisatiefase toe, maar ook in woonmilieus die voor 1980 al waren
ontwikkeld (figuur 21). In de landelijke woonmilieus was deze toename zelfs sterker dan
in de stedelijke. Dit duidt erop dat de verstedelijking van het landelijke gebied nog altijd
doorgaat, hoewel het tempo van de spreiding van inwoners en activiteiten over het land
wel is afgenomen. Er is dan ook geen sprake van een absolute omslag van suburbanisatie naar re-urbanisatie.
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Figuur 21: Ontwikkeling inwonertal en woningbestand per woonmilieu 1998-2011
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Nieuwbouw en sloop in oude, compacte kernen hebben tot gevolg dat (huur)woningen
worden vervangen door (koop)woningen (figuur 22). De invloed van de nieuwbouw op de
gemiddelde woningomvang en de samenstelling van de woningvoorraad naar type is
echter minder sterk. Er worden hier in vergelijking met de andere woonmilieus veel
kleine, ‘gestapelde’ woningen gebouwd. De ‘stedelijke herontwikkeling’ bevestigt daardoor –net als de ‘stadsvernieuwing’ in de jaren zeventig en tachtig– het karakter van de
oude, compacte wijken. In de wijken uit de suburbanisatiefase worden kleine woningen
wel vervangen door grote, maar is het aandeel van meergezinswoningen in de nieuwbouw even groot als in de al bestaande voorraad. Woningnieuwbouw bevestigt dus de
bestaande verschillen tussen oude en suburbane woonmilieus.
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Figuur 22: Samenstelling ontwikkeling woningvoorraad 1998-2011 (totale ontwikkeling = 100%)
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Box 4: Woningnieuwbouw en stedelijke vernieuwing
De toevoeging aan het Nederlandse woningbestand bestond in de afgelopen decennia
voornamelijk uit grote, grondgebonden woningen. Daarbij doen zich qua omvang en
woningtype nauwelijks verschillen voor tussen de woningen die tijdens de suburbanisatiefase tot de jaren tachtig werden gebouwd en de recente nieuwbouw. Wel maakten
koopwoningen in de re-urbanisatiefase –die samenviel met een sterke toename van de
welvaart in ons land en een verruiming van de mogelijkheden voor woningfinanciering–
een veel groter deel uit van de woningnieuwbouw dan in de suburbanisatiefase.
Opmerkelijk is echter vooral het onderscheid tussen tijden van bloei op de woningmarkt
en crises, waarvan binnen beide fasen sprake is (figuur 23). Het aandeel van ‘gestapelde’, sociale huur- en kleine woningen vertoonde een sterke stijging tijdens de crisis
van begin jaren tachtig en dat is ook tijdens de huidige crisis het geval. Tijdens crises
wordt dus meer voor de ‘smalle beurs’ gebouwd dan in perioden van bloei op de woningmarkt. Er is daarmee sprake van een cyclus op de woningmarkt, niet alleen in kwantitatief opzicht, maar ook qua samenstelling van de woningnieuwbouw.
Woningbouw vindt echter niet alleen plaats in nieuwe wijken (‘in de wei’), maar ook in al
langer bebouwd gebied (‘binnenstedelijk’). Deze ‘stedelijke vernieuwing’ vindt haar oorzaak in het verval van de steden tijdens de suburbanisatieperiode. Aanvankelijk stoelde
de stedelijke vernieuwing dan ook vooral op ‘fysieke’ overwegingen. Onder het motto
‘bouwen voor de buurt’ vonden in de jaren zeventig en tachtig op grote schaal sloop en
nieuwbouw plaats om de kwaliteit van de woningvoorraad voor de bevolking in oude
wijken te verbeteren. Bij sloop worden niet alleen oude door nieuwe woningen vervangen, maar verandert ook de samenstelling van het woningbestand. Grondgebonden
koopwoningen vervangen gestapelde huurwoningen (figuur 24). Oude wijken kampen
echter niet alleen met de slechte kwaliteit van de woningvoorraad, maar ook met sociale
en economische achterstanden. Vanaf de jaren negentig zijn (arbeids)participatie en
integratie van allochtonen in de samenleving dan ook doelstellingen van beleid, naast de
kwaliteit van de woningvoorraad. De aandacht verschuift daarbij gaandeweg van de
oude, compacte wijken naar de wijken uit de suburbanisatieperiode, die minder dan een
halve eeuw oud zijn.
Figuur 23 en 24 op volgende pagina.
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Figuur 23: Samenstelling woningnieuwbouw 1971-2011
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Figuur 24: Samenstelling woningvoorraad, -nieuwbouw en –onttrekking 1990-2011
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2.3 Regionale variatie in het woningbestand
Regio’s in ons land verschillen voortdurend van elkaar in de positie die zij innemen in de
economische en demografische ontwikkeling (hoofdstuk 1). Daardoor is de woningvoorraad zeer ongelijkmatig over het land verspreid. In de dichtstbevolkte provincie,
Zuid-Holland, staan negen maal zoveel woningen als in de dunstbevolkte, Zeeland.
Bovendien verschoof het zwaartepunt van de woningbouw in de loop der tijd als gevolg
van economische en demografische veranderingen. Daardoor verschilt ook de samenstelling van de regionale woningvoorraad, zowel qua woonmilieu als qua woningtype.
Oude, compacte kernen én de bijbehorende intensiteit van het grondgebruik maken –als
resultaat van een lange historische ontwikkeling– in vrijwel het gehele land een behoorlijk deel van de woonmilieus uit (figuur 25). Ze zijn te vinden in de centrale delen van de
grote en middelgrote gemeenten en in hun voorsteden en in tal van kernen in het landelijke gebied. Het zwaartepunt van de woningbouw lag voor 1960 echter in de Randstad.
Daar is het aandeel van kleine, gestapelde en huurwoningen dan ook veel groter dan in
de andere provincies. Oude plattelandskernen met de daarin passende grote, grondgebonden woningen maken met name in Noord- en Zuidwest-Nederland een groot deel
van de nederzettingen uit. Deze provincies vertoonden in de afgelopen halve eeuw een
betrekkelijk geringe dynamiek, waardoor er ook weinig behoefte was aan de ontwikkeling
van nieuwe woonwijken (zie hoofdstuk 1).
Figuur 25: Belangrijkste bouwperiode per postcodegebied 2012

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank

In de andere provincies nam de woningvoorraad wel toe en hierdoor is het aandeel van
‘oude’ postcodegebieden daar (veel) lager. Suburbanisatie deed zich in de jaren zestig en
zeventig vooral voor rond de grote steden in de Randstad en in Zuid-Nederland, waar
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industrie en mijnbouw in de naoorlogse jaren meer werkgelegenheid boden dan ooit
tevoren. Vooral in Noord-Brabant en in mindere mate ook in Utrecht, Limburg, Gelderland en Zuid-Holland is deze periode belangrijk geweest. De ‘typisch’ Nederlandse woning
–een grote, naoorlogse, grondgebonden koopwoning– domineert dan ook vooral in deze
provincies de woningvoorraad. De recente Vinex-wijken komen net als de ‘oude’ postcodegebieden verspreid over het land voor, maar Flevoland en Utrecht vertonen het
sterkste een ‘Vinex-karakter’.
In de komende decennia zal het aantal huishoudens en daarmee de woningbehoefte in
ons land met ruim een miljoen eenheden toenemen (zie hoofdstuk 3). Daarmee lijkt de
verstedelijkingsdruk op het landelijke gebied te zullen voortduren. Door de woningdichtheid in bebouwd gebied te laten toenemen (inbreiding) en door leegstaande bedrijventerreinen, winkels en maatschappelijk vastgoed 11 in gebruik te nemen voor bewoning
(hergebruik) lijkt het echter mogelijk te zijn om ruim achthonderdduizend woningen in
reeds bebouwd gebied toe te voegen (conform de eis van zuinig ruimtegebruik uit het
ruimtelijke beleid)12. Daarmee kan tot ver in de jaren twintig van deze eeuw worden
voorzien in de behoefte aan woningen.
Inbreiding hoeft er niet toe te leiden dat de variatie in woonmilieus verdwijnt. Deze variatie kan blijven bestaan door de woningdichtheid in de verschillende wijken en kernen
slechts te verhogen tot het gemiddelde dat geldt voor het betreffende woonmilieu in de
verstedelijkingsklasse van de gemeente waarin de kern of wijk ligt. In de woonmilieus
met de hoogste dichtheid vindt zodoende de sterkste inbreiding plaats. Een kwart van de
woningbouwcapaciteit wordt gevonden in de oude, compacte woonmilieus (figuur 26).

11

Onder ‘maatschappelijk vastgoed’ verstaan we ‘vastgoed dat wordt gebruikt om een maatschappelijke
(publieke) functie te huisvesten’, zoals bibliotheken, buurthuizen, gezondheidscentra, kinderdagverblijven,
kerken, scholen, sportaccommodaties, ziekenhuizen en zwembaden (Maatschappelijkvastgoed, 2013).
12
Van het bestand aan bedrijventerreinen, winkelpanden en maatschappelijk vastgoed zal binnen enkele jaren
circa een kwart overbodig zijn (HBD, 2012, NRC, 2013, STEC, 2008).
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Figuur 26: Aantal woningen dat in bebouwd gebied kan worden toegevoegd (inbreiding) 2011
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2.4 De Nederlandse woning
Het woningbestand in ons land is het resultaat van anderhalve eeuw (ver)bouwen en slopen. Zowel de woning zelf als de plaats waar zij staat, weerspiegelt het tijdperk waarin
zij tot stand kwam. Voor de jaren zestig vond woningbouw in een relatief gering aantal
kernen en wijken geconcentreerd plaats en sinds de jaren negentig is dat ook weer het
geval. In deze oude en jonge woonmilieus wordt de beschikbare ruimte bovendien doorgaans intensief gebruikt. Woningen staan er dicht opeen en kernen onderscheiden zich
duidelijk van het buitengebied. In de jaren zestig en zeventig was de woningbouw veel
meer over het land gespreid. Kernen en wijken uit dit tijdperk zijn bovendien minder
dicht bebouwd en onderscheiden zich minder van het buitengebied. Op grond van ouderdom van de woning en de bebouwingsdichtheid kunnen dus zes woonmilieus worden
onderkend. Tot slot is het aandeel van grote, grondgebonden en koopwoningen in het
woningbestand groter naarmate een woonmilieu jonger is, als afspiegeling van de groei
in welvaart.
Deze woonmilieus komen niet in het gehele land in dezelfde mate voor. Het woningbestand in een regio weerspiegelt de historische ontwikkeling. In de Randstad is het
aandeel van oude en jonge stedelijke kernen en wijken groot. Noord-Brabant, Limburg,
Overijssel en Zuid-Holland tellen relatief veel woonmilieus uit de suburbanisatieperiode
en de provincies aan de rand van het land relatief veel oude, landelijke woonmilieus. Het
‘rijtjeshuis’ –een grote, grondgebonden woning uit de naoorlogse periode– mag dan het
stereotype van een Nederlandse woning zijn, de gemiddelde woning in sterk verstedelijkte kernen en regio’s aan de ene kant en in landelijke kernen en regio’s aan de andere
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kant verschilt sterk van dit beeld. De ‘typisch Nederlandse woning’ staat in een kern met
een suburbaan karakter in Noord-Brabant of Zuid-Holland.
Hoewel de woningbouw in de afgelopen kwarteeuw in vergelijking met de decennia
daarvoor meer geconcentreerd plaatsvond, dijde het bebouwde areaal nog steeds sterk
uit. Weliswaar werd al dan niet na sloop ook in bestaand gebied gebouwd, maar de groei
van het woningbestand vond vooral ‘in de wei’ plaats. Een groot deel van de woningen
die in de komende decennia nog moeten worden bijgebouwd om in de groeiende behoefte aan huisvesting te voorzien, kan echter in reeds bebouwd areaal een plaats vinden. Dit
bebouwde areaal biedt in overeenstemming met de eisen van het ruimtelijke beleid
mogelijkheden voor verdichting en hergebruik van ruimte. Met name in de regio’s aan de
rand van het land behoeft geen uitbreiding van het bebouwde areaal meer plaats te vinden. Alleen in de Randstad is dat nog nodig.
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3. De vraag: eigen huis, plek onder de zon
Ruimtelijke verschillen in de woningbehoefte
Een dak boven het hoofd is een basisbehoefte. Voor de behoefte aan woningen zijn het
aantal huishoudens en de huishoudenssamenstelling van belang en die verschillen per
plaats en per regio. Met name de variatie in leeftijdssamenstelling is van belang. De
levensfase is cruciaal voor de mate waarin mensen willen verhuizen en dat ook daadwerkelijk doen. Doordat gebieden verschillen qua leeftijdsopbouw van de bevolking
verschilt ook het aantal personen dat verhuist en daarmee de behoefte aan woningen.

