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11  Wonen en woonomgeving

Jeanet Kullberg, Lucas Harms en Vic Veldheer

11.1 Trefzekere voorspellingen 

In zijn proefschrift Wonen, kreativiteit en aanpassing; onderzoek naar voorwaarden voor 
optimale aanpassingsmogelijkheden in de woningbouw besteedde Priemus (1969) in een 
hoofdstuk over ‘toekomstwaarde’ aandacht aan trendmatige veranderingen die hun 
weerslag hebben op het wonen. Een woning met toekomstwaarde omschreef hij als 
een woning die betrekkelijk makkelijk kan worden aangepast aan de gevolgen van 
nieuwe technische vindingen, de ontwikkeling van de welvaart, en sociale en soci-
aal-culturele veranderingen voor het wonen. Welke ontwikkelingen waren dat zoal 
en welke eisen stelden ze aan het wonen?

‘Family planning’ dankzij ‘moderne kontraceptieven’ zou het mogelijk maken 
om te anticiperen op gezinsuitbreiding in plaats van erdoor verrast te worden. De 
woningdifferentiatie moest rekening houden met dit anticiperend gedrag en vol-
doende marge bieden. De dalende gemiddelde gezinsgrootte werd – met recht – getipt 
als de meest spectaculaire ontwikkeling. Priemus hield rekening met de mogelijk-
heid dat deze toen nog vrij nieuwe, trend niet zou doorzetten, in welk geval een 
‘strakke differentiatie’, ofwel de bouw van kleine woningen die naar de toenmalige 
maatstaven pasten bij kleine huishoudens, erg riskant zou zijn. 

Voor kinderen werd een trend naar een grotere vrijheid en zelfstandigheid gesig-
naleerd. Die moest opgevangen worden door grotere slaapvertrekken te maken dan 
de toen gangbare vijf vierkante meter, terwijl op een veranderende seksuele moraal 
onder de jeugd ingespeeld moest worden door, behalve de ouderslaapkamer, ook 
kinderkamers ‘behoorlijk akoestisch en visueel’ te isoleren.

Het vervagen van grenzen tussen mannen- en vrouwentaken zou volgens diverse 
aangehaalde deskundigen niet zo’n vaart lopen, maar toch zou door het fenomeen 
van de werkende vrouw het huis vaker overdag leeg komen te staan. Dit had con-
sequenties voor de wijze van verwarmen van de woning (‘het onverbiddelijke einde 
van de kolenhaard’) en de leverantie van artikelen. Centrale verwarming zou het 
overigens ook mogelijk maken de slaapkamers voor functies als studie en spel te 
gebruiken. Door de auto en door de groeiende afstand tussen woning en voorzienin-
gencentrum, zou men minder vaak inkopen doen en behoefte hebben aan veel en 
ook koele bergruimte. Boodschappenkastjes hadden hun langste tijd gehad.

Priemus omschreef de auto als de newcomer van de eeuw, die bestaande steden-
bouwkundige structuren in één klap achterhaald maakte. De relatie tussen woning 
en auto verdiende aandacht, waarbij het ene type oplossing bestond uit ‘elke woning 
zijn aangebouwde garage’ en het andere uit ‘in de nabijheid van woningen geen blik’. 
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De eerste oplossing verdiende de voorkeur, omdat de garage tevens als bergplaats, 
speel- en hobbyruimte gebruikt kan worden. ‘Ondubbelzinnige enquêteresultaten 
sterken ons in hoge mate in deze overtuiging’, aldus Priemus.

Toename van de vrije tijd zou vooral binnenshuis opgevangen moeten worden, 
omdat ons klimaat niet stimuleert tot langdurig verblijf buitenshuis. Behoefte aan 
hobbyruimte in de woning en aan een buitenruimte dicht bij de woning, en toestem-
ming om als huurder de woning te mogen verbouwen, zouden het gevolg zijn. 

De gevolgen die in de woningbouw aan dit alles verbonden moesten worden  
(Priemus 1969: 260), gelden nog altijd als belangrijke uitgangspunten in de nieuw-
bouw: ‘[…] – In het volle bewustzijn aan degene die over 50 jaar bovenstaande rege-
len leest wellicht een paar vrolijke momenten te hebben bezorgd – menen wij toch 
dat de konsekwenties van al deze ontwikkelingen tot twee vrij duidelijke konklusies 
leiden: 
1 Voor het opvangen van nagenoeg alle ontwikkelingen zijn extra ruimte en marge 

in […] woninggrootte verreweg de probaatste middelen. 
2  Een hoge variabiliteit (flexibiliteit) zou tot aanpassing aan vele externe, niet- 

cyclische (trendmatige) ontwikkelingen kunnen bijdragen.’

De geschetste trends zijn in belangrijke mate uitgekomen: de gezinsverdunning en 
de scherpe daling van de woningbezetting, de zelfstandigheid van jongeren, de wer-
kende vrouw en de opmars van de auto. De trends, maar ook de gevolgen ervan zoals 
Priemus ze schetste, zijn trefzeker gebleken.

 
In de loop der jaren is de aandacht voor het wonen verbreed. Toen de grootste woning-
nood gelenigd was, trad het belang van de omgeving naar voren: de fysieke en sociale 
kwaliteiten van het woonmilieu. Krotopruiming maakte plaats voor stadsvernieuwing 
(bouwen voor de buurt) en die werd weer opgevolgd door stedelijke vernieuwing, waar-
bij de sociale compositie van de gehele stad de aandacht heeft. Woonmilieus zijn gedif-
ferentieerder dan alleen het onderscheid tussen stad en platteland. 

