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2010 - Regeerakkoord VVD-CDA  I

� Meer ruimte voor meegroei-, mantelzorg- en meergeneratiewoningen

� Meer ruimte voor kleinschalige bouwlocaties, ook in het Groene Hart

� Meer ruimte voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap

� Nieuwe impulsen/ontwikkelingsmogelijkheden krimpregio’s

� Woningcorporaties 

�Voor wie geen toegang heeft tot de koopmarkt

�Investeringen van maatsch. belang 

�Voor degenen die geen alternatieven hebben
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2010 - Regeerakkoord VVD-CDA II
� Functioneren woningcorporaties verbeteren

� Extern toezicht door een woonautoriteit

� Huurders corporatiewoning krijgen het recht hun woning tegen 
een redelijke prijs te kopen

� Sociale woningen stapsgewijs alleen voor lagere inkomens

� Tot 43.000 Euro – huren alleen plus inflatie

� Boven 43.000 Euro – inflatie + 5%

� Bevordering samenwerkende woningcorporaties, thuiszorg e.d.
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Bijzondere bouwopgave Nederland

� 1900 5 miljoen inwoners 1 miljoen huizen

� 1950 10 miljoen 2 miljoen huizen

� 2007 16,5 miljoen 7 miljoen huizen

� 2020 17/18 miljoen 8/8,5 miljoen huizen

Snelste en grootste bevolkingsgroei in Europa

1900-2000: 3 x bevolking, 6 x huishoudens

Grote veranderingen

� Meer huishoudens (7,4 miljoen)

� Snelle groei aantal eenpersoonshuishoudens (35%)

� Meer ruimte per hh en per persoon

� De auto en de buitenhuiskamer

� Meer voorzieningen (2e WC, 2e bad)

� Meer isolatie (geluid, energie)
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Feiten 2010 - 2020

� Bevolking             17 miljoen (plus 0,5 miljoen)

� Jonger dan 20 jaar      3,7 miljoen (min 0,2 miljoen)

� Boven 65 jaar             3,3 miljoen (plus 0,8 miljoen) (19,7%)

� Niet-westers               2,2 miljoen (plus 0,4 miljoen)

� Levensverwachting  Mannen   80,3 jaar  (78,7)

� Levensverwachting  Vrouwen    83,3 jaar (82,6)

� Geen grote veranderingen in geboorte- en sterftecijfers. 
Inwoneraantal blijft nog licht stijgen. Alleen de grensgebieden 
verliezen inwoners ('krimp')
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Belangrijke veranderingen 2010 - 2020

� Meer en kleinere huishoudens  7,9 miljoen  

� Meer eenpersoonshuishoudens  (40%)

� Ieder huishouden alles zelf, ieder lid huishouden alles zelf

� Meer dan 100% gsm, tv, pc (nu al over 90% incl. internet)

� Nu 7,7 miljoen personenauto’s (25% hh meer dan één),  
door naar 8 – 8,5 miljoen

� Nu  7 miljoen woningen plus 60.000 per jaar

� Heel dure leefvorm, maar geen kans op nieuwe 
collectievere leefvormen
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Lage bevolkingsgroei, 
hoge huishoudensgroei

� 7 miljoen → 2020: 7,9 miljoen

• grotere huizen met minder bewoners

• sinds 1900: verdubbeling kamers, 
halvering bewoners (2,3)       

• meer kubieke meters op 
minder vierkante meters

• meer ruimte, meer comfort, meer koop, 
meer grondgebonden

Krimp in de periferie, kramp in de kern

Nederland: van Randstad naar Handstad

� Vanuit de kern groei langs de verbindingslijnen

� A 2 – Amsterdam – Eindhoven – de spil van Nederland

Sociaal en Cultureel Planbureau

Krimp in Parkstad Limburg, N.O. 
Groningen, West Zeeuws Vlaanderen

Bevolkingsdaling door bevolkingsverplaatsing

� Vergrijzing

� Verarming

� Verlaging opleidingsniveau

� Verhoging uitkeringsafhankelijkheid
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Woningen te koop Utrecht, Heerlen, Kerkrade: steeds 
in relatie tot 1% bevolking (begin 2011)

Utrecht Heerlen Kerkrade Winschoten

50.000-
100.000

1% 19% 3% 7%

100.000-
150.000

8 36 28 36

150.000-
250.000

48 28 39 36

250.000-
500.000

36 16 19 20

500.000- 1 
miljoen

6 2 2 (1)

Boven 1 
miljoen

1 - (1) -

(N=3000) N=820) (N=550) (N=430)



Hoe wonen de Nederlanders?

69%  eengezinswoning

59%  koopwoning (2010)

80%  na 1945, 50% na 1970

�HH. met kinderen: 90% eengezinswoning 

75% koopwoning  - 25%  175 m2 plus

�EU 42% etage, NL 15%

Wie wonen in een koopwoning?

� Hoog opleidingsniveau (75%) meer dan midden (60%)               
en laag (38%)

� Paren met kinderen (81%) meer dan alleenstaanden (37%)          
en eenoudergezinnen (35%)

� Meer autochtonen (63%) dan n.w. allochtonen (29%)

� Minder G4 (35%) dan G 21 (52%) en ‘rest’ (66%)

� Gemiddelde waarde 2010 237.000 Euro (2009: 254.000)

� Gemiddelde hypotheekschuld 155.000 Euro
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‘Huren kan ook nog’

� 32% sociale huurwoning, 9% particulier (2,7 miljoen)

� Huurkosten (incl.) – gem. 600 Euro (woonquote 37%)

� Huurtoeslag (2009) – gem. 80 Euro p.m.