3.1 Zoveel mensen, zoveel wensen
Variatie in samenstelling en ontwikkeling
De spreiding van inwoners en huishoudens over het land weerspiegelt de spreiding van
de woningvoorraad over de verschillende woonmilieus (figuur 27). Ruim de helft van de
Nederlandse bevolking woont in een stedelijk woonmilieu en ruim zestig procent in een
woonomgeving die pas na 1960 is ontwikkeld. De Randstad is veruit het dichtst bevolkt,
in het noorden en Zeeland is de bevolkingsdichtheid het kleinst. Gelderland, Noord-Brabant en Limburg nemen een tussenpositie in.
Figuur 27: Spreiding bevolking, huishoudens en woningvoorraad over woonmilieus 2011
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Naast het aantal inwoners en huishoudens verschillen ook hun eigenschappen van gebied
tot gebied. Bovendien is sprake van lokale en regionale variatie in de ontwikkeling van
die samenstelling – vergrijzing, huishoudensverdunning en internationalisering (Box 5
Een kleurrijk palet). De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt toe en de gemiddelde omvang per huishouden neemt af naarmate een woonmilieu ouder is (figuren 28 en
31).
Voor de voortgang van de vergrijzing en de huishoudensverdunning is echter niet zozeer
de ouderdom van het woonmilieu, maar juist de mate van verstedelijking van belang.
Het tempo van vergrijzing en huishoudensverdunning is in het landelijke gebied hoger
dan in de steden. Het landelijke gebied heeft in de afgelopen jaren zijn achterstand op de
steden qua ‘moderniteit’ van de bevolkingssamenstelling dus wat ingelopen. Desondanks
is vergrijzing nog altijd in grote mate een suburbaan en ‘landelijk’ verschijnsel en maken
alleenstaanden en paren vooral in de steden een groot deel van het totale aantal
huishoudens uit.
Figuur 28: Gemiddelde leeftijd per woonmilieu 1998 en 2011 (gemiddelde leeftijd NL = 100%)
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Box 5: Een kleurrijk palet
Nederland telt bijna 17 miljoen inwoners. Deze Nederlanders vormen een kleurrijk palet.
Een zesde deel van de bevolking is 15 jaar of jonger en eveneens een zesde deel is 65
jaar of ouder. Meer dan een derde deel van de bevolking woont alleen en een op de vijf
inwoners van ons land heeft (recente) wortels in het buitenland. Rond 45 procent van de
totale bevolking verricht betaald werk en de Nederlander behoort tot de best opgeleide
en rijkste wereldburgers. Wonen maakt hier dan ook een relatief klein deel –rond
achttien procent– van de bestedingen uit (figuur 29).
In de afgelopen anderhalve eeuw is de Nederlandse bevolking niet alleen sterk gegroeid
qua omvang, maar ook sterk veranderd van samenstelling. Daardoor is de vraag naar
woonruimte in kwantitatieve en kwalitatieve zin veranderd. Er was sprake van individualisering, vergrijzing en internationalisering (figuur 3.4). In de komende decennia zullen
deze ontwikkelingen de samenstelling van de Nederlandse bevolking verder veranderen.
De individualisering is het gevolg van de sterke stijging van de welvaart en de sociaalculturele liberalisering. Zij uit zich onder meer in een sterke toename van het aantal –
kleine– huishoudens. In de afgelopen eeuw is de gemiddelde huishoudensomvang
daardoor gehalveerd. De vergrijzing is het gevolg van de daling van het geboortecijfer.
Daardoor worden leeftijdscohorten voortdurend kleiner en nemen het aandeel van
ouderen in de bevolking en het sterftecijfer gestaag toe. Door de afnemende natuurlijke
aanwas is de buitenlandse migratie belangrijker geworden voor de bevolkingsgroei. Sinds
de jaren tachtig is Nederland een immigratieland en is het aantal allochtone inwoners
sterk toegenomen. Tot slot schommelt het beslag dat ‘wonen’ legt op het inkomen –na
een scherpe stijging als gevolg van de oliecrises in de jaren zeventig– in de afgelopen
decennia rond een zesde deel.
Voor de woningbehoefte zijn echter niet zozeer de bevolkingsomvang en –samenstelling
van belang, als wel het aantal huishoudens en de kenmerken van die huishoudensa. Een
woning wordt bewoond door een huishouden. De 7,4 miljoen Nederlandse huishoudens
verschillen in omvang –het aantal personen in een huishouden– en daarmee qua eisen
die aan een woning worden gesteld. Daarnaast spelen de leeftijdssamenstelling van de
leden van dat huishouden, hun welvaart en hun herkomst een rol. Leeftijd is van belang
omdat de fasen van kleine en grote huishoudens met de leeftijd samenhangen. Het
welvaartsniveau en het daaraan gekoppelde opleidingsniveau bepalen de ‘koopkracht’
van het huishouden op de woningmarkt. Deze neemt doorgaans ook toe met de leeftijd
van de personen in het huishouden, omdat het inkomen hoger wordt naarmate de leeftijd
vordert en het vermogen groter. De koopkracht verschilt ook sterk naar herkomst van de
bevolking. Niet-westerse allochtonen zijn doorgaans minder welvarend en hebben vaker
de wens tot verhuizen dan de autochtone bevolking.
Figuur 29 en 30 op volgende pagina.
a

Van Dale kent aan het zelfstandig naamwoord ‘huishouden’ de dubbele betekenis toe van ‘het besturen van
een huis’ en ‘gezin’ toe.
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Figuur 29: Typering Nederlandse bevolking 2011
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Figuur 30: Ontwikkeling samenstelling Nederlandse bevolking 1900-2011
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Het cohort-effect
Deze ruimtelijke variatie in vergrijzing en huishoudensverdunning is het gevolg van het
‘cohort-effect’. Dat houdt in dat de leeftijds- en huishoudenssamenstelling van een kern
of wijk het moment weerspiegelt waarop dat woonmilieu werd ontwikkeld. De woonmilieus uit de suburbanisatie- en re-urbanisatiefasen –die tot stand kwamen tijdens de
decennia van sterke bevolkingsgroei– werden vooral in gebruik genomen door jongvolwassenen die in deze woningen een huishouden startten en die er voor een belangrijk
deel oud werden. Deze huishoudens bestonden aanvankelijk vooral uit een of twee personen, maar groeiden doorgaans binnen enkele jaren uit tot gezinnen. Na enkele decennia –nadat de kinderen het ouderlijk huis hadden verlaten– waren ze echter weer tot een
of twee personen gekrompen. Hoewel in de kernen en wijken uit de suburbanisatieperiode nog altijd relatief veel inwoners van middelbare leeftijd en gezinnen wonen, is
hier sprake van een sterke huishoudensverdunning en vergrijzing. De woonmilieus –
stedelijk en landelijk– uit de suburbanisatiefase zijn nu sterker vergrijsd dan de oude,
compacte bouw.
Figuur 31: Gemiddelde huishoudenomvang per woonmilieu 1998 en 2011 (gem. hhomv. NL =
100%)
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De woonmilieus die voor 1960 werden ontwikkeld maken een omgekeerde ontwikkeling
door. Door het uitvliegen van de kinderen en door de selectieve suburbanisatie werd de
‘oude, compacte stad’ het domein van de ouder wordende vooroorlogse generaties.
Daardoor is het gemiddelde huishouden in deze woonmilieus klein. Bovendien nam een
nieuwe generatie starters vanaf de jaren tachtig een steeds groter deel van de woningen
in de oude wijken in gebruik. In deze wijken neemt de gemiddelde leeftijd in vergelijking
met het landelijke niveau dan ook af.
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Het cohort-effect treedt ook nu nog op. Net als in de naoorlogse jaren vestigden gezinnen zich ook in de afgelopen decennia in grote mate in de nieuwe uitbreidingswijken. Van
de zes woonmilieus is in deze Vinex-wijken de gemiddelde leeftijd dan ook het laagst en
het aandeel van gezinnen het grootst. Hierdoor en door de compacte bouwwijze steken
deze wijken de oude, compacte bouw qua bevolkingsdichtheid naar de kroon (figuur 19).
In stedelijk suburbia is de bevolkingsdichtheid –ondanks de relatief grote huishoudens–
door de geringe woningdichtheid veel lager dan in de jongere en oudere stedelijke
kernen.
Figuur 32: Aandeel autochtone bevolking per woonmilieu 1998 en 2011 (gemiddelde NL = 100%)
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Variatie in welvaart en herkomst
Net als de huishoudensverdunning is de internationalisering het verst gevorderd in de
‘oude, compacte bouw’ (figuur 3.6). Vooral de oude wijken in de (middel)grote steden
vormen voor allochtonen een aantrekkelijke vestigingsplaats. In deze wijken woonachtige
landgenoten kunnen nieuwkomers ondersteuning bieden en de grote voorraad sociale
huurwoningen biedt huisvesting voor mensen met een smalle beurs, inclusief (buitenlandse) studenten. Het aandeel van de autochtone bevolking neemt in de oude, compacte bouw en in de jongere stedelijke woonmilieus dan ook nog altijd af. Dat duidt erop dat
sprake is van spreiding van de allochtone bevolking naar nieuwe wijken. Deze spreiding
beperkt zich echter tot de (middel)grote gemeenten in de ‘romp’ van het land.
Allochtonen vestigen zich in veel mindere mate in voorsteden en in het landelijke gebied.
Ook qua welvaart zijn stad en land tegenpolen van elkaar. Het inkomen per huishouden
neemt af naarmate een gemeente meer stedelijk van karakter is en is veruit het laagst in
de meest verstedelijkte gemeenten. Dankzij het grote aandeel van goedkope (sociale)
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huurwoningen en wooneenheden biedt de stedelijke woningvoorraad onderdak aan een
groot aantal huishoudens met een laag inkomen: studenten, allochtonen en mensen met
een uitkering. Door de kleine gemiddelde huishoudensomvang is het aandeel van
huishoudens met twee inkomens in de stad bovendien klein. De arbeidsparticipatie is in
de stad echter wel groot. Bovendien is het inkomen per werkzame persoon in de stad
relatief hoog dankzij de concentratie van hoogproductieve activiteiten (financiële en
zakelijke diensten), het hoge opleidings- en functieniveau van de beroepsbevolking en de
schaarste op de arbeidsmarkt (CPB, 2010). Een groot aantal arme huishoudens en een
relatief klein aantal koopkrachtige consumenten bepalen dus de vraag op de stedelijke
woningmarkt, terwijl dat in het landelijke gebied relatief vaak huishoudens met twee
inkomens zijn.
Net als de mate van vergrijzing, huishoudensverdunning en internationalisering verschilt
de welvaart weliswaar vooral met de stedelijkheidsgraad van een gemeente, maar
daarnaast speelt ook de ligging van die gemeente in het land een rol. In de ‘romp’ van
het land is de welvaart buiten de grote en middelgrote gemeenten hoger dan elders door
de aanwezigheid of de betere bereikbaarheid van werkgelegenheid die een hoog inkomen
met zich meebrengt (figuur 33). Het hart van het land vormt dan ook een omvangrijke
en koopkrachtige afzetmarkt voor woningen, de randen van het land veel minder.
Figuur 33: Gemiddeld inkomen per huishouden t.o.v. Nederlands gemiddelde 2009