In dit hoofdstuk gaan we na welke invloed verschillende sociaal-culturele trends 
op de woonwensen uitoefenen en hoe aanbieders van woningen daarop inspelen. 
Daarna bekijken we enkele conditionerende factoren, in het bijzonder ruimtelijk 
beleid, woningnieuwbouw en financiële regelingen om de woonconsumptie te steunen: 
de hypotheekrenteaftrek (het h-woord) en de huursubsidie. We komen dan vanzelf 
terecht bij thema’s die in de met toekomstverkenningen onderbouwde nota Mensen 
wensen wonen; wonen in de 21-ste eeuw zijn vastgesteld: keuzevrijheid, betaalbaarheid, 
wonen en zorg, stedelijke woonkwaliteit en ‘groene woonwensen’ (vrom 2000a).

11.2  Sociaal-culturele trends en hun invloed op het wonen

Belangrijke determinanten voor de raming van de woningbehoefte zijn de huishoudens-
ontwikkeling (aantallen huishoudens en samenstelling ervan), de economische 
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vooruitzichten (inkomen, inkomensverdeling, inkomenszekerheid) en het over-
heidsbeleid. De overheid kan het aanbod van woningen sturen door ruimtelijk beleid 
(waar mag gebouwd worden), bouwregelgeving (hoe wordt gebouwd) en financieel 
beleid (subsidies voor woningbouw of bijdragen in de woonlasten). Economische 
ontwikkelingen beïnvloeden wat woonconsumenten kunnen en willen besteden aan 
het wonen. 

In deze paragraaf bepalen we ons tot de sociaal-demografische en sociaal-culturele 
trends die in hoofdstuk 1 zijn uiteengezet (individualisering, intensivering, infor-
malisering, informatisering en internationalisering). Ook kijken we naar schaalver-
groting en de groei van de automobiliteit, zaken die van invloed zijn op de keuze van 
de woonplaats en de rol van verkeers- en parkeerruimte in de woonomgeving. Voor 
deze trends gaan we na welke uitwerking ze op het wonen gehad hebben en wat een 
logische toekomstverwachting is. We onderzoeken hoe robuust de trends zijn, welke 
uitwerking ze hebben en in hoeverre er ook tegentrends zijn, die mogelijk in belang 
toenemen.

11.2.1 Sociaal-demografische trends

Huishoudensverdunning
Voor het ramen van de behoefte aan woningen is de huishoudensontwikkeling van 
belang. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) zal de al lang aanhou-
dende trend van huishoudensverdunning nog doorzetten. Het aantal huishoudens 
zal in 2020 gegroeid zijn tot ruim 7,9 miljoen en blijft daarmee sneller groeien dan 
de bevolking. Het gemiddelde aantal personen per huishouden daalt in de komende 
jaren naar verwachting van ruim 2,3 nu naar 2,2 in 2020, een halvering ten opzichte 
van 1950. Van de bijna zeven miljoen huishoudens bestaat een derde uit één persoon, een 
derde uit twee personen en een derde uit meer dan twee personen. In de komende 
jaren (tot 2020) zal het aantal alleenstaanden nog met ongeveer een half miljoen toe-
nemen tot ruim drie miljoen. Voor ruim de helft betreft die toename oudere alleen-
staanden; daarnaast verbroken relaties van (ongehuwd) samenwonenden (zie ook 
hoofdstuk 2). Het aandeel jongeren – potentiële starters op de woningmarkt – zal 
volgens de cbs-prognoses ongeveer gelijk blijven.

Vergrijzing
Hoewel Nederland na Ierland het minst vergrijsde land van de Europese Unie is, vormt 
de vergrijzing ook in Nederland een grote uitdaging, omdat de woon-zorgstructuur 
hierop toegesneden moet worden. Naar de huidige inzichten gaat het niet zozeer om 
intramurale voorzieningen, maar veeleer om de combinatie van wonen, zorg en welzijn. 

In de vergrijzing treedt een trendbreuk op met betrekking tot de ‘dubbele ver-
grijzing’; de toename zal vooral jongere ouderen betreffen en in mindere mate de 
75-plussers. Dit heeft consequenties voor de zorgbehoefte, want deze aankomende 
cohorten ouderen zullen gezonder, welgestelder en vitaler zijn dan de huidige ouderen 
(zie hoofdstuk 9). 
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Verreweg de meeste ouderen wonen zelfstandig (94% van alle 65-plussers) en vaak 
naar tevredenheid, met uitzondering van ouderen in meer problematische stadswijken, 
die zich daar niet meer thuis voelen (hierop komen we nog terug). Het is vooral hun 
gezondheid dan wel de angst voor een tanende gezondheid die hen tot verhuizen 
aanzet. In hoofdstuk 9 kwam de verwachte behoefte aan verzorgd wonen aan de 
orde, een vorm die vergelijkbare zorg biedt als het verzorgingshuis. 