� Netto jaarinkomen huurdershuishoudens 23.000 Euro                 
(kopers 43.000 Euro)

� Lange wachttijden

� Landelijke uniforme kwaliteitspuntenregeling

Sociaal en Cultureel Planbureau

Wat valt tegen?

� Minder bouwvergunningen (2010: 61.000),                         
minder woningen gereed (2010: 56.000)

� Steeds hogere bouwkosten per woning                             
(1990: 60.000 Euro; 2010: 140.000 Euro)

� Huishoudensgroei sneller dan woningaanbod

� Hypotheken moeilijker te krijgen; onzekerheid hypotheekrenteaftrek

� Geen grote bouwstromen meer – kleiner, individueler,                       
meer op maat?
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Wat vinden ze van hun woning?

� 89% tevreden of zeer tevreden

� Meest tevreden (95%): 65+, 20% hoogste inkomens, autochtoon

� Minst tevreden: 18-34 jr. (78%), 20% laagste inkomens (82%)

• Marokkanen (53%)

• Turken (67%)

Wat komt de woning/woonomgeving tekort

Woning

� Buitenruimte 21% (lage inkomens 27%)

� Ruimte 15 (allochtonen 35%)

� Onderhoud 12

Woonomgeving

� Netheid (‘rommel’) 15%

� Rust (‘verkeer’) 13

� OSM 9

� Veiligheid 9



Verhuiswensen

25% HH. wil binnen twee jaar - feitelijk de helft

Verhuisredenen (in mate van incidentie)

1. zelfstandig wonen 

2. huis te klein

3. werk of studie

4. slechte buurt 

Verhuiswensen

5. gezondheid 

6. huwelijk/ samenwonen

7. huis te groot

8. scheiding 

Meest gevraagd : 

• goedkope huurwoningen 
door goedkoop hurenden, 

• dure koopwoningen 
door bezitters van dure koopwoningen

Doorstroming 2007-2009

Feitelijk Gewenst

Van eengezinshuur (130.000) – 2/3 huur (2/3e uur) (245.000)

Van meergezinshuur (260.000) – 60% huur (60% huur) (470.000)

Van meergezinskoop (70.000) – 15% huur (15% huur) (125.000)

Van eengezinskoop (250.000) – 20% huur (20% huur) (465.000)

(Woon 2009)
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Probleem I : G-4

Teveel huurwoningen (75%)

Teveel te kleine woningen 
(50% kleiner dan 75 m2)

Teveel etagewoningen, flats (79%)

Teveel woningen met buitentrap 
(centrum-stedelijk 38%)

Teveel slechte woonmilieus 
(verhuisreden voor 22%)

Teveel woningzoekenden / starters

Probleem II: Etnische minderheden

10 % NL. Bevolking; 30-40% bevolking G 4; 
2020 : 14%

Veel relatief grote en jonge gezinnen, gemiddeld laag inkomen, 
hoge uitkeringsafhankelijkheid

Concentratie in oude en goedkope na-oorlogse stadswijken

Probleem II: Etnische minderheden

Turken en Marokkanen
vaak 'tweede' woning in land van herkomst

Surinamers en Antillianen
geen cultuurspecifieke woonbehoefte

Weinig ruimte voor multicultureel bouwen
in nederland, ambivalente houding alle partijen

Weinig experimenten slagen of komen van de grond

Succesvolle allochtonen wonen 'autochtoon‘, maar bang voor 
discriminatie

Voordelen ‘zelfsegregatie’

Aanpassing aan NL gezinspatroon



Sociale cohesie (% (helemaal) eens), 2008

� In deze buurt gaat men op een prettig manier met elkaar om 86%

� Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt 85%

� Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen 79%

� Ik heb veel contact met mijn directe buren 65%

� Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 58%

� Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 48%

� De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 20%

� Als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen 12%

‘Publieke familiariteit’

Elkaar minstens ‘een beetje’ kennen

‘Een beetje’ weten wat je aan elkaar hebt

Minstens ‘een beetje’ rekening houden met elkaar

(Blokland 2007)

Wat werkt goed?

� Menging koop/particuliere huur/sociale huur

� Menging hoog/laag, rij/vrij

� Integratie parkeren (hh begint bij de auto)

� Menging functies (levendigheid/veiligheid)

� Alert blijven op vies, onveilig, kapot, leeg, verwaarloosd

� Stimuleer reputatie en identiteit, involveer bewoners

� Herkenningspunten, heldere plattegrond, variatie

Hoe willen de Nederlanders wonen?

Groter, groener, homogener, veiliger

Op de grond, met tuin voor, achter en opzij, 
aan het water

Ruimte voor mobiliteit en vrije tijd: 
parkeren, stallen, opbergen, aanleggen

Comfortabeler en luxueuzer ( keuken, badkamers)

Prettige sociale omgeving

In een eigen huis, herkenbaar, energiezuinig

Met alleen het eigen gezin

Probleem: afstand tot werkplekken m/v,                
voortgezet onderwijs

Meer rekening houden met …

� Samenhang woning – auto

� Bereikbaarheid gaat boven nabijheid

� Multifunctionaliteit auto

� Samenhang rijden en parkeren

� Tweeverdieners zijn twee-auto-bezitters

� Economische psychologie autobezitter
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Toekomst anders?

� Werken – meer diensten, meer thuis, maar ook meer        
contact- en teamwerk, meer overloop werk-privé

� Wonen – meer ruimte, meer ICT, meer comfort

� Winkelen – meer e-commerce
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