Bron: ABF-Research
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Box 6: Demografische dynamiek
Het aantal inwoners in een land kan veranderen door geboorte of sterfte en door
immigratie of emigratie. Het geboortecijfer in ons land is sinds de Tweede Wereldoorlog
sterk afgenomen. Daardoor neemt het tempo van de bevolkingsgroei af en worden
leeftijdscohorten telkens kleiner. De grote naoorlogse cohorten leiden inmiddels tot
vergrijzing van de bevolking en in de komende decennia heeft dit een toename van de
sterfte tot gevolg. Op grond daarvan kan worden voorspeld dat de groei van het aantal
inwoners en huishoudens rond 2040 zal omslaan in een daling. Nederland zal dan rond
een miljoen inwoners en huishoudens meer tellen dan nu. De immigratie is sinds de jaren
zestig fors toegenomen en is moeilijk te voorspellen. Geboorteoverschot en migratiesaldo
zijn nu beide goed voor ongeveer de helft van de Nederlandse bevolkingsgroei (figuur
34). De toename van de sterfte zal op den duur leiden tot meer aanbod van woonruimte.
De sterfte is nu al groter dan de toename van het aantal huishoudens. Niet ieder sterfgeval leidt echter tot het einde van een huishouden en daardoor neemt de woningbehoefte nu nog toe. Naarmate het aantal oudere alleenstaanden toeneemt, zal sterfte
echter vaker het vrijkomen van een woning tot gevolg hebben (figuur 35).
Figuur 34: (Prognose) samenstelling van de bevolkingsontwikkeling in Nederland 1900-2039
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Figuur 35: (Prognose) aantal sterfgevallen en ontwikkeling aantal huishoudens 1972-2039
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Zowel de natuurlijke aanwas als het migratiesaldo verschilt per plaats en per regio.
Daarnaast is op regionaal en lokaal niveau nog een derde demografische factor actief: de
binnenlandse verhuizingen. Deze zijn goed voor 95 procent van de demografische dynamiek en dus veel belangrijker voor de regionale en lokale demografische ontwikkeling
dan de natuurlijke aanwas en de buitenlandse migratie (figuur 36). Migratie tussen
regio’s is het gevolg van verschillen in de mate waarin in die regio’s in het onderhoud kan
worden voorzien. Regionale economische verschillen zijn hardnekkig en daardoor is de
migratie tussen regio’s in het recente verleden voorspellend voor de toekomstige migratie tussen die regio’s.
Het belang van de demografische factoren varieert sterk met de mate waarin een
gemeente een stedelijk karakter vertoont. Landelijke gemeenten vertonen per saldo een
uitstroom van inwoners, suburbane en stedelijke gemeenten juist een instroom (figuur
37), met uitzondering van de sterkst verstedelijkte categorie. Daarnaast is de natuurlijke
aanwas in de steden als gevolg van de sterke vergrijzing in het landelijk gebied in de
afgelopen jaren sterker geworden dan in de landelijke gemeenten. De sterkst
verstedelijkte gemeenten groeien bovendien dankzij immigratie.
Figuur 36 en 37 op volgende pagina.
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Figuur 36: Samenstelling demografische dynamiek in Nederland
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Figuur 37: Samenstelling demografische dynamiek per verstedelijkingsklasse 1998-2011
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Groei en stagnatie op lokaal en regionaal niveau…
Woningbouw vond in de afgelopen jaren in ons land vooral plaats in de nieuwe Vinexwijken (figuur 38). Deze wijken vertoonden daardoor natuurlijk veruit de sterkste groei
van het aantal inwoners en huishoudens. De groei in bestaand stedelijk gebied bleef daar
ver bij achter. In ‘stedelijk suburbia’ daalde de bevolkingsomvang zelfs. In het landelijke
gebied lag het tempo van de bevolkings- en huishoudensgroei wel boven het landelijke
tempo. Net zomin als in ruimtelijke zin –de locatie van nieuwe woningen– is de suburbanisatie in demografische zin dus tot stilstand gekomen. De bevolkingsomvang nam toe in
‘stad’ en in ‘land’, maar aan de andere kant vertoonde niet elke stad groei.
Figuur 38: Ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens per woonmilieu 1998-2011
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Niet alleen de demografische ontwikkeling op lokaal niveau laat twee gezichten zien –
groei én stagnatie– maar ook de ontwikkeling van het aantal inwoners en huishoudens op
regionaal niveau. De Noordvleugel van de Randstad én de regio’s aan de oostelijke flank
van de Randstad vertoonden in de afgelopen jaren op basis van respectievelijk een sterke economische dynamiek en een aantrekkelijk woonmilieu de sterkste groei van het
aantal inwoners en huishoudens. Regio’s waar de economische ontwikkeling veel minder
dynamisch was –Noord-Nederland, Zuid-Holland-Zuid, West-Brabant en Zuid-Limburg–
hebben vaak te maken met een vertrekoverschot van jongeren, zijn als gevolg daarvan
sterk vergrijsd en vertonen daardoor in sommige gevallen een sterfteoverschot. Door
deze combinatie van sterfte en vertrek neemt in een aantal van deze regio’s de bevolkingsomvang af. Zij hebben te maken met demografische krimp.
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… ook in de toekomst
Het tempo waarin het aantal inwoners en huishoudens in ons land toeneemt, zal in de
komende decennia blijven dalen. Niettemin zal Nederland in 2040 rond een miljoen
inwoners en huishoudens meer tellen dan nu het geval is (Box 6 Demografische dynamiek). De woningvoorraad zal in de komende kwarteeuw daarom met een miljoen eenheden moeten toenemen. Net als in het verleden zal het groeitempo tussen de verschillende typen gemeenten en tussen regio’s ook de komende decennia fors variëren (Rabobank, 2010). In de variatie per verstedelijkingscategorie spelen cohort-effecten een grote
rol (figuur 39). De bevolkingsgroei die de Vinex-wijken in de sterk en matig stedelijke
gemeenten in het recente verleden hebben doorgemaakt, zal –als de in deze Vinexwijken geboren kinderen zelfstandig gaan wonen– in deze typen gemeenten de komende
jaren een sterke toename van het aantal (startende) huishoudens tot gevolg hebben. In
het landelijke gebied zorgt het cohort-effect er juist voor dat de groei van het aantal
inwoners en huishoudens afneemt en over een aantal jaren door de toename van het
aantal sterfgevallen gaat omslaan in een daling van de bevolkingsomvang en later ook in
een daling van het aantal huishoudens.
Figuur 39: (Prognose) ontwikkeling aantal huishoudens 2012-2040 (2012=100%)

Bron: ABF-Research, PBL

Het regionale patroon van de bevolkings- en huishoudenstoename zal bij een ongewijzigd
patroon van de regionale economische dynamiek de komende decennia nauwelijks veranderen. De sterkste groei zal zich voordoen in de ‘romp’ van het land, zowel in de steden
en voorsteden als in het landelijke gebied. Aan de randen van het land zal de demografische stagnatie zich voortzetten (figuur 40).
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Figuur 40: Prognose ontwikkeling aantal huishoudens 2012-2040

Bron: PBL

Als gevolg van deze ontwikkeling in de behoefte aan woningen zal de komende decennia
vooral in de stedelijke gebieden in het hart van het land een toename van de woningvoorraad nodig zijn. In het landelijke gebied –vooral in het noorden, oosten en zuidwesten van het land– zal het woningtekort in 2040 veel minder groot zijn (figuur 42).
Bovendien zal dit tekort er voor 2040 al gaan afnemen. In bijna de helft van de veertig
Corop-regio’s –weergegeven met oranje in de figuur– zal het tekort aan woningen in
2040 over zijn hoogtepunt heen zijn, zelfs als de woningvoorraad er ten opzichte van de
huidige omvang niet zou toenemen (figuur 41). In een aantal van deze regio’s –aangeduid met blauw– zal de woningvoorraad in 2040 zelfs kleiner kunnen zijn dan nu het
geval is. Per saldo zullen hier op den duur dan ook woningen kunnen worden gesloopt.
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tekort

Figuur 41: (Prognose) ontwikkeling theoretisch woningtekort 2011-2040 per Corop-regio
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Figuur 42: Theoretisch woningtekort per regio in 2040
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3.2 Stemmen met de voeten
Het belang van verhuizingen
Een dak boven het hoofd is een basisbehoefte. Vrijwel de gehele bevolking beschikt dan
ook over woonruimte. Bovendien is de Nederlandse bevolking zeer honkvast. Jaarlijks
verhuist slechts tien procent van de bevolking naar een andere woning. Toch zijn deze
verhuizingen veruit de belangrijkste factor achter ruimtelijke verschillen in de verandering van de bevolkingsomvang en –samenstelling in ons land. Gemeenten en regio’s
verschillen sterk in de mate waarin hun inwoners verhuizen en deze verschillen tussen
gebieden hangen sterk samen met de mate waarin zij zijn verstedelijkt (Box 6 Demografische dynamiek). In steden wordt onder invloed van het leeftijdsgebonden verhuispatroon veel meer verhuisd dan in het landelijke gebied (Box 7 Leeftijdsgebonden verhuispatroon). Steden –waar vaak een instelling voor hoger onderwijs is gevestigd–
kennen een forse instroom van jongvolwassen: studenten en starters op de arbeidsmarkt
(figuur 43). Vanaf de fase van gezinsvorming verhuist de stedeling per saldo echter net
als in de suburbanisatiefase naar voorsteden of het landelijke gebied, waar ‘rust en
ruimte’ voorhanden zijn. ‘Suburbia’ en landelijke gemeenten trekken per saldo dan ook
gezinnen aan. De meest verstedelijkte gemeenten vertonen een vertrekoverschot voor
gezinnen en ouderen. Hoewel het geboorteoverschot in de steden anders doet
vermoeden, neemt het aantal gezinnen en paren in de oude, compacte bouw nog altijd
af. Voor de oude, compacte postcodegebieden is dus geen sprake van een hernieuwde
groei van gezinshuishoudens en evenmin van een nieuw ‘gezinselan’. Alleen in de Vinexwijken neemt het aantal gezinnen fors toe.
Figuur 43: Migratiesaldo per leeftijdscategorie per verstedelijkingsklasse 1998-2011
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Minder verhuizingen door ontgroening en vergrijzing
De leeftijdssamenstelling van de bevolking is dus van grote invloed op het aantal en de
oriëntatie van verhuizingen. Mede door de daling van het aantal ‘beweeglijke’ jongeren
en hun aandeel in de bevolking en de toename van het aantal –weinig tot verhuizen geneigde– ouderen en hun aandeel in de bevolking neemt het aantal personen dat verhuist
al sinds het midden van de jaren negentig af. Deze daling zal zich in de komende decennia naar verwachting voortzetten. Daardoor zullen in 2040 driehonderdduizend personen
minder verhuizen dan in 2010 het geval was en daardoor zal de ‘effectieve vraag’ naar
woonruimte zich in 2040 twintig procent onder het niveau van 2010 bevinden (figuur
44). Het profiel van de personen die verhuizen, verandert veel minder dan de leeftijdssamenstelling van de bevolking. Ouderen verhuizen immers veel minder vaak dan jongeren. In eerste instantie leidt vergrijzing dan ook tot vermindering van de doorstroming op
de woningmarkt, maar op termijn zal het woningaanbod in sterk vergrijsde regio’s door
de toename van de sterfte toenemen (PBL, 2013/2).
Figuur 44: (Prognose) aantal verhuizingen in Nederland 1995-2040
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De daling van het aantal verhuizingen als gevolg van de vergrijzing doet zich in vrijwel
alle regio’s voor, maar is het kleinst in de Noordvleugel en de zuidoostelijke flank van de
Randstad, waar het tempo van de vergrijzing het laagst is. Het economische kerngebied
van het land en de aantrekkelijke woongebieden daaromheen bleven in de afgelopen
jaren in grote mate gevrijwaard van daling van de vraag naar woningen, maar daarbuiten –met name in Zuid-Holland en in de noordoostelijke helft van het land– neemt het
aantal verhuizingen sterk af. Het tempo van de krimp van de ‘verhuizersmarkt’ is het
sterkst in Oostelijk-Groningen en in Zuidoost-Zuid-Holland, maar in absolute termen doet
de sterkste daling zich voor in Groot-Rijnmond en Haaglanden. In deze sterke daling
komt de in vergelijking met de Noordvleugel van de Randstad minder gunstige ontwikkeling van deze regio’s tot uiting. In de komende decennia zal dit regionale patroon naar
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verwachting nauwelijks veranderen. Daardoor zal vooral in Noordoost-Nederland en in
Zuid-Holland de woningmarkt krimpen (figuur 45).
Figuur 45: Prognose ontwikkeling aantal verhuizende personen per jaar 2010-2040

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank

3.3 De vraag naar woningen in Nederland
De Nederlandse bevolkingsomvang is in de afgelopen decennia fors toegenomen.
Bovendien is de bevolkingssamenstelling onder invloed van vergrijzing, huishoudensverdunning en internationalisering sterk veranderd. Net als dat voor de woningvoorraad het
geval is, is er zowel op het fijnmazige niveau van kernen en wijken als op het grofmazige
regionale schaalniveau sprake van variatie in omvang, samenstelling en ontwikkeling van
de bevolking.
De bevolkingsgroei komt voor het overgrote deel onderdak in nieuwe kernen en wijken.
Daar vestigen zich startende huishoudens, die er kinderen krijgen en –met hun woning
en wijk– ouder worden. Dit cohort-effect trad niet alleen op in de naoorlogse uitbreidingswijken, maar doet zich nu ook in de Vinex-wijken voor. Als een generatie sterft,
treedt verjonging op. Deze verjonging is nu in de oude, compacte woonmilieus aan de
orde. Daardoor is er hier na decennia van daling van de bevolkingsomvang sprake van
groei. Het tempo van de bevolkingsgroei is in deze oude woonmilieus echter veel lager
dan in de nieuwe wijken en in het landelijke gebied. Er is dus nog altijd sprake van
suburbanisatie.
Leeftijd, huishoudensomvang, herkomst en welvaart zijn belangrijke kenmerken van
‘woonconsumenten’, omdat zij het type, de omvang en de prijs bepalen van de gewenste
woonruimte. Vooral leeftijd en levensfase zijn van grote invloed op de woningbehoefte.
Zij hangen samen met de ‘beweeglijkheid’ van personen – de mate waarin personen
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verhuizen. Jongvolwassenen verhuizen veel vaker dan gezinnen en ouderen en zij verhuizen vooral naar de stad, terwijl gezinnen en ouderen een voorkeur hebben voor
voorsteden en het landelijke gebied. Leeftijdscategorieën ‘stemmen dus met hun voeten’.
Bovendien trekken regio’s in het hart van het land, die in economisch opzicht dynamisch
zijn of die beschikken over een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, per saldo inwoners
van elders aan. Minder dynamische regio’s aan de rand van het land zien per saldo inwoners vertrekken. Door dit (leeftijdsgebonden) verhuispatroon treedt in het landelijk gebied en in regio’s met een geringe economische dynamiek vaak een sterke vergrijzing en
inmiddels soms ook ‘demografische krimp’ op (een daling van de bevolkingsomvang of
zelfs van het aantal huishoudens).