Veel ouderen anticiperen op een afnemende vitaliteit en dat uit zich in een inte-
resse in woningen die voor ouderen bestemd zijn, of, vooral onder de hoogopgelei-
den, in toegankelijke woningen zonder ouderenetiket erop (Kullberg en Ras 2004). 
Dit anticiperen heeft als voordeel dat er meer tijd is om een plezierige woning te 
vinden voordat de nood aan de man komt, dat men nog kan wennen aan de nieuwe 
woning en de omgeving, en dat de kans op huiselijke ongelukken met mogelijk 
langdurige nasleep afneemt. Voor de woningmarkt betekent dit dat er meestal een 
relatief grote woning vrijkomt voor jongere huishoudens. 

Er is dan ook alle reden om aan de bouw van ouderenwoningen een hoge prioriteit 
te geven. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(vrom) en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) hebben 
in een beleidsbrief aan de Tweede Kamer (tk 2002/2003) maatregelen genoemd om 
te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar toegankelijke woningen, deels met 
de mogelijkheid zorg en diensten te gebruiken. Ze bepleiten differentiatie van het 
aanbod, onder meer naar commerciële aanbieders en woningcorporaties, ter vergro-
ting van de keuzevrijheid van ouderen en ook met het oog op de doorstroming op de 
woningmarkt. De kwantitatieve behoefte is geraamd op basis van de vergrijzing en 
de verwachte effecten van verdere extramuralisering (Sogelée en Bouwer 2003). 

Bovendien is in de behoefteraming het feit verdisconteerd dat de meeste toeganke-
lijke woningen helemaal niet bewoond worden door ouderen of mensen met lichame-
lijke beperkingen, en dat een rigide toedeling van dergelijke woningen onmogelijk en 
onwenselijk is. Van de bewoners die recentelijk een ‘nultredenwoning’1 betrokken, 
was driekwart nog geen 55 jaar oud. Bij dergelijke woningen bepalen etagewoningen 
en appartementen het beeld, maar 43% van de goed toegankelijke woningen zijn 
eengezinswoningen met sanitair en slaapkamer op de begane grond, villa’s, bunga-
lows, landhuizen, boerderijen en tuindershuizen. Dikwijls gaat het om koophuizen 
(Kullberg en Ras 2004). Relatief jonge, niet-onbemiddelde ouderen tonen overigens 
interesse om nieuwe grondgebonden en toch toegankelijke woningen te kopen. Ze 
hebben ook interesse in een tuin (Rietdijk et al. 2004).

Strategieën om aan de vraag naar voor ouderen geschikte woningen te voldoen, zijn 
nieuwbouw, bestaande woningen toegankelijk maken, zorgsteunpunten toevoegen 
om bestaande toegankelijke woningen ‘op te waarderen’ en (toch ook) een betere 
toewijzing van geschikte woningen. Dit alles overwegende wordt voor de periode tot 
2015 een indicatieve opgave geformuleerd voor de bouw van 252.000 nultredenwo-
ningen (zonder zorg), verbouw van 300.000 woningen en gericht toewijzen van ruim
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130.000 traploze woningen. Daarnaast wordt nieuwbouw van 60.000 woningen met 
zorgvoorziening bepleit, en opwaardering van nog eens 55.000 woningen met zorg-
steunpunten in de buurt (tk 2002/2003).

De toenemende sociaal-culturele diversiteit van ouderen rechtvaardigt de in de nota 
Mensen, wensen, wonen verwoorde aandacht voor diversiteit en keuzevrijheid. Die diver-
siteit wordt vooral gezocht in toevoegingen in de duurdere segmenten van de ‘ouderen-
markt’ en daar is veel voor te zeggen, vooral als de toevoegingen doorstroming op 
de woningmarkt ontketenen. Vooralsnog zijn het vooral woningcorporaties die voor 
ouderen geschikte woningen bouwen, maar ook in de koopsector gebeurt dat steeds 
meer. Ouderen zijn in toenemende mate eigenaar van hun woning, zodat verwacht 
wordt dat de vraag naar arrangementen voor oudere eigenaren zal toenemen. 

In het betrekkelijk goedkope deel van de woningvoorraad kan ook, op eenvoudige 
wijze, een bijdrage geleverd worden aan het opvangen van de vergrijzing: met behulp 
van clustergewijze woningtoewijzing en de (ver)bouw van kangoeroewoningen, is 
het bieden van mantelzorg te vergemakkelijken voor wie dat wil. Dit laatste kan in het 
licht van de stijgende kosten van de (thuis)zorg, ook indien niet direct door de betrok-
kenen zelf gewenst, in toenemende mate noodzaak worden (zie hoofdstuk 9). Er zijn 
indicaties dat de kangoeroeformule – waarin bekenden, meestal ouders en een van de 
volwassen kinderen, aanpalende zelfstandige woningen (soms met elkaar verbonden) 
bewonen – populair is bij respectabele aantallen allochtonen (vrom-raad 2002). 