Box 7: Leeftijdsgebonden verhuispatroon
Ieder jaar verhuizen in ons land 1,6 miljoen personen. Aan een verhuizing ligt doorgaans
de verandering van levensfase, het aanvatten van werk of studie of een gewenste
verandering van soort woning of woonomgeving ten grondslag (CBS, 2005). Het belang
van deze factoren verschilt sterk met de leeftijd (figuur 3.16). Jongvolwassen verhuizen
doorgaans om zelfstandig te gaan wonen of omwille van werk, studie of relatie. Starters
op de arbeidsmarkt verhuizen daarnaast ook vanwege de woning of de woonomgeving.
Het verwerven van zelfstandigheid, relatievorming en verbetering van de positie op de
arbeids- en woningmarkt gaan gepaard met veel verhuizingen. Jongvolwassenen en starters zijn dan ook veruit de meest ‘beweeglijke’ leeftijdscategorieën (figuur 45).
Als de fase van gezinsvorming aanbreekt, neemt de ‘beweeglijkheid’ van de Nederlander
sterk af. Eerst wordt relatievorming minder belangrijk als reden voor verhuizing, daarna
geldt dat ook voor werk en studie. Rond het veertigste levensjaar worden soort woning
en woonomgeving de voornaamste redenen om te verhuizen en neemt de verhuisgeneigdheid nog verder af. Met het klimmen der jaren wordt het belang van de gezondheid als verhuismotief belangrijker. Als studie, werk of relatie niet langer de reden zijn
om te verhuizen, vervalt doorgaans ook de behoefte om de eigen woonplaats te verlaten.
De afstand waarover wordt verhuisd, neemt dan ook aanzienlijk af (CBS, 2005). De mate
waarin de leeftijdscategorieën vanaf 35 jaar verhuizen, is sinds de sterke daling in de
tweede helft van de jaren zeventig –die samenhing met het einde van de suburbanisatiegolf– min of meer gelijk gebleven. Jongvolwassenen en starters werden mogelijk dankzij
de toegenomen mogelijkheden voor woningfinanciering vanaf de jaren negentig juist
weer wat ‘beweeglijker’ (figuur 46).
Figuur 45 en 46 op volgende pagina.
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Figuur 45: Verhuismotieven per leeftijdscategorie 2002
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Figuur 46: Verhuizingen tussen gemeenten per leeftijdscategorie in Nederland 1972-2011
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In de komende decennia zullen het aantal inwoners en het aantal huishoudens in ons
land nog groeien –zij het in een aanzienlijk lager tempo– en de vergrijzing, huishoudensverdunning en internationalisering zullen zich naar verwachting voortzetten. Er zijn
daarom een miljoen woningen extra nodig. Aangezien het aantal huishoudens na 2040
zal gaan afnemen, zou deze toename van de woningvoorraad althans gedeeltelijk een
tijdelijk karakter moeten hebben om leegstand van woningen te voorkomen. Dat zal
vooral in de regio’s aan de rand van het land het geval moeten zijn, aangezien hier nu
vaak al sprake is van demografische stagnatie en een woningoverschot. Het aantal huishoudens zal hier veel minder sterk toenemen en het aantal verhuizingen zal veel sterker
afnemen dan gemiddeld het geval zal zijn in ons land. Alleen in de ‘romp’ van het land en
dan met name in de Noordvleugel van de Randstad zal het woningbestand na 2040 groter moeten zijn dan nu het geval is. De uitbreiding van het woningbestand zal hier dus
een structureel karakter moeten hebben.
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4. Aansluiting op de woningmarkt
De juiste woning op de juiste plaats
Woningen dienen als onderdak voor huishoudens en daarom zou het woningbestand qua
omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding moeten aansluiten bij de behoefte aan
woningen. Dat is echter niet het geval. Er zijn in ons land tekorten én overschotten aan
woningen. De mate waarin een woning passend is, varieert bovendien omdat de wensen
van bewoners veranderen. Daarom betrekt jaarlijks een op de tien Nederlanders een
ander huis. Tot slot verschillen de kosten van het wonen per woningtype en regio.

4.1 Het tekort aan woningen
Woningtekort geconcentreerd in studenten(binnen)steden
Nederland kampt op het oog met een fors tekort aan woningen (Box 8 Discrepantie op de
woningmarkt). Dit tekort doet zich niet in het gehele land in dezelfde mate voor, maar is
vooral een stedelijk verschijnsel. In delen van het landelijke gebied is zelfs sprake van
een overschot aan woningen (figuur 47).
Figuur 47: Woningtekort t.o.v. van woningvoorraad 2011
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Het tekort aan woningen in de steden is in belangrijke mate het gevolg van de vraag
naar woonruimte door studenten. De 29 –meestal (zeer) sterk stedelijke– gemeenten
waar een instelling voor hoger onderwijs is gevestigd, zijn gezamenlijk goed voor bijna
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negentig procent van het tekort aan woningen in ons land. Daarbij gaan gemeenten met
een in verhouding tot hun bevolkingsomvang grote populatie universitaire studenten 13
–Wageningen, Groningen, Nijmegen en Delft– aan kop. Overigens is niet alleen tussen
maar ook binnen gemeenten sprake van een aanzienlijke variatie in het tekort aan woningen. Studenten hebben een sterke voorkeur voor de binnenstad als woonomgeving. In
oude wijken is het tekort aan woningen dan ook veel groter dan in jongere wijken.
Postcodegebieden die al voor 1960 zijn ontwikkeld, zijn daardoor goed voor tweederde
deel van het tekort aan woningen in ons land. Alleen in ‘studentensteden’ waar deze
‘oude compacte bouw’ (zie hoofdstuk 2) nauwelijks voorkomt –Doetinchem, Dronten en
Ede– ligt het zwaartepunt van het woningtekort in wijken uit de suburbanisatie- en
Vinex-periode. Als de gemeenten met een instelling voor hoger onderwijs buiten beschouwing worden gelaten, daalt het tekort aan woningen aanzienlijk.
In de sterkst verstedelijkte gemeenten is niet alleen het tekort aan woningen het grootst,
ook wordt er een fors deel van de woningen niet bewoond (figuur 50). Deze woningen
staan bovendien veel vaker leeg dan in dan in minder verstedelijkte gemeenten. De forse
leegstand in de meest verstedelijkte gemeenten kan te maken hebben met de bouwtechnische kwaliteit van de woningen.

13

Universitaire studenten wonen vaker in de gemeente waar hun onderwijsinstelling is gevestigd dan studenten
aan het HBO.
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Box 8: Discrepantie op de woningmarkt
De 7,47 miljoen huishoudens in Nederland staan volgens het CBS 7,27 miljoen woningen
ter beschikking (2011). Ons land kampt dus met een tekort van tweehonderdduizend
woningen. Dat is drie procent van de woningvoorraad. Dit tekort is echter voor een groot
deel administratief van aard, omdat als zodanig alleen woningen worden geteld die door
één enkel huishouden worden bewoond en omdat vakantiewoningen als woning worden
geteld. Een deel van de Nederlandse bevolking woont echter niet zelfstandig, maar in een
wooneenheid die door verschillende huishoudens wordt gedeeld. Inclusief deze wooneenheden –studenten-, verzorgings- en verpleeghuizen, gevangenissen– bedraagt het woningtekort ruim tachtigduizend eenheden – nauwelijks meer dan één procent van de
woningvoorraad (2012). Deze huishoudens wonen in bij andere huishoudens of vinden
onderdak in gebouwen die niet als woning zijn bestemd of op campings (ABF-Research,
2013).
Dit tekort aan woningen is geen recent verschijnsel. Ondanks de prominente plaats die
huisvesting in de maatschappelijke discussie en in het beleid van de overheid inneemt
heeft het een structureel karakter en bevindt het zich al bijna veertig jaar op min of meer
hetzelfde niveau. In de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog kende ons land een
zeer groot tekort aan woningen als gevolg van oorlogsschade en het achterblijven van de
bouwproductie in de jaren veertig. Pas in het begin van de jaren zeventig bereikte het
woningtekort weer het niveau van de jaren dertig. Daarmee was na een kwart eeuw de
‘Wederopbouw’ voltooid. De naoorlogse bouwproductie deed niet alleen de gevolgen van
de oorlog teniet, maar is er bovendien in geslaagd om onderdak te bieden aan de sterke
groei van het aantal inwoners en huishoudens die ons land na 1945 vertoonde (figuur
48). In de afgelopen jaren nam het tekort gestaag af, maar door de teruggang in de woningbouwproductie als gevolg van de economische crisis neemt het tekort aan woningen
alweer enkele jaren toe. In 2008 bedroeg het tekort nog 137.000 eenheden, maar in
2011 was het volgens het CBS opgelopen tot 207.000 eenheden.
Ondanks het tekort aan woningen is ruim zes procent van de woningvoorraad in ons land
–ruim vierhonderdduizend woningen– niet als woonruimte in gebruik. Daarvan staan er
driehonderdvijftigduizend leeg. De rest wordt voor andere doeleinden dan wonen gebruikt. Samen met het tekort aan woningen leidt deze onderbenutting van de woningvoorraad tot een kwantitatieve discrepantie op de woningmarkt van bijna negen procent
(figuur 49).
Figuur 48 en 49 op volgende pagina.
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Figuur 48: Aantal huishouden en woningen en omvang woningtekort 1910-2010
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Figuur 49: Discrepantie woningvoorraad en –behoefte in Nederland 2011
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Het woningbestand is er immers relatief oud (zie hoofdstuk 2). Daarnaast staan in de
grote, oude binnensteden veel boven winkels gelegen woningen leeg (Wonen boven
winkels, 2013)14. Woningen die niet worden bewoond, hebben in het landelijke gebied
veel vaker een andere functie dan in de steden, bijvoorbeeld als praktijkruimte, als
onderdak voor kinderopvang of als tweede woning. Al met al is de discrepantie op de
woningmarkt in de zeer sterk stedelijke gemeenten veel groter dan in de andere steden
en in het landelijke gebied.
Figuur 50: Niet bewoonde woningen en alternatief gebruik 2011
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Tekorten in het hart, overschotten aan de rand
Naast de aanwezigheid van een instelling voor hoger onderwijs bepaalt ook de ligging
binnen ons land of er sprake is van een tekort aan woningen of juist van een overschot
(figuur 51). Als gevolg van de stagnerende bevolkingsontwikkeling zijn er overschotten in
delen van Noord-, Zuidwest- en Zuidoost-Nederland. In de Noordvleugel van de Randstad
en in een aantal andere stedelijke regio’s waar de bevolkingsomvang nog wel toeneemt,
is er juist een tekort. Het aandeel van het woningbestand dat niet wordt bewoond is het
grootst in de stedelijke regio’s in de Randstad en in de ‘krimpregio’s’ Zeeland en Limburg, waar de vraag naar woningen tekortschiet. In het eveneens nauwelijks groeiende
noorden van het land is de leegstand echter veel kleiner. Dit verschil tussen het noorden
en Zeeland en Limburg is mogelijk het gevolg van de duur van de demografische stag
natie. In het noorden blijft de bevolkingsgroei al anderhalve eeuw achter en als gevolg
daarvan is de woningvoorraad er in de afgelopen decennia minder sterk toegenomen dan
in Limburg, waar pas sinds de jaren zeventig sprake is van stagnatie.
14

In Nederland staan veertigduizend verdiepingen boven winkels leeg. Winkeliers kunnen daardoor de ruimte
voor toegang tot de woning voor hun bedrijf aanwenden. Als iedere leegstaande verdieping tot woning zou
worden getransformeerd, zou het woningtekort –exclusief wooneenheden– worden gehalveerd.
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Figuur 51: Woningtekort (woningen -/- huishoudens) t.o.v. woningvoorraad 2011

Bron: ABF-Research

Als gevolg van regionale verschillen in de bevolkingsontwikkeling zullen zich ook in de
komende decennia regionale verschillen voordoen in de behoefte aan woonruimte (zie
hoofdstuk 3). In de gemeenten die nu al kampen met een overschot aan woningen zal dit
overschot in de komende kwarteeuw doorgaans blijven bestaan. Om aantasting van de
‘ruimtelijke kwaliteit’ in deze gebieden te voorkomen, zou dit overschot aan woningen
moeten worden gesloopt. Om de kwaliteit van het woningbestand te verhogen, moet
echter ook in deze stagnerende regio’s woningnieuwbouw plaatsvinden. Daarom is de
sloopopgave in deze regio’s groter dan het overschot aan woningen.
In het hart van het land zal het aantal woningen echter fors moeten toenemen om aan
de behoefte aan huisvesting te kunnen voldoen. Met name in de Noordvleugel van de
Randstad zal de capaciteit voor ‘inbreiding’ al over enkele jaren tekortschieten en zal –bij
de gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de mogelijkheden voor inbreiding–
toch uitbreiding van het bebouwde areaal nodig zijn. In tal van andere regio’s zijn de
mogelijkheden voor inbreiding echter meer dan voldoende. Er is daar voldoende in lage
dichtheid bebouwd of ongebruikt areaal voorhanden om te voorzien in de behoefte aan
nieuwe woningen. Bebouwing van het buitengebied kan er achterwege blijven (figuur
52).
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Figuur 52: Inbreidingscapaciteit t.o.v. toename woningbehoefte 2011-2040

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank

4.2 Verhuisgeneigdheid en verhuizingen
Ontevreden stedelingen
Naast kwantitatieve discrepantie (een verschil tussen het aantal huishoudens en het aantal woningen) kan er ook sprake zijn van kwalitatieve discrepantie (de mate waarin een
woning aansluit bij de wensen van de bewoner; Box 9 Verhuizingen per woningtype). Net
als het woningtekort verschillen de mate waarin een bewoner tevreden is met zijn woning en de verhuisgeneigdheid per regio en ook nu weer hangt de variatie samen met de
mate waarin regio’s verstedelijkt zijn. De oude en dicht opeengebouwde woningen –met
een geringe omvang, slechte uitstraling en geringe oppervlakte van de buitenruimte– in
de steden stemmen hun gebruikers veel minder tot tevredenheid dan de ruimere woningen in landelijke regio’s. Zowel in ‘populaire’ woningtypen –eengezinswoningen en koopwoningen– als in typen waarover bewoners minder tevreden zijn, zijn bewoners van
stedelijke regio’s veel meer geneigd tot verhuizen dan de inwoners van landelijke regio’s
(figuur 53).
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Figuur 53: Verhuisgeneigdheid 2009

Bron: ABF-Research, WOoN

Grote omvang van de stedelijke koopwoningmarkt
Stedelingen voegen de daad bij het woord en verhuizen daadwerkelijk vaker dan inwoners van het landelijke gebied. Daarbij speelt de bevolkingssamenstelling in de steden
een grote rol. Jongvolwassenen en starters zijn meer dan personen in andere leeftijdscategorieën geneigd tot verhuizen (zie hoofdstuk 3). De omvang van de woningmarkt is
in stedelijke gebieden dus zowel in potentie –door het aantal huishoudens en hun
verhuisgeneigdheid– als in realiteit –het feitelijke aantal verhuizingen– in verhouding tot
het aantal woningen, huishoudens en inwoners veel groter dan in het landelijke gebied.
Dat geldt niet alleen voor het totale aantal verhuizingen, maar ook voor het aantal
transacties op de koopwoningmarkt (figuur 54). In de meest verstedelijkte gemeenten
worden koopwoningen veel vaker verkocht dan in voorsteden en het landelijke gebied.
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Figuur 54: Aantal woningverkopen t.o.v. voorraad koopwoningen per verstedelijkingscategorie
2000-2010

Bron: ABF-Research

Het aflopen van het Vinex-programma en de crisis op de woningmarkt hebben het aantal
woningen dat per jaar wordt verkocht weliswaar gehalveerd, maar het onderscheid qua
omvang van de koopwoningmarkt tussen ‘stad’ en ‘land’ doet zich ook nu nog voor. De
mate van stedelijkheid speelt een grote rol bij provinciale verschillen in de ontwikkeling
van het aantal verkochte woningen ten opzichte van de koopwoningvoorraad sinds het
begin van de crisis (figuur 55). De krimp van de woningmarkt is het grootst geweest in
provincies met een forse bevolkingsomvang en een hoog groeitempo van de woningmarkt in de jaren voor de crisis (Rabobank, 2013b). Toename van het aantal huishoudens en van het woningaanbod in een provincie zorgden er juist voor dat de daling van
het aantal verkochte woningen werd gedempt. Met andere woorden, daar waar de markt
in de jaren voor de crisis een ‘rustig’ karakter vertoonde –Zeeland, Limburg en Drenthe–
en daar waar ondanks de crisis nog van een sterke groei van de vraag naar woningen
sprake is –Noord-Holland– is de krimp van de woningmarkt het minst sterk geweest. De
andere grote provincies –Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht– gaan
gebukt onder de crisis.
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Figuur 55: Factoren achter verschillen in provinciale ontwikkeling aantal verkochte woningen
2008-2013
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De verschillen in de omvang van de woningmarkt tussen de provincies was in de
afgelopen jaren overigens kleiner dan tijdens de ‘Vinex-periode’. In provincies waar grote
Vinex-wijken werden gerealiseerd, nam destijds het aantal verkochte woningen in
verhouding tot de omvang van de voorraad koopwoningen veel sterker toe dan elders.
Daardoor was het aantal verkochte woningen in deze provincies ten opzichte van het
woningbestand zeer groot. Flevoland was in die tijd koploper (Rabobank, 2013b).

4.3 De prijs van huisvesting
Welvaart bepaalt woningwaarde
Niet alleen de kwantitatieve en kwalitatieve discrepantie tussen de behoefte aan woningen en het woningbestand verschilt per gebied, maar ook de gemiddelde woningprijs en waarde. De gemiddelde verkoopprijs per (koop)woning –en de daarop gebaseerde WOZwaarde– zijn het hoogst in suburbane en landelijke gemeenten en nemen af naarmate
een gemeente een meer stedelijk karakter vertoont (figuur 56). De woningprijs of –waarde is het resultaat van vraag en aanbod op de woningmarkt. Vraag en aanbod vertonen
beide een kwantitatieve en een kwalitatieve component.
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Figuur 56: Gemiddelde WOZ-waarde en verkoopprijs koopwoningen 2010 (NL = 100%)
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Aan de vraagkant spelen het aantal huishoudens en de koopkracht (het inkomen en de
financieringsmogelijkheden) van die huishoudens een rol. Bij het aanbod gaat het om het
aantal woningen en de eigenschappen van die woningen. Daarbij gaat het zowel om de
woning zelf –zoals grootte en type– als om de woonomgeving. Oftewel, in het spel van
vraag en aanbod op de koopwoningmarkt zijn niet alleen het aantal woningen en het
aantal woningzoekenden van belang, maar ook de aard en de ligging van de woning en
de koopkracht van de woningzoekende.
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Box 9: Verhuizingen per woningtype
Al zouden het aantal woningen en het aantal huishoudens met elkaar overeenkomen, dan
nog zou er geen sprake zijn van evenwicht op de woningmarkt. Naast kwantitatieve
discrepantie is er ook kwalitatieve discrepantie tussen vraag en aanbod. Tien procent van
de Nederlandse huishoudens is ontevreden met zijn woning en meer dan een kwart van
de huishoudens zou willen verhuizen, omdat de woning te klein is, technische problemen
vertoont of niet op de juiste plaats staat. Jaarlijks betrekt dan ook ruim 1,1 miljoen huishoudens –een zesde deel van het totale aantal– een andere woning (figuur 57). Daarvan
zetten ruim vierhonderdduizend huishoudens hun eerste zelfstandige schreden op de
woningmarkt (starters) en verhuizen ruim zevenhonderdduizend huishoudens door naar
een andere woning (doorstromers).
Sinds de jaren negentig is zowel het aantal starters en doorstromers als hun aandeel in
het totale aantal huishoudens fors afgenomen (zie hoofdstuk 3). Daarbij spelen in de eerste plaats de afname van het tempo van de bevolkingsgroei en de verandering in de
leeftijdssamenstelling van de bevolking een rol. Naast deze factor aan de vraagkant lijkt
echter ook het aanbod van woningen van belang te zijn. De ontevredenheid met de woning en de verhuisgeneigdheid zijn eveneens afgenomen. Het woningbestand sluit nu dus
beter aan bij de wensen van de bewoners dan voorheen. De mate waarin de woning aansluit bij de levensfase of wensen van de bewoner verschilt overigens per type woning. De
verhuisgeneigdheid van de bewoners van meergezins- en huurwoningen is veel groter
dan die van de bewoners van eengezins- en koopwoningen. Het aantal verhuizingen van
en naar meergezins- en huurwoningen is dan ook groot in vergelijking met het aandeel
van deze woningtypen in de woningvoorraad. Het aantal verhuizingen van of naar eengezins- en koopwoningen is juist klein.
Bovendien vormen koopwoningen, huurwoningen en meergezinswoningen tamelijk in
zichzelf gekeerde segmenten van de woningmarkt (figuur 58). Een relatief groot gedeelte
van het totale aantal verhuizingen in ons land vindt plaats binnen deze segmenten, dus
van koop- naar koopwoning, van huur- naar huurwoning en van gestapelde naar gestapelde woning. Het aantal verhuizingen tussen deze segmenten is relatief klein. Vooral de
overstap van een koop- naar een huurwoning blijft ver achter bij het aantal dat op grond
van de samenstelling van de woningvoorraad mocht worden verwacht. Dit is voor een
belangrijk deel het gevolg van de wijze waarop financiering van de woningmarkt plaatsvindt. Naarmate het inkomen toeneemt, worden koopwoningen ten opzichte van –particuliere– huurwoningen financieel aantrekkelijker dankzij de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Sociale huurwoningen zijn niet toegankelijk voor huishoudens die meer verdienen dan ruwweg 130 procent van het modale inkomen.
Bewoners van eengezinswoningen en koopwoningen zijn minder ‘beweeglijk’ dan de
bewoners van gestapelde en huurwoningen. Dat duidt erop dat de grondgebonden koopwoning voor velen het beoogde einddoel van een reeks verhuizingen is. Als een huishouden eenmaal een eengezinswoning heeft bereikt, nemen de animo om te verhuizen
en het aantal verhuizingen fors af. Ondanks dit ‘besloten’ karakter van de koopwoning
wisselt ieder jaar toch drie procent van de koopwoningen van eigenaar. In de jaren voor
de crisis was dat 5,5 procent van de koopwoningvoorraad.
Figuur 57 en 58 op volgende pagina.
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Figuur 57: Verhuisgeneigdheid en verhuizingen (huishoudens) 1998 en 2009
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Figuur 58: Verhuizingen binnen en tussen woningsegmenten in totaal aantal verhuizingen 2009
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Van de factoren achter de verschillen in woningprijs en -waarde tussen gebieden is de
koopkracht van de bewoner veruit de belangrijkste (Rabobank, 2013a). Er is een sterke
samenhang tussen verschillen in woningwaarde en welvaart per gemeente (figuur 59).
Als het besteedbare inkomen per huishouden een procent hoger is dan gemiddeld, is een
woning gemiddeld 0,8 procent meer waard. De mate waarin de omgeving als natuurlijk
wordt ervaren, de mate waarin sprake is van horizonvervuiling en de krapte op de
woningmarkt (de verhouding tussen het aantal huishoudens en het aantal woningen)
hebben veel minder invloed. Een nog bescheidener rol was –althans voor de crisis–
weggelegd voor de omvang van de woning. Een sterker dan gemiddelde horizonvervuiling leidt tot slot juist tot een lagere woningwaarde.
Figuur 59: Factoren achter de variatie in woningwaarde tussen gemeenten 2005 en 2010
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Deze factoren verklaren gezamenlijk ruim tachtig procent van de verschillen in woningwaarde tussen de gemeenten in ons land. De crisis van de afgelopen jaren heeft er toe
geleid dat deze verklarende waarde zeer licht is afgenomen. Bovendien trad verandering
op in het belang dat de verschillende factoren hebben voor de regionale variatie van de
woningwaarde. Het belang van de mate van natuurlijkheid van de omgeving, de krapte
op de woningmarkt en de samenstelling van de woningvoorraad nam wat af. Anderzijds
werd het besteedbare inkomen sinds de crisis juist wat belangrijker als verklaring voor
verschillen in woningwaarde en hetzelfde geldt voor horizonvervuiling. Uit deze ontwikkeling kan worden opgemaakt dat de crisis op de woningmarkt vooral grote woningen in
relatief onaantrekkelijke gemeenten met een relatief krappe woningmarkt heeft getroffen
(Rabobank, 2013a).
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Duur en goedkoop wonen in Nederland
De kenmerken van de woningvoorraad en van huishoudens die de woningprijs bepalen,
staan niet los van elkaar, maar hangen onderling samen. De eigenschappen van een
huishouden zijn van invloed op het type woning dat de voorkeur heeft en op de gewenste
bereikbaarheid van werkgelegenheid (Möhlman e.a., 2013). De ruimtelijke verschillen in
de samenstelling van de woningvoorraad en de bereikbaarheid van werkgelegenheid zijn
groot (zie hoofdstukken 2 en 1) en als gevolg daarvan hebben verschillende typen huishoudens een voorkeur voor verschillende woonlocaties.
Welvarende gezinnen hebben een voorkeur voor grondgebonden woningen boven appartementen en voor een goede bereikbaarheid van werkgelegenheid. Het aandeel van
grondgebonden woningen is groter naarmate een gemeente sterker een landelijk karakter heeft en de bereikbaarheid van werkgelegenheid is beter in de ‘romp’ van het land –
de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.
Als gevolg daarvan hebben (welvarende) gezinnen een voorkeur voor suburbane en
landelijke woonmilieus in deze ‘romp’ van het land. De welvaart is in deze gebieden dan
ook groter dan gemiddeld (zie hoofdstuk 3) en de woningwaarde hoger dan gemiddeld.
De hoogste woningwaarden komen voor in de ‘op zand’ gelegen gemeenten in de Noordvleugel van de Randstad (figuur 62). In het noordoosten, het zuidwesten, in Limburg en
in de meeste grote gemeenten zijn het gemiddelde inkomen en de woningwaarde juist
relatief laag.
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Box 10: Woonlasten
Op de vleugels van de welvaartsgroei zijn de kosten van het wonen in de afgelopen eeuw
sterk gestegen. De nominale bouwkosten werden sinds 1921 bijna dertig maal zo hoog a
(figuur 60) en het aandeel van de woonlasten in het inkomen nam fors toe. In 2012
bedroeg deze woonquoteb gemiddeld dertig procent van het inkomen.
Achter dit gemiddelde gaat een sterke variatie schuil in de woonlasten per type woning.
Bewoners van particuliere huurwoningen hebben met veel hogere woonlasten te maken
dan bewoners van sociale huur- of koopwoningen (figuur 61). Dit verschil in woonlasten
wordt voornamelijk veroorzaakt door het verschil in welvaart tussen bewoners van koopwoningen aan de ene kant en bewoners van huurwoningen aan de andere kant. Het inkomen per huishouden in een koopwoning is bijna tweemaal zo hoog als het inkomen
van een huishoudens in een sociale huurwoning. Daarnaast speelt in de particuliere huursector de hoogte van de woonlasten een rol. Samen met het relatief lage inkomen leidt
dit ertoe dat in dit segment de woonquote met veertig procent het hoogst is.
De werkelijke kosten die de Nederlander voor zijn onderdak moet betalen zijn echter niet
zo hoog als de woonquote doet vermoeden. Dankzij bijdragen van de overheid bedragen
de netto-woonlasten –de netto koop- en huurquotec– gemiddeld niet meer dan twintig
procent van het huishoudinkomen. De grote verschillen tussen de koopsector enerzijds
en de particuliere huursector anderzijds blijven echter ook na de bijdrage van de overheid bestaan. Of de overheid nu ingrijpt in de woonlasten of niet, de woonlasten per type
woning naar eigendomsvorm doen geenszins recht aan de waarde die deze woningen
vertegenwoordigen. De waarde van een koopwoning stijgt gemiddeld zeventien procent
uit boven de gemiddelde woningwaarde in ons land. Particuliere en sociale huurwoningen
zijn respectievelijk dertien en 29 procent minder waard dan de gemiddelde woning.
Figuur 60 en 61 op volgende pagina.
a