Groei migrantenpopulatie
De groep niet-westerse allochtonen is aan het einde van de twintigste eeuw sterk 
gegroeid, van 160.000 in 1972 tot ruim 1,6 miljoen nu. Het cbs verwacht dat hun 
aantal sterk zal blijven groeien, tot 2,4 miljoen in 2020 (eerste en tweede generatie, 
zie hoofdstuk 3). Naarmate migranten en hun nakomelingen langer in Nederland 
verblijven, dringt zich de vraag op waarom enig onderscheid voor het wonen relevant 
zou zijn, ware het niet dat in de stadswijken waar allochtonen rijk vertegenwoordigd 
zijn, de samenstelling van de bevolking als een van de grootste en in ernst toenemende 
kwesties wordt gezien (vrom 2004c). Ook nemen allochtone groepen, gelet op de 
woonkwaliteit waarover ze kunnen beschikken, nog altijd een achterstandspositie in. 
De vraag is hoe snel die kan worden ingelopen en wat dat betekent voor de spreiding 
van deze groepen over steden en stadsgewesten. Voor allochtone ouderen geldt veel 
meer dan voor autochtone, dat ze een rijk sociaal netwerk hebben, in het bijzonder 
bestaande uit naaste familie, die bovendien vaker in de buurt woont (Schellingerhout 
et al. 2004). Ze kunnen daardoor makkelijker een beroep op hulp van de familie doen. 

11.2.2 Automobiliteit en schaalvergroting 
Automobiliteit en schaalvergroting zijn hand in hand gegaan en dit heeft op verschil-
lende niveaus gevolgen voor het wonen. Op het woonerf of in de directe omgeving van 
de woning wordt de auto gestald, waardoor die ruimte dikwijls aan andere functies 
wordt onttrokken. De grotere actieradius die veel mensen dankzij de auto hebben, 



506 Wonen en woonomgeving506

heeft onder meer consequenties voor de woonplaatskeuze. Ruimtelijke nabijheid van 
werk of andere voorzieningen is minder belangrijk geworden. 

In de afgelopen decennia heeft de auto een belangrijke rol gespeeld bij deze spreiding 
en scheiding van wonen, werken, voorzieningen en recreëren (Harms 2000: 26-36). 
Aanvankelijk leidde de suburbanisatie van het wonen tot een scheiding van het 
wonen enerzijds en werken en voorzieningen anderzijds. Deze ontmenging bleef 
gehandhaafd toen ook de bedrijvigheid naar de stadsranden trok en zich vestigde in 
apart daarvoor ontwikkelde industrie- en bedrijventerreinen. Hoewel in het ruimtelijk 
beleid van de overheid is gepoogd de ontmenging enigszins te temperen, is er tot op 
heden een duidelijke scheiding waarneembaar tussen woongebieden, werkgebieden en 
in mindere mate de voorzieningenclusters. 

Afgezien van deze fysieke spreiding en scheiding van maatschappelijke functies, 
is er ook sprake van een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod op de woning-
markt. Nederlanders hebben meer te besteden dan voorheen en eisen dienovereen-
komstig ook meer kwaliteit en woongenot (Van Dugteren 2001). Omdat het lokale 
woningaanbod niet altijd aansluit op deze veeleisende vraag, is de kans op het vinden 
van een woning in de nabijheid van het werk afgenomen. De kwaliteit van woning en 
woonomgeving vindt men echter belangrijker dan de nabijheid van het werk en de 
voorzieningen. Illustratief hiervoor is de toenemende populariteit van het landelijk 
wonen en de verwachte groei hiervan in de nabije toekomst (Van Dam et al. 2003). 

Ruimtelijke onbalans
De gevolgen van de ruimtelijke onbalans tussen wonen en werken worden onder andere 
weerspiegeld in de toename van het pendelverkeer en de woon-werkafstanden, en de 
vergrote afhankelijkheid van de auto. In de vier grootstedelijke gebieden is zowel de uit-
gaande als inkomende pendel in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid. Inmiddels geldt 
voor alle vier de stedelijke gebieden dat ten minste de helft van de werkzame bevolking 
woonachtig is buiten de desbetreffende stad (Harms en Van der Wouden 2002). 

De gemiddelde woon-werkafstand is in ruim vijftien jaar tijd toegenomen van 
ruim dertien kilometer tot bijna zeventien kilometer (cbs 2002). Het overgrote 
deel van het woon-werkverkeer komt voor rekening van de auto, waarvan steeds 
meer mensen zich – mede door de keuze van hun woonplaats – afhankelijk hebben 
gemaakt. 

De ruimtelijke onbalans tussen wonen en werken geldt in het bijzonder voor huis-
houdens met een drukke agenda, met name bij tweeverdieners. Zij moeten bij de 
keuze van de woonlocatie immers rekening houden met de ligging ten opzichte van 
twee werkplekken. Vaak resulteert dit in een (ten opzichte van de werklocatie) sub-
optimaal gesitueerde woonplek, met als gevolg een langere woon-werkreisduur en 
dito afstand (Van Ham 2003; Van Kempen en Schutjens 1999). Indien behalve met de 
dubbele werkplek ook nog eens rekening moet worden gehouden met de activiteiten-
patronen van kinderen, is de keuze voor een woonplek extra complex. De socioloog 
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Ulrich Beck (1986) spreekt in dit verband van de opkomst van de Spagatfamilie (geciteerd 
in Timmer 1998): het moderne tweeverdienershuishouden dat ruimtelijk bezien ver-
schillende bases heeft van waaruit het functioneert, namelijk één woonplaats, ver-
schillende werkplaatsen en een of meer scholen. Volgens Beck vervult de auto binnen 
het ‘spagaatgezin’ een cruciale rol als samenbindend en faciliterend element.

Automobilisering 
Het einde van de automobilisering is nog niet in zicht. Reden er in de jaren zestig 
600.000 personenauto’s in Nederland rond, nu zijn dat er zeven miljoen. Gemiddeld 
is er nu één personenauto per huishouden, maar in werkelijkheid is de verdeling 
anders. Van alle huishoudens heeft nu 2% drie of meer auto’s, 20% heeft er twee, 
ruim 50% heeft er één, en ruim een kwart, meest jongeren en hoogbejaarden, heeft 
er geen. Om op hetzelfde niveau te komen als de meeste landen die ons omringen, 
moeten er nog minstens een miljoen auto’s aan het wagenpark worden toegevoegd. 
Dat is volop aan de gang en zelfs de hoge benzineprijzen doen daar niets aan af.

Maar hoe lang kan de hegemonie van de auto nog standhouden? Zal de wal het schip 
keren of groeit de afhankelijkheid van de auto verder, met mogelijke consequenties 
voor de woonvoorkeuren? 

Hoewel een verdere groei van het bezit en gebruik van de auto aannemelijk is, 
nemen de problemen en ergernissen zienderogen toe. Wellicht het meest in het oog 
springend zijn de files. In 2000 werden er 30.000 files geteld en dit jaar zullen het 
er ongeveer 35.000 zijn. Bijna 100 per dag dus. Uitbreiding en verbreding van het 
wegennet helpt wel wat, maar het effect is tijdelijk en beperkt, omdat de spitsuren 
hetzelfde blijven (Harms 2003). Met een verwachte negen miljoen auto’s in 2020 en 
een verkeersdrukte waarbij de dalperiode vergelijkbaar is met de huidige spitsuren, 
lijken de grenzen van de groei in zicht. Bij een gelijkblijvende wegcapaciteit en een 
voortgaande mobiliteitsgroei zal de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van het 
reizen per auto in 2020 aanzienlijk zijn verslechterd (Hilbers et al. 2004).

Alle fileproblematiek ten spijt, Nederlanders achten het onwaarschijnlijk dat het 
autorijden in de toekomst in belang zal afnemen. Tegelijkertijd maakt men zich wel 
zorgen over de negatieve gevolgen die de automobiliteit met zich meebrengt. Ook 
de mensen die over het algemeen weinig klagen, maken zich zorgen over parkeer-
problemen, verkeersgevaar en verkeerslawaai. Dat blijkt uit het onderzoek naar de 
toekomstverwachtingen (tos’04) dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft 
laten uitvoeren. Uit het Woningbehoefteonderzoek (wbo) van het cbs komt naar 
voren dat verkeersoverlast in de woonbuurt als een nog niet overheersend, maar wel 
in ernst toenemend probleem wordt ervaren (Kullberg en Ras 2004). 

Wat in de discussie over de groeiende automobiliteit onderbelicht blijft, is het 
ruimtebeslag van de geparkeerde auto. De verwachte groei van het aantal auto’s 
naar negen miljoen in 2020 betekent een gigantisch beslag op de ruimte voor par-
keerplaatsen: bij elkaar overeenkomend met ongeveer 9300 voetbalvelden.2 Veel 
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woningen en wijken zijn gebouwd in tijden dat de auto minder toonaangevend was, 
maar ook in recentelijk aangelegde wijken is de parkeervoorziening niet zelden krap 
bemeten. Gemeenten hebben bij nieuwbouw een zekere vrijheid om te bepalen hoe-
veel parkeerruimte wordt aangelegd. Meestal is dat voor 1,2 tot 1,8 auto per woning, 
maar afwijkingen naar beneden komen voor, zoals in het Oostelijk havengebied in 
Amsterdam waar is uitgegaan van 0,8 auto per woning. 

Helemaal autovrije wooncomplexen komen zelden voor, mede omdat project-
ontwikkelaars hier weinig brood in zien. De praktijk leert namelijk dat het autovrij 
houden van wooncomplexen de verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van woningen 
niet ten goede komt. Bovendien wordt het probleem slechts verschoven; door het 
autovrij houden van een wooncomplex krijgt men in de aangrenzende buurten juist 
te maken met een verhoogde parkeerdruk. Een alternatief waar in het verleden wel 
mee is geëxperimenteerd, is het parkeren op aparte terreinen op redelijke afstand van 
de voordeur. Hoewel dit enerzijds vaak ten goede kwam aan de bewegingsvrijheid en 
speelruimte van kinderen, resulteerde dit anderzijds toch in een toename van het 
aantal auto-inbraken,3 gezeul met boodschappen en moeizame verplaatsingen voor 
mensen met een handicap.

Het liefst hebben bewoners de auto toch gewoon voor de deur, in het zicht. Of uit het 
zicht, maar dan toch nabij, bijvoorbeeld onder de grond. Een voorbeeld van dit laatste 
biedt het complex GroenZuilen in de Utrechtse Pedagogenbuurt. Daar verrijzen de 
komende jaren huizen met autostallingen eronder, waardoor wandelaars en spelende 
kinderen in het bovengrondse groen ruim baan krijgen. En ‘de auto staat straks niet 
voor de deur te glimmen, maar je kunt wel in- en uitstappen zonder paraplu’, aldus 
de trotse projectontwikkelaar.4 

Rest de vraag waar de steeds vaker voorkomende tweede auto moet blijven, om nog 
maar te zwijgen van de derde. Gezien het groeiende bezit én het gebruik van de eerste, 
tweede én derde auto en het daaraan verbonden ruimtebeslag, zal het parkeren in de 
nabije toekomst – meer nog dan nu reeds het geval is – een probleem gaan vormen. 
Vooralsnog kunnen maar weinig Nederlanders – een op de vijf – zich voorstellen dat 
nieuwe woningen standaard zullen worden uitgerust met twee garages. Maar een op 
de tien vindt een dergelijke prominente plaats voor de auto ook wenselijk (tos’04). De 
hoogste inkomensgroepen en de mensen met meer auto’s zijn hierover positiever. Vol-
gens onderzoek onder bovenmodale huizenkopers (Rietdijk et al. 2000; 2004) zoeken 
kopers steeds vaker vaste parkeerplaatsen bij het huis, de mogelijkheid van twee auto’s 
op het tuinpad en een dubbele garage. Daarnaast zal ondergronds parkeren vermoede-
lijk steeds belangrijker worden.

11.2.3 Individualisering
In het woondomein is de in hoofdstuk 1 geschetste accentverschuiving van kwantitatief 
naar kwalitatief individualisme, van verzorgingsstaatarrangement met ‘passende’ 
en ‘evenwichtig verdeelde’ woningen naar meer keuzevrijheid voor de burger, in volle 
gang. In de naoorlogse jaren lag de nadruk op het lenigen van de woningnood, wat 
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inhield dat elk gezin recht had op een woning, passend bij het inkomen en de huis-
houdensgrootte. Dit recht kon na een periode waarin er nog veel moest worden inge-
woond bij bekenden of zelfs vreemden, geëffectueerd worden, met als bekroning het 
in de loop van de jaren zeventig geïntroduceerde (niet-afdwingbare maar morele) recht 
op zelfstandige woonruimte voor jongeren. Voor hen werden er eind jaren zeventig, 
begin jaren tachtig hat-eenheden gebouwd, sober, niet overdadig, maar op afstand 
van het ouderlijk gezag. 

Het kwantitatieve woningtekort is eind jaren negentig goeddeels opgelost verklaard 
– dat was voorbarig, zoals nog aan de orde zal komen – en in de eenentwintigste eeuw 
zou het vooral om kwalitatieve tekorten gaan. Het woonbeleid getuigt daarvan. In de 
nota Mensen wensen wonen; Wonen in de 21-ste eeuw (vrom 2000) is keuzevrijheid, onder 
meer in de vorm van particulier opdrachtgeverschap, het aanbieden van groene woon-
milieus en de keuze tussen huren en kopen, het centrale motief. 

De Huisvestingswet (1997) biedt woningzoekenden in principe vestigingsvrijheid en 
veel woningcorporaties trachten huurders meer keuzevrijheid te bieden door middel 
van transparantie van het woningaanbod en het loslaten of versoepelen van naoorlogse 
distributiecriteria. Toch blijken nog op grote schaal bindingseisen gesteld te worden 
aan woningzoekenden: 43% van de gemeenten stelt dergelijke eisen, die strijdig zijn 
met de wet. En als gemeentelijke bestuurders daarvoor vaker toestemming zouden 
krijgen van de provincie, zouden nog meer gemeenten voorrang verlenen aan eigen 
ingezetenen (vrom 2004b). Bij die ingezetenen leeft nog vaak het idee dat lokale 
bewoners meer rechten op een woning in de gemeente hebben dan woningzoekenden 
‘van buiten’.

Woningbezettingscriteria sluiten minder goed aan op de diversiteit aan levenslopen. 
Zo kunnen stellen alleen of samen blijven wonen, maar ook snel tot gezinsuitbreiding 
overgaan, en daarop moet liefst geanticipeerd worden door een ruimere woning te 
nemen. Alleenstaanden in huurwoningen zijn niet zelden gescheiden mannen die de 
kinderen in hun woning willen laten logeren. Niettemin worden vrijkomende huurwo-
ningen in verreweg de meeste gemeenten nog wel gelabeld voor huishoudens van een 
bepaalde minimum- of maximumomvang, maar verdere liberalisering ligt in de rede.5 

Meer eigen ruimte per gezinslid
Individualisering binnen het huishouden betekent meer eigen ruimte per gezinslid. 
Niet langer zit het hele gezin geschaard rond het enige lichtpunt in de huiskamer, 
gezinsleden hebben zich verspreid over verschillende delen van de woonkamer waar 
verschillende activiteiten ontplooid kunnen worden. Zij beschikken over een eigen 
kamer, hobbykamer of werkkamer, en in sterk toenemende mate is er een tweede 
toilet of bad in de woning (zie ook Van Praag 1999). Een en ander heeft ertoe geleid 
dat steeds meer mensen een grotere woning willen en steeds meer mensen slagen 
er ook in die te bemachtigen. Vanaf midden jaren tachtig nam het aantal kubieke 
meters per nieuwe woning sterk toe (vrom 2004a: 206). Door toevoeging van grotere 
woningen en sloop van kleinere, nam ook in de gehele voorraad de gemiddelde 
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woninggrootte geleidelijk toe. De gemiddelde woningbezetting is sinds de jaren 
zeventig juist afgenomen, van 3,4 personen in 1970 tot 2,3 personen in 2000 (Galle et 
al. 2004).

Waar die toenemende ruimteconsumptie ophoudt, is moeilijk vast te stellen. Ze 
zal afhankelijk zijn van de welvaartsontwikkeling, de welvaartsverdeling en de mate 
waarin de overheid woonconsumptie blijft stimuleren via de fiscus en met subsidies. 
Maar ook ruimtelijk beleid is van invloed. Op welke schaal zullen nieuwe woonge-
bieden ontwikkeld worden en onder welke condities? Afgezien van nieuwbouw kan 
de ruimteconsumptie worden geaccommodeerd door woningen samen te voegen en 
door een verdere daling van de woningbezetting.
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Figuur 11.1  Ontwikkeling van het gemiddelde aantal bewoners en vertrekken per woning, 
 1900-2000 (index 1900=100)

Bron: Galle et al. (2004)

Ruimere woningen op kleinere kavels?
Behalve ruimte in de woning willen mensen ook meer ruimte rondom de woning, ook 
al om hun auto(’s) dicht bij huis te kunnen parkeren. Hier komen echter de grenzen 
aan de groei in zicht. De jaren zeventig lieten ten opzichte van de vroegnaoorlogse 
jaren een zeer royaal ruimtegebruik toe. De kavels waren groot en de woningdichtheid 
was laag, wat zich uit in veel groen in de wijk. In de jaren zeventig was de dichtheid in 
uitbreidingsgebieden ongeveer 38 woningen per hectare; in de jaren tachtig lag dat 
op circa 44 woningen per hectare.6 Economische tegenwind en kostenbeheersing in 
de bouw zijn debet aan de grotere dichtheden en de kleinere kavels in de jaren tachtig. 
Vooral in het westen van het land, in de steden, is die versobering zichtbaar. Groen was 
de sluitpost geworden (vrom 1989). 

Nieuwe woningen zijn steeds ruimer geworden, maar de kavels groeiden niet mee. 
Figuur 11.2 illustreert dit. Vanaf het midden van de jaren tachtig bleef de grootte van 
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de uitgegeven woningkavel in uitbreidingsgebieden ongeveer hetzelfde. In bestaand 
stedelijk gebied (waaronder de Vinex-bouw gedeeltelijk valt) daalde de kavelgrootte 
van dure woningen zelfs flink in de loop van de jaren negentig (niet in de figuur). 
Voor de minder dure woningen bleef ze ook daar gelijk. In de jaren 2000 is de kavel-
grootte grosso modo hetzelfde gebleven (www.monitornieuwewoningen.nl). Intus-
sen nam de inhoud van de nieuwe huur- en koopwoningen toe. 

In 2000 wees het Nederlands Verbond van Bouwondernemers (Rietdijk et al. 2000) 
erop dat een meerderheid van de bovenmodale huizenkopers liever kiest voor een 
kleinere woning in een ruime omgeving dan voor een grotere woning met minder 
buitenruimte die voor hetzelfde geld wordt aangeboden. 

Duidelijk is dat deze groeiende discrepantie niet kan doorgaan en dat kavels 
groter zullen moeten worden, of de woningen die erop staan kleiner.
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Figuur 11.2  Grootte van de uitgegeven kavels bij nieuwbouw in uitbreidingsgebieden voor 
 verschillende financieringscategorieën en prijsklassen en inhoud van nieuw 
 gebouwde woningen, als voortschrijdend gemiddelde over twee jaar, 
 1985-2000a

a De figuur is in twee tijdreeksen gesplitst (1985-1991 en 1991-1998) omdat de indeling naar financieringscategorie 
 veranderde in een indeling naar prijsklasse van de nieuwe woningen. Deze zijn niet identiek, maar in grote lijnen wel 
 te vergelijken. Vanaf 1998 zijn alleen gegevens bekend naar type gemeente. Deze sluiten niet aan en zijn daarom niet 
 opgenomen. Het beeld is echter dat de kavelgrootte zeker niet toenam.

Bron: Planologische kengetallen (1999: 1653-52); VROM (2000b: 99); VROM (2002: 19) SCP-bewerking

De kavelgrootte hangt sterk samen met de plaats waar de woning staat: grotere 
gemeenten bieden meestal kleinere kavels en in het noorden van het land zijn de 
kavels van goedkope eengezinswoningen groter dan die van dure woningen in het 
westen (vrom 2003d: 94). 
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Individualiseringstrend onomkeerbaar
Bij de voortgaande huishoudensverdunning en daling van de woningbezetting kan 
de vraag gesteld worden of de individualiseringstrend als zodanig onomkeerbaar 
is. Zo schetsen Lyons et al. (2000) in hun toekomstverkenning over mobiliteit in het 
Verenigd Koninkrijk, Society and Lifestyle, een scenario waarin gemeenschapswaarden 
herleven, mede onder invloed van de familiewaarden die migrantengroepen naar het 
land brachten. De waarden van de gevestigden en de nieuwkomers convergeren als 
het ware en de samenleving wordt ‘gezinsvriendelijker’ ingericht. De overheid stimu-
leert – in dit scenario – de burger tot gezamenlijkheid: kleine of gedeelde behuizing 
voor alleenstaanden; co-housing zou net zo populair worden als in Denemarken en 
Israël. Collectief gebruik van tuinen in plaats van individuele tuinen wordt populair, 
omdat er meer met de ruimte te doen valt; de auto komt op het tweede plan, wordt 
ook regelmatig gedeeld met anderen, zodat er minder parkeerruimte nodig is. 

Dit scenario schetst een boeiend contrast met het meer vertrouwde beeld van de 
maatschappij waarin individuele keuzevrijheid toonaangevend is. Deze maatschappij 
zou meer suburbane woonvoorkeuren met zich brengen, grotere woningen en lagere 
dichtheden en een voorkeur voor eigenwoningbezit. Ook is een variant denkbaar met 
enerzijds suburbane voorkeuren van gezinnen en ouderen met een rustig levensritme 
en een bijpassende liefde voor tuinen, en anderzijds een stedelijke voorkeur onder 
vooral alleenstaande werkenden die flexibel en mobiel zijn (Lyons et al. 2000: 23).

Vooralsnog wijzen de tekenen in de richting van dit laatste scenario. Afgezien van 
het nog steeds toenemende autobezit en -gebruik, en de niet-aflatende vraag naar meer 
woonruimte, wijzen de woonmilieuvoorkeuren in deze richting. Alleenstaanden en 
huishoudens zonder kinderen zijn sterker vertegenwoordigd naarmate het woonmilieu 
stedelijker is; gezinnen met kinderen en (in mindere mate) ouderen, zijn sterker verte-
genwoordigd in de landelijke milieus (vrom 2004a: 156-157). 

Meer dan de helft van de huishoudens in de grote steden bestaat uit één persoon. 
Het selectieve migratiepatroon van en naar de stad versterkt het contrast met de 
randgemeenten (Van der Wouden en De Bruijne 2001; vrom 2004c). 
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Tabel 11.1 Gewenste ruimtelijke nabijheid van familie en vrienden, naar leeftijd, bevolking  

van 16 jaar en ouder, 2004 (in procenten)

familie vrienden

16-34 
jaar

35-54 
jaar

≥ 55 
jaar totaal 

16-34 
jaar

35-54 
jaar

≥ 55 
jaar totaal

liefst inwonend in mijn eigen huis – – – – 2 1 1 1

liefst in het huis naast, boven of 
onder mij 1 2 2 2 1 1 1 1

in dezelfde buurt 12 11 13 12 19 20 22 20

in dezelfde woonplaats 36 32 38 35 37 33 41 37

in dezelfde regio 36 35 26 32 32 29 17 27

liefst verder weg 2 2 1 1 – – – –

maakt me niet uit 12 17 17 15 8 15 15 13

Bron: SCP (TOS’04)

Het past in het moderne leefpatroon om meer te hechten aan de nabijheid van zelfge-
kozen vrienden dan van familie. In de enquête naar de toekomstverwachtingen van 
de bevolking, die het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft laten uitvoeren (tos’04), 
is een vraag voorgelegd over de mate waarin men gesteld is op de ruimtelijke nabij-
heid van familie en vrienden (tabel 11.1). 

Inwonende familie wordt helemaal niet op prijs gesteld, maar enkele procenten 
van de huishoudens zou de familie wel in een aangrenzend pand willen zien wonen, 
terwijl ongeveer een op de acht huishoudens het liefst familie in dezelfde buurt zou 
hebben. Ongeveer de helft wil graag familie in dezelfde woonplaats hebben en dat 
verschilt weinig tussen de leeftijdsgroepen. De rest houdt de familie liever op grotere 
afstand of is onverschillig. In deze cijfers zijn allochtone groepen slecht vertegen-
woordigd. Hun oriëntatie op de familie is dikwijls sterker. 

Vrienden willen de geïnterviewden wel iets dichterbij hebben, maar in veel geval-
len toch niet in dezelfde buurt. Het al dan niet beschikken over een auto is niet van 
wezenlijk belang voor de nabijheid die men wenst.

Flexibiliteit en aanpasbaarheid
Bij de tendens van individualisering hoort ook het verschijnsel, dat bij het bouwen en 
inrichten van woningen steeds meer rekening wordt gehouden met de wensen van de 
bewoners. Dat idee stamt in Nederland al uit begin van de jaren zestig. Habraken en 
zijn Stichting Architecten Research (sar) pleitten in reactie op de naoorlogse ‘massa-
woningbouw’ voor meer zeggenschap van bewoners over de indeling en afwerking 
van hun huis, en verantwoordelijkheid van de gemeenschap voor de draagconstructie 
van de woning. Flexibiliteit in de woningplattegrond zou recht doen aan de diversiteit 
aan woonwensen en zou de woning ook aanpasbaar maken aan veranderingen – zowel 
binnen het huishouden, als binnen de maatschappij – die tot andere wooneisen leiden.
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De vroegste vormen van flexibiliteit bestonden uit opklapbedden en schuifdeuren, die 
in de crisisjaren van de vorige eeuw dubbel gebruik van ruimten mogelijk maakten. 
Ook de bedbank biedt die mogelijkheid. 

In de naoorlogse jaren werden flexibele bouwsystemen ontwikkeld, waarmee 
woningen relatief voordelig aan te passen zijn aan veranderingen, bijvoorbeeld als 
een bewoner gehandicapt raakt (aanpasbaar bouwen). De Stichting Bouwresearch 
onderscheidt aanpasbaarheid – het wegnemen, verplaatsen of aanpassen van wanden 
en voorzieningen – en uitbreidbaarheid – de mogelijkheid om de woonkamer uit te 
bouwen, of verdiepingen, serres en erkers aan te bouwen.

Bij het zoeken naar goede woningplattegronden die recht doen aan de wensen van 
een onbekende bewoner, die door de individualisering minder voorspelbaar in zijn 
wensen zou zijn geworden, is een tweede stroming te onderkennen, die haaks staat 
op het flexibel bouwen. Die houdt in dat men op basis van