Er van uitgaande dat de welvaart de prijs van een woning bepaalt, kan de ontwikkeling van de woningprijs op
lange termijn worden bepaald op basis van de prijs van nieuwbouwwoningen.
b
Woonquote = aandeel van kale huur en servicekosten of bruto hypotheeklasten, OZB en opstalverzekering in
het inkomen.
c
Netto koop/huurquote = woonquote verminderd met hypotheekrenteaftrek of huurtoeslag.
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Figuur 60: Ontwikkeling prijsindex bouwkosten nieuwbouwwoningen 1921-2012 (1921 = 100)
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Figuur 61: Woonquote en netto koop/huurquote per woning naar eigendomsvorm in Nederland
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De hekkensluiters qua woningwaarde onder de gemeenten zijn voornamelijk in het
noordoosten en in Zuid-Limburg te vinden. Ook een aantal grote gemeenten in de
Randstad maakt echter deel uit van de achterhoede. De sterke daling van de woningwaarde in de afgelopen jaren heeft dit ruimtelijke patroon nauwelijks beïnvloed. In veruit
de meeste gemeenten komt het verschil tussen de WOZ-waarde en de landelijk gemiddelde waarde voor en na de crisis sterk overeen.
Figuur 62: Gemiddelde WOZ-waarde per gemeente 2010

Bron: ABF-Research

Welvaart is voor de regionale en lokale variatie in woningprijs veel belangrijker dan de
krapte op de woningmarkt. Welvarende huishoudens hebben een voorkeur voor grote
woningen in een aantrekkelijke omgeving en veel minder voor kleine woningen in
stedelijke gemeenten met een krappe woningmarkt. De ruimtelijke variatie in de vraagprijs per woning komt daardoor sterk overeen met de ruimtelijke variatie in de vraagprijs
per vierkante meter woonoppervlak15 (Huizenzoeker, 2013). Dat neemt niet weg dat in
een aantal sterk verstedelijkte gemeenten, zoals Amsterdam, Vlaardingen, Utrecht, Haarlem, Groningen en Schiedam, het verschil in vraagprijs met het landelijk gemiddelde per
vierkante meter woonoppervlak veel groter is dan het verschil per woning. In deze gemeenten leidt de krapte op de woningmarkt er dus toe dat woningen er gezien hun
oppervlakte relatief duur zijn. In de welvarende suburbane gemeenten in de romp van
het land, zoals Wassenaar, Bloemendaal, Rozendaal, Blaricum en Graafstroom, is het
verschil in vraagprijs met het landelijk gemiddelde per vierkante meter woonoppervlak

15

De correlatiecoëfficiënt voor de afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de gemiddelde prijs
per woning en de gemiddelde prijs per vierkante meter woonoppervlakte is 0,91 (2013).
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juist kleiner dan het verschil per woning. Woningen zijn hier in verhouding tot hun omvang dus relatief goedkoop (figuur 63).
Figuur 63: Verschil in vraagprijs met het landelijk gemiddelde per m2 per gemeente t.o.v. verschil in
vraagprijs met het landelijk gemiddelde per woning per gemeente 2013

Bron: Huizenzoeker

Dit regionale patroon in inkomen en woningwaarde geldt niet alleen voor het woningbestand als geheel, maar ook voor koopwoningen, particuliere huurwoningen en sociale
huurwoningen afzonderlijk. Voor elk van deze drie eigendomsvormen is sprake van een
sterke samenhang tussen gemiddeld inkomen en bruto en netto woonlasten. Hoewel de
huurprijs voor sociale huurwoningen wordt bepaald aan de hand van de fysieke eigenschappen van de woning, spelen ook de omvang en de koopkracht van de vraag naar
woonruimte een rol bij de hoogte van de huurprijs (WOoN, 2012).
Risico door krimp relatief klein
Voor de bewoner van een koopwoning leggen woonlasten niet alleen beslag op zijn inkomen, maar ook op zijn vermogen. De eigenaar-bewoner heeft met andere woorden te
maken met een liquiditeitsbeslag én met een solvabiliteitsbeslag door de woonlasten.
Daarom is voor de eigenaar-bewoner niet alleen de verhouding tussen inkomen en woonlasten –de woonquote– van belang, maar ook de verhouding tussen de waarde van de
woning en de hoogte van de hypotheek die hij daarvoor heeft afgesloten – de ‘loan to
value’ (LTV). De woonquote geeft aan in welke mate de eigenaar-bewoner in staat is de
maandelijkse woonlasten te voldoen uit zijn inkomen; de loan to value geeft aan in welke
mate het in de woning vastgelegde vermogen opweegt tegen de schuld die de eigenaarbewoner is aangegaan bij de aankoop van zijn woning.
De loan to value is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hypotheken zijn nu goed
voor 56 procent van de totale woningwaarde in ons land. Net als bij de welvaart en de
woningwaarde doet zich bij de loan to value een grote ruimtelijke variatie voor, die
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samenhangt met de mate van verstedelijking. Op de groeiende en krappe stedelijke
markt voor koopwoningen hebben woningeigenaren zich veel meer in de schulden
moeten steken dan in het landelijke gebied (figuur 64). Daardoor is de loan to value in
de Randstad –en in Groningen– hoger dan elders in de andere provincies. Flevoland is
met afstand koploper, wat er op duidt dat eigenaren zich vooral in jonge woonmilieus –
de Vinex-wijken–fors in de schulden hebben gestoken. In de delen van het land die te
maken hebben met lage woningprijzen en stagnatie van de bevolkingsontwikkeling –en
daardoor met stagnatie in de woningbehoefte, daling van het aantal verhuizingen en
mogelijk ook daling van de woningprijzen– is de loan to value echter laag. De demografische stagnatie en de woningprijsdaling in ‘krimpgebieden’ lijken daardoor maar in
geringe mate van invloed te zijn op de mate waarin eigenaar-bewoners hun woonlasten
kunnen opbrengen.
Figuur 64: Gemiddelde loan-to-value koopwoningen in Nederland
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Ontwikkeling woningprijzen
Net als bij het aantal woningtransacties hebben zich sinds de crisis forse provinciale
verschillen voorgedaan in de ontwikkeling van de gemiddelde woningprijs (Rabobank,
2013a). Hierbij spelen het prijsniveau op het hoogtepunt van de markt en het inkomen
een belangrijke rol (figuur 65). Voor ieder procent dat de woningprijs in een provincie in
2008 hoger was of het gemiddelde inkomen lager was dan het landelijk gemiddelde, nam
de woningprijs met bijna een procent extra af. Verder kregen dichtbevolkte provincies –
Noord-Holland en Noord-Brabant– de hardste klappen. Naast deze rijke provincies hadden ook veel minder welvarende, dunbevolkte regio’s in ons land –Friesland en Flevoland– te kampen met een forse prijsdaling. Tot slot hing de daling van de verkoopprijs
sterk samen met de daling van de vraagprijs. Dit duidt erop dat verkopers juist in regio’s
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met een hoog prijsniveau of een laag gemiddeld inkomen niet moeten vasthouden aan de
beoogde verkoopprijs, maar een ‘verlies’ voor lief moeten nemen om van hun huis af te
komen. Een lagere prijs dan gewenst is wellicht pijnlijk, maar leidt er wel toe dat de kans
op verkoop van de woning toeneemt.
Figuur 65: Factoren achter de provinciale verschillen in ontwikkeling van de woningprijs 2008-2013
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4.4 Discrepantie op de woningmarkt
De mate waarin de behoefte naar woningen en het woningbestand op elkaar aansluiten,
verschilt van gebied tot gebied. In stedelijke gebieden zijn de jonge en weinig welvarende bewoners vaak ontevreden met hun woning en met hun woonomgeving, zijn de woonlasten hoog en heerst bovendien een tekort aan woningen. Tegelijkertijd staan er in grote steden ook vaak woningen leeg. In landelijke gebieden zijn bewoners doorgaans tevreden met hun woning en woonomgeving, zijn de woonlasten relatief laag en heerst vaak
een overschot aan woningen. Woningen die niet als zodanig worden gebruikt, worden
hier bovendien relatief vaak ingezet voor andere doeleinden, zoals kinderopvang of
recreatie. De stedelijke woningmarkt is daarmee minder in balans dan de woningmarkt in
het landelijke gebied.
Het tekort aan woningen is niet hetzelfde als het verschil tussen het aantal huishoudens
en het aantal woningen. Tal van jonge en oudere huishoudens wonen in wooneenheden –
studenten- en verzorgings- en verpleeghuizen– die niet als woning worden geregistreerd.
Het ‘papieren’ woningtekort doet zich daardoor vooral voor in studentensteden en dan
met name in de oude delen van die gemeenten. Daarnaast speelt de mate van verstedelijking ook een rol bij het aantal verhuizingen en woningverkopen. Stedelingen zijn niet
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alleen minder tevreden met hun woning en woonomgeving en dus meer tot verhuizen
geneigd, maar verhuizen ook daadwerkelijk vaker dan inwoners van landelijke gemeenten. De stedelijke woningmarkt is daardoor relatief groot en die in het landelijke gebied
juist relatief klein. Daarnaast speelt ook de regionale dynamiek een rol bij het aantal
verhuizingen. In krimpregio’s wordt onder andere door de samenstelling van de bevolking veel minder verhuisd dan in groeiende regio’s.
Vooral de welvaart van de bevolking bepaalt de waarde van een woning en de hoogte
van de woonlasten. Dat geldt zowel voor de vrije markt voor koopwoningen en particuliere huurwoningen als voor de sociale huurwoningen, waarvan regelgeving de prijs
bepaalt. In mindere mate spelen de krapte op de woningmarkt en de ligging van de
woning een rol. In de ‘romp’ van het land is sprake van een hoge woningwaarde en hoge
woonlasten, doordat de woningvoorraad er aansluit bij de woonwensen van welvarende
(gezins)huishoudens (figuur 6 ). Aan de minder welvarende rand van het land is de
gemiddelde WOZ-waarde veel lager dan in de kern van het land. Hetzelfde geldt echter
voor de woonlasten en voor de loan to value – de verhouding tussen de hypotheek en de
waarde van de (koop)woning. Daardoor bergt een (verdere) daling van de woningprijs
niet in ‘krimpgebieden’, maar juist in de Randstad waar de loan to value veel hoger is het
gevaar in zich dat een eigenaar-bewoner zijn woonlasten niet meer kan opbrengen.
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5. Regionale woningmarkten
Het land in stukken
Als de Nederlander op zoek gaat naar een andere woning, oriënteert hij zich vooral in zijn
nabije omgeving. Daardoor kunnen in ons land regionale woningmarkten worden
onderscheiden.

5.1 De invloed van afstand en omvang
Regionale verschillen en regionale markten
Het Nederlandse woningbestand en de vraag naar woonruimte verschillen van plaats tot
plaats in omvang en samenstelling. Deze ruimtelijke variatie betekent op zichzelf echter
nog niet dat er sprake is van regionale woningmarkten. De bewoner die een woning in
gebruik neemt, kan immers uit het gehele land of uit het buitenland afkomstig zijn. Een
beschikbare woning oefent in het gehele land en daarbuiten aantrekkingskracht uit. De
oriëntatie van verhuizingen vanuit of naar een gemeente heeft doorgaans een diffuus
karakter. De inwoners van een gemeente verhuizen doorgaans naar verschillende andere
gemeenten. Omgekeerd zijn de personen die zich in een gemeente vestigen doorgaans
uit verschillende andere gemeenten afkomstig. Zo beschouwd is Nederland één, niet in
ruimtelijke zin te onderscheiden woningmarkt.
Figuur 66: Relatie omvang en onderlinge afstand van gemeenten met aantal verhuizingen tussen
gemeenten
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Het patroon van verhuizingen in ons land duidt er echter op dat wel degelijk sprake is
van regionale en zelfs lokale woningmarkten. Woningzoekenden mogen zich dan op
verschillende plekken oriënteren, maar verhuizingen vinden meestal over korte afstand
plaats. De bewoner die een woning in gebruik neemt, is doorgaans afkomstig uit de al
dan niet nabije omgeving van die woning. Hoe verder twee plaatsen uit elkaar liggen, des
te minder wordt er tussen die plaatsen verhuisd (figuur 66). Ruim zestig procent van de
binnenlandse migratie bestaat dan ook uit ‘binnenverhuizingen’, waarbij de woning die
wordt betrokken en de woning die wordt verlaten zich in dezelfde gemeente bevinden. Bij
een kwart van de verhuizingen bevinden het oude en het nieuwe adres zich weliswaar in
verschillende gemeenten, maar staan zij wel in dezelfde provincie. Slechts vijftien procent van de verhuizers overschrijdt een provinciegrens. Deze oriëntatie op de nabije
omgeving is bestendig van aard. Het aandeel van de binnengemeentelijke verhuizingen
in het totale aantal verhuizingen is in de afgelopen decennia nauwelijks veranderd (figuur
67).
Figuur 67: Aandeel van verhuizende personen in de Nederlandse bevolking 2000-2011
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Kern en ommeland
Naast de onderlinge afstand is ook de omvang van een gemeente van invloed op het
aantal verhuizingen (Hu, 2009). Grote gemeenten nemen in verhouding tot hun inwonertal een fors deel van de verhuizingen in ons land voor hun rekening (figuur 68). Dat
duidt erop dat zij een belangrijke bestemming zijn voor inwoners die vanuit andere gemeente verhuizen en tegelijkertijd –gezien het relatief grote aantal uitgaande verhuizingen– zelf een belangrijke bron zijn van inwoners voor andere gemeenten (Box 7 Leeftijdgebonden verhuispatroon). In kleinere gemeenten zijn de verhuisstromen klein in
verhouding tot hun inwonertal. Kleinere gemeenten oefenen daardoor –als bestemming
en als plaats van herkomst– relatief weinig invloed uit op andere gemeenten 16.

aandeel in bevolking en verhuizingen

Figuur 68: Gecumuleerd aandeel van gemeenten in verhuizingen in Nederland 2000-2009
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Door de invloed van afstand en omvang op de omvang van verhuisstromen tussen gemeenten is sprake van regionale woningmarkten. Grote gemeenten trekken een groot
deel van de verhuizingen vanuit en naar andere gemeenten naar zich toe, maar de
invloed die zij op die andere gemeenten uitoefenen –het aandeel dat zij hebben in de
verhuizingen vanuit en naar zo’n kleinere gemeente– neemt af met de afstand.
Omgekeerd zijn de verhuizingen vanuit en naar kleinere gemeenten vooral gericht op of
afkomstig vanuit grote gemeenten in de omgeving. Grotere gemeenten vervullen voor
zichzelf en voor kleinere gemeenten dus een centrale rol bij verhuizingen. Zij zijn de kern
waarop kleinere gemeenten –hun ‘ommeland’– zijn georiënteerd. Kern en ommeland
16

Tussen de 418 Nederlandse gemeenten (2012) zouden in principe 174.724 verhuisstromen kunnen optreden.
In praktijk zijn dat maar 126.329 stromen. Ruim een kwart van de mogelijke verhuisstromen tussen
gemeenten vindt dus niet plaats. Dat zijn vooral stromen tussen kleine, ver van elkaar gelegen gemeenten.
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tezamen vormen een regionale woningmarkt. Door de diffuse oriëntatie van verhuizingen
behoren gemeenten weliswaar tot verschillende woningmarktregio’s, maar door een gemeente toe te delen aan de kern waarop zij het sterkst is georiënteerd, kunnen woningmarkregio’s toch op eenduidige wijze van elkaar worden onderscheiden.
Binding en oriëntatie op eigen kern
Het aantal regionale woningmarkten dat wordt onderscheiden, is afhankelijk van het
aantal kernen dat wordt onderkend. Of een gemeente een rol als kern vervult hangt af
van de omvang –qua inwonertal of aandeel in de verhuizingen in ons land– die als eis
wordt gesteld aan een kern. Deze eis bepaalt dus het aantal regionale woningmarkten.
Hoe strenger de eis is die aan een kern wordt gesteld, des te kleiner is het aantal gemeenten dat zich als kern kwalificeert en des te minder woningmarktregio’s er worden
onderkend (figuur 69).
Figuur 69: Relatie tussen aantal, omvang en homogeniteit woningmarktregio’s 2000-2009
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Naarmate het aantal onderkende kernen en woningmarktregio’s kleiner is, is de gemiddelde omvang van een regionale woningmarkt groter. In een grotere regio vindt doorgaans een groter aandeel van de verhuizingen binnen de regio zelf plaats dan in een
kleinere regio. Daardoor is, naarmate het aantal woningmarktregio’s kleiner is, niet alleen de gemiddelde omvang, maar ook de gemiddelde homogeniteit of binding17 aan die
regio’s groter (figuur 69). Daar staat tegenover dat met de toenemende omvang van een

17

Onder binding of homogeniteit wordt hier verstaan, het gedeelte van het aantal ‘inhuizingen’ in een
woningmarktregio dat zijn herkomst binnen de regio heeft en het gedeelte van het aantal ‘uithuizingen’ in een
woningmarktregio dat zijn bestemming binnen de regio heeft.
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regio de gemiddelde oriëntatie op de kern afneemt. Het nabije ommeland is dan wel
sterk op een kern georiënteerd, maar op enige afstand is dat veel minder het geval.
Naarmate een regio groter wordt vastgesteld, neemt het aantal gemeenten met een
geringe oriëntatie op de kern toe.

5.2 Woningmarktregio’s in Nederland
Regio’s op twee niveaus
Als de ruim vierhonderd gemeenten in ons land alle als kern van hun eigen woningmarktregio worden opgevat, zijn de homogeniteit en de oriëntatie op de kernen van deze woningmarktregio’s –de gemeenten zelf– gemiddeld 61 procent. Oftewel, bij ruim zestig
procent van de verhuizingen in ons land wordt geen gemeentegrens overschreden. Als
een gemeente echter een bepaald aandeel in het aantal verhuizingen in ons land moet
hebben om als kern te worden aangemerkt, worden veel minder kernen en woningmarktregio’s onderkend. Naarmate het aandeel dat een kern in het totale aantal verhuizingen
groter moet zijn om als kern aangemerkt te worden, is het aantal woningmarktregio’s
kleiner en neemt de gemiddelde oriëntatie vanuit de woningmarktregio op deze kern af.
De gemiddelde homogeniteit binnen de regio’s neemt echter toe.
Figuur 70: Ontwikkeling homogeniteit en oriëntatie op eigen kern bij aanscherping eis aan
woningmarktkern
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Deze ontwikkeling verloopt echter niet gelijkmatig, maar vertoont pieken bij 0,15 procent, 0,45 procent en 0,95 procent van de binnenlandse migratie (figuur 70). Bij deze
waarden is sprake van een sterke afname van de oriëntatie op de kern en een sterke
toename van de homogeniteit binnen de woningmarktregio. Bij het 0,15%-criterium
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wordt het nog altijd zeer forse aantal van 154 regio’s onderkend, bij het 0,45%-criterium
42 regio’s (figuur 71) en bij het 0,90%-criterium twintig (figuur 5.7). Bij 42 regio’s is de
gemiddelde homogeniteit toegenomen tot ruim 75 procent en bij twintig regio’s tot ruim
tachtig procent. De gemiddelde oriëntatie op de kernen van de woningmarkten is afgenomen tot respectievelijk 37 procent en 29 procent. In geval van twintig regio’s zijn
daarmee ten opzichte van de uitgangssituatie bij 415 gemeenten zowel de externe
oriëntatie als de oriëntatie op de woningmarktkern gehalveerd.
Figuur 71: 42 woningmarktregio’s in Nederland o.b.v. verhuizingen 2000-2009

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank
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Figuur 72: Twintig woningmarktregio’s in Nederland o.b.v. verhuizingen 2000-2009

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank

Sterke regionale variatie
In beide gevallen –42 en twintig regio’s– zijn er echter grote verschillen tussen de woningmarktregio’s. Dat geldt zowel voor de interne samenhang als voor de omvang (tabel
1 en 2). De oppervlakte varieert met de concurrentie die een woningmarktkern ondervindt van andere kernen. Deze concurrentie is sterker naarmate andere kernen groter
zijn of dichter bij liggen. Bij zwakke concurrentie ontstaat een grote woningmarktregio,
bij sterke een kleine. De regio’s Groningen, Amsterdam en Rotterdam zijn veruit de
grootste woningmarktregio’s in ons land. Zij beslaan bij het 0,90%-criterium respectievelijk negentien en negen procent van het Nederlandse oppervlak. Groningen is
centraal gelegen in zijn regio die een groot deel van Noord-Nederland beslaat.
Amsterdam en Rotterdam ondervinden wel concurrentie van andere kernen in de Randstad, maar nauwelijks van kernen daarbuiten en liggen daardoor zeer a-centrisch in hun
woningmarktregio’s. Door de sterke onderlinge concurrentie zijn de andere woningmarktregio’s in de Randstad –Den Haag, Haarlem, Leiden en Dordrecht– echter klein.
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Tabel 1: Omvang en interne samenhang regionale woningmarkten 2000-2009 (0,45%-criterium)

bevolking

in % NL

Nederland / gemiddeld 16.229.583
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Groningen
Eindhoven
Tilburg
Almere
Nijmegen
Enschede
Arnhem
Breda
Haarlem
Apeldoorn
Maastricht
's-Hertogenbosch
Amersfoort
Leiden
Leeuwarden
Zwolle
Zaanstad
Dordrecht
Haarlemmermeer
Zoetermeer
Delft
Deventer
Emmen
Heerlen
Ede
Alkmaar
Helmond
Sittard-Geleen
Venlo
Hilversum
Lelystad
Schiedam
Hengelo
Assen
Almelo
Amstelveen
Hoorn
Roosendaal

1.250.522
1.782.118
821.322
1.056.038
981.988
733.865
407.037
206.186
533.574
335.383
618.524
550.447
321.629
209.687
220.121
384.741
324.441
341.511
434.103
510.450
164.503
256.468
210.036
133.816
113.196
249.813
186.960
271.202
283.133
282.440
182.129
210.763
293.133
188.845
106.805
75.600
162.633
120.784
184.930
78.495
210.394
239.821

opp (ha)

in % NL

3.735.450
8%
11%
5%
7%
6%
5%
3%
1%
3%
2%
4%
3%
2%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
1%
1%

135.330
282.401
36.542
178.113
522.715
157.345
67.394
53.960
119.783
87.935
138.327
194.499
20.497
58.344
36.510
71.855
43.329
24.441
269.950
212.033
14.430
23.905
27.049
9.489
7.345
73.251
109.441
23.550
62.368
51.401
42.384
31.112
74.673
18.784
118.928
1.989
48.020
70.814
55.922
4.404
95.809
59.079

4%
8%
1%
5%
14%
4%
2%
1%
3%
2%
4%
5%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
7%
6%
0%
1%
1%
0%
0%
2%
3%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
3%
0%
1%
2%
1%
0%
3%
2%

binding

oriëntatie op
kern

75%

38%

74%
82%
77%
76%
79%
78%
77%
61%
76%
77%
77%
76%
71%
72%
72%
74%
71%
73%
79%
75%
71%
75%
60%
61%
58%
71%
73%
83%
73%
76%
74%
73%
78%
63%
64%
56%
72%
67%
77%
43%
76%
78%

54%
36%
54%
30%
24%
31%
48%
53%
32%
47%
27%
30%
37%
58%
52%
35%
34%
34%
26%
23%
64%
42%
36%
56%
52%
36%
49%
35%
27%
31%
42%
42%
32%
33%
45%
56%
45%
43%
39%
43%
30%
28%

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank

Qua inwonertal moet Groningen de beide grote kernen in de Randstad voor laten gaan.
Door de grote bevolkingsdichtheid in hun nabije omgeving enerzijds en hun uitgestrektheid anderzijds zijn Amsterdam en Rotterdam qua inwonertal veruit de grootste. Zij
tellen bij het 0,90%-criterium respectievelijk 2,3 en 2,1 miljoen inwoners. De regio’s
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rond de twee andere grote steden in de Randstad –Den Haag en Utrecht– zijn aanmerkelijk kleiner en komen qua inwonertal overeen met Groningen en Eindhoven.
Tabel 2: Omvang en interne samenhang regionale woningmarkten 2000-2009 (0,90%-criterium)

bevolking

in % NL

16.229.583
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Groningen
Eindhoven
Tilburg
Almere
Nijmegen
Enschede
Arnhem
Breda
Haarlem
Apeldoorn
Maastricht
's-Hertogenbosch
Amersfoort
Leiden
Leeuwarden
Zwolle

2.285.346
2.137.534
1.049.373
1.152.227
1.289.731
1.112.729
407.037
355.051
575.862
719.053
742.209
766.920
342.181
406.249
756.197
384.741
387.700
397.746
434.103
527.595

opp (ha)

in % NL

3.735.450
14%
13%
6%
7%
8%
7%
3%
2%
4%
4%
5%
5%
2%
3%
5%
2%
2%
2%
3%
3%

339.582
324.175
47.591
183.330
702.970
250.782
67.394
175.216
136.284
201.318
174.569
237.698
21.844
110.317
98.291
71.855
64.238
34.176
269.950
223.870

9%
9%
1%
5%
19%
7%
2%
5%
4%
5%
5%
6%
1%
3%
3%
2%
2%
1%
7%
6%

binding

oriëntatie op
kern

80%

30%

83%
86%
81%
76%
84%
83%
77%
66%
76%
84%
76%
80%
71%
75%
87%
74%
72%
75%
79%
76%

35%
31%
45%
28%
20%
22%
48%
34%
30%
26%
22%
22%
35%
30%
18%
35%
29%
30%
26%
23%

Bron: ABF-Research; bewerking Rabobank

Qua binding gaan de regio’s Maastricht en Rotterdam met respectievelijk 87 en 86 procent aan kop. Deze regio’s kennen relatief weinig verhuizingen naar of vanuit de rest van
het land en worden op de voet gevolgd door Groningen, Enschede en Amsterdam. Met
uitzondering van Amsterdam zijn deze regio’s met de hoogste interne samenhang
a-centrisch gelegen in ons land. De binding is het laagst in de regio’s Almere, Haarlem en
Amersfoort, die worden omringd door andere woningmarktregio’s.
De oriëntatie vanuit de regio’s op de regionale kern vertoont echter een ander beeld. In
Maastricht en Groningen is de gemiddelde aantrekkingskracht in hun regio’s veruit het
kleinst. Beide kernen zij niet alleen a-centrisch in het land gelegen, maar ook a-centrisch
in hun regio’s en daardoor ondervinden zij in de aan de ‘binnenzijde’ van het land gelegen delen van hun regio een sterke concurrentie van andere kernen. In de regio’s rond
Tilburg en Den Haag is de oriëntatie op de kern sterk.
Verschuivingen tussen woningmarktregio’s
De Nederlandse bevolking vertoont niet voortdurend dezelfde mate van ‘beweeglijkheid’.
Er doen zich –samenhangend met het verloop van de economische conjunctuur– grote
periodieke verschillen voor in verhuisgeneigdheid (figuur 73). Zowel de jaren negentig
als de eerste tien jaren van deze eeuw kenden enkele jaren van onstuimige groei van het
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aantal verhuizingen die werden gevolgd door een aantal jaren van wisselende groei of
stagnatie. Tot slot deden zich twee jaren van sterke daling van het aantal verhuizingen
voor, waardoor de jaren negentig en de jaren nul twee duidelijk van elkaar te onderscheiden perioden zijn met een vergelijkbare ontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt. De financiële en economische crisis van de afgelopen jaren komt qua duur en
gevolgen voor het aantal verhuizingen overeen met de conjuncturele dalen rond 1990 en
2000.
Figuur 73: J-o-j-ontwikkeling verhuizingen in Nederland 1990-2010
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De woningmarkten van de jaren nul verschillen op een groot aantal aspecten van de
woningmarkten van de jaren negentig. De Randstad was dominant in de turbulentie op
de regionale woningmarkten in ons land. Dit duidt erop dat de concurrentie tussen de
woningmarktkernen in de Randstad relatief sterk is. In de eerste plaats kregen Haarlemmermeer en Zoetermeer, door de sterke groei die deze gemeenten in de achter ons
liggende decennia doormaakten, een aandeel in de verhuizingen dat hen kwalificeerde als
zelfstandige woningmarkten. Zij zijn daardoor niet langer onderdeel van de Amsterdamse, respectievelijk Haagse regio’s. Delft zag zijn positie als zelfstandige woningmarktregio
daarentegen juist verloren gaan. Anders dan Haarlemmermeer en Zoetermeer kende
Delft in het afgelopen decennium geen grootschalige uitbreiding en daardoor werd het
qua aandeel in de verhuizingen door deze gemeenten voorbijgestreefd. De voormalige
Delftse regio werd onderdeel van de Haagse regio.
Daarnaast was sprake van een aantal ‘verschuivingen’ doordat woningmarktkernen zich
qua aantrekkingskracht verschillend ontwikkelden. Per saldo verloren Amsterdam en
Rotterdam aan betekenis, Utrecht breidde zijn invloedsfeer echter uit. Amsterdam moest
onder meer Lelystad afstaan, maar won in Het Gooi juist terrein op Almere. Rotterdam
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verloor in het Groene Hart invloed aan Utrecht en moest in Zeeland terrein prijsgeven
aan Breda. De ontwikkeling van grote nieuwbouwwijken in Utrecht en Breda speelde
mogelijk een rol in het versterken van de positie van deze woningmarktcentra. ’s-Hertogenbosch zag zijn invloedsfeer in Oost-Brabant ingeperkt worden door Eindhoven en
hetzelfde was voor Leeuwarden het geval door Groningen. Deze regio is de grote winnaar
van de verschuivingen op de regionale woningmarkt in de afgelopen twintig jaar, met de
sterkste groei qua oppervlakte en inwonertal. De Groningse regio besloeg in de jaren nul
bijna een vijfde deel van ons land en verstevigde zijn derde positie qua inwonertal.
Achtergrond verschuivingen
Verschuivingen in regionale woningmarkten ontstaan door veranderingen in het verhuispatroon vanuit en naar gemeenten. Daarbij kunnen factoren aan de vraag- en de aanbodkant van de woningmarkt een rol spelen. Aan de aanbodkant speelt de ontwikkeling
van de omvang van de woningvoorraad een rol. Een gemeente met veel woningnieuwbouw kan sterker ‘trekken’ dan een gemeente waar de woningvoorraad stagneert. Aan de
vraagkant is de leeftijdssamenstelling van de bevolking van belang. Jongvolwassenen en
dertigers verhuizen veel vaker, over veel grotere afstand en om andere redenen dan
gezinnen en ouderen. Een sterk vergrijzende gemeente heeft daardoor een andere positie in een woningmarktregio dan een ‘jonge’ gemeente.
Daarnaast kan het ‘marktsentiment’ een rol spelen bij verandering van woningmarktregio. In de luwte op de markt voor koopwoningen waarvan nu sprake is, neemt het aandeel van jongvolwassenen in de verhuizingen toe door de daling van het aantal verhuizingen door gezinnen en ouderen. ‘Studenten en starters’ lijken daardoor wat meer dan
voorheen het verhuispatroon in ons land te bepalen. Woningmarktkernen waarop deze
groepen zich richten, breiden daardoor hun invloed uit, ten koste van andere kernen.
Vooral Nijmegen kon daardoor zijn invloed uitbreiden en in mindere mate was dat het
geval voor Groningen en Eindhoven. Daarnaast zijn Zoetermeer en Haarlemmermeer als
gevolg van de daling van het aantal verhuizingen in de afgelopen jaren weer van de
kaart verdwenen als zelfstandige woningmarktregio’s. Naast Den Haag en Amsterdam
profiteerden Leiden en Haarlem hiervan.

5.3 Regionale woningmarkten
‘Woonconsumenten’ stemmen door verhuizing –of verbouwing– hun woning af op hun
woonwensen. Daarmee zijn verhuizingen de smeerolie van de woningmarkt. Het aantal
verhuizingen tussen twee plaatsen hangt samen met de afstand tussen die plaatsen en
hun bevolkingsomvang. Hoe groter twee plaatsen zijn en hoe dichter zij bij elkaar liggen,
des te groter is het aantal verhuizingen tussen die plaatsen. Grotere plaatsen zijn de
kernen waarop kleinere plaatsen –hun ‘ommeland’– zijn georiënteerd. Kern en ommeland
tezamen vormen een regionale woningmarkt.
Het aantal regionale woningmarkten hangt daardoor af van het aantal kernen dat wordt
onderkend. Het aantal kernen wordt op zijn beurt bepaald door de eis die qua inwonertal
of aandeel in de verhuizingen in ons land aan een plaats wordt gesteld. Hoe strenger
deze eis, des te kleiner het aantal kernen en woningmarktregio’s en des te groter hun
gemiddelde omvang. Met de omvang van de woningmarktregio neemt hun homogeniteit
–het aandeel van de verhuizingen dat binnen de regio plaatsvindt– toe, maar neemt de
gemiddelde oriëntatie op de kern van die regio af.
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In Nederland maken binnengemeentelijke verhuizingen gemiddeld meer dan zestig
procent van het totale aantal verhuizingen uit. Als de 415 gemeenten als evenzovele
woningmarktregio’s worden opgevat, zijn de homogeniteit en de oriëntatie op de kern
van die regio gemiddeld dus meer dan zestig procent. Als twintig woningmarktregio’s
worden onderkend, vindt gemiddeld tachtig procent van de verhuizingen binnen een
regio plaats, maar is de gemiddelde oriëntatie op de kernen van die regio’s meer dan
gehalveerd.
De omvang en de onderlinge afstand van de kernen bepaalt het ruimtelijk patroon van
regionale woningmarkten. Door de ongelijkmatige spreiding van grote gemeenten –
kernen– over het land telt de Randstad een groot aantal woningmarktregio’s, die groot
zijn qua inwonertal, maar relatief klein qua oppervlakte. In de dunner bevolkte regio’s
buiten de Randstad zijn het aantal regio’s en het gemiddelde inwonertal juist klein en is
de gemiddelde oppervlakte relatief groot. De oriëntatie en omvang van regionale
woningmarkten varieert met de tijd doordat gemeenten een positie als kern verwerven of
juist kwijtraken.
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6. Wat nu? Aanbevelingen
De woningmarkt bij krimp en groei
Bouw woningen waaraan behoefte is
Nederland als geheel heeft een tekort aan woningen, maar dit tekort is zeer
ongelijkmatig over de verschillende typen huishoudens en over het land verdeeld. In het
landelijke gebied bestaat een klein overschot aan woningen, maar in stedelijke
gemeenten heerst een tekort aan woningen. Het tekort doet zich vooral voor in
gemeenten waar een instelling voor hoger onderwijs is gevestigd.
Dat is het gevolg van de forse omvang van de huidige cohorten jongvolwassenen en hun
verhuisgedrag. Jongvolwassenen –veruit de meest ‘beweeglijke’ leeftijdscategorie–
verhuizen per saldo vanuit de voorsteden en het landelijke gebied naar de
‘studentensteden’. In de fase van gezinsvorming keren zij de stad echter weer de rug toe
en vestigen zij zich in voorsteden en in het landelijke gebied. In de jaren twintig van
deze eeuw zullen de huidige cohorten jongvolwassenen de fase van de gezinsvorming
bereiken en een woning gaan zoeken in suburbane woonmilieus. In deze woonmilieus is
nu sprake van een sterke vergrijzing, waardoor hier maar weinig woningen ‘op de markt’
komen. Zodra deze vergrijzing overgaat in sterfte –juist op het moment dat de
suburbanisatie van gezinnen gaat toenemen– zal het aantal woningen dat in de
suburbane woonmilieus beschikbaar komt echter toenemen.
Om het tekort aan woonruimte terug te dringen is de bouw van goedkope, tijdelijke
(starters)woningen in (studenten)steden nodig, niet zozeer bouw van gezinswoningen of
bouw van woningen in voorsteden of het landelijke gebied.
Bouw in regio’s waar de behoefte aan woningen toeneemt
Om de verwachte bevolkingsgroei een onderdak te kunnen bieden, zal het
woningbestand in ons land tot 2040 met bijna een miljoen eenheden moeten toenemen.
De bevolkingsontwikkeling zal net als in het verleden forse regionale verschillen laten
zien. Tegenover regio’s met een sterke groei staan stagnerende of ‘krimpende’ regio’s.
Om regionale overschotten of tekorten aan woningen te voorkomen, zou de bouw van
woningen moeten aansluiten bij deze regionale variatie in de ontwikkeling van de
behoefte. Dat houdt in dat in regio’s waar het aantal huishoudens dankzij de
economische dynamiek of de kwaliteit van het woon- en leefklimaat sterk zal toenemen
uitbreiding van de woningvoorraad zal moeten plaatsvinden.
In regio’s waar de bevolkingsomvang (verder) zal afnemen, zal de woningvoorraad
echter kleiner moeten worden. Daar zullen per saldo woningen moeten worden gesloopt.
Ook in deze regio’s is echter nieuwbouw nodig om kwaliteitsverhoging van de
woningvoorraad mogelijk te maken. Daarom is de sloopopgave hier groter dan het
woningoverschot.
Zorg voor toename van de woningvoorraad in de ‘romp’ van het land en voor minder
woningen aan de rand van het land.
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Druk op de ruimte maakt inbreiding noodzakelijk, …
De toename van de bevolking zal het grootst zijn in het dichtst bevolkte deel van het
land, waar de schaarste aan ruimte het grootst is. In deze meest verstedelijkte gebieden
is niet alleen het tekort aan woonruimte het grootst, maar is ook de onderbenutting van
de woningvoorraad door leegstand het sterkst. Bovendien is in vrijwel het gehele land
sprake van onderbenutting van maatschappelijk en commercieel vastgoed.
Door ‘inbreiding’ –woningbouw in bestaand stedelijk gebied– kan in gebieden waar de
ruimte schaars is en waar het buitengebied door het ruimtelijk beleid wordt beschermd
tegen verstedelijking, toch worden voorzien in een deel van de behoefte aan woonruimte.
Door de dichtheid waarmee de inbreiding plaats vindt te laten verschillen met het type
woonmilieu en de mate waarin een gemeente is verstedelijkt, blijft –bij een hogere
dichtheid in het algemeen– de variatie tussen woonmilieus en verstedelijkingscategorieën
bestaan. Deze differentiatie leidt ertoe dat stedelijke woonmilieus –door de hoge
bebouwingsdichtheid– een groot potentieel hebben voor inbreiding. Desondanks schiet de
inbreidingscapaciteit in de Randstad tekort, waardoor daar toch uitbreiding van het
stedelijke areaal noodzakelijk is.
Zet reeds bestaand vastgoed –woningen en bedrijfsgebouwen– in om het tekort aan
woonruimte terug te dringen en maak daarnaast in regio’s met een krappe woningmarkt,
zoals de Noordvleugel van de Randstad, uitbreiding van het stedelijke areaal mogelijk.
…gebrek aan vraag eveneens
De rand van het land kent een overschot aan woningen. In een aantal van deze regio’s
zal de toename van het aantal huishoudens tekortschieten om dit overschot te doen
verdwijnen. Hoewel het hier doorgaans om dunbevolkte gebieden gaat waar de omvang
van het stedelijke areaal gering is, zijn ook in deze regio’s hergebruik van ongebruikt
bebouwd areaal en intensivering nodig, zowel uit het oogpunt van zuinig ruimtegebruik
als om het overschot aan woningen terug te dringen. Bouwen ‘in de wei’ zou dit –en de
verspilling van ruimte– immers alleen maar doen toenemen.
Wees ook in dunbevolkte regio’s zuinig op de ruimte.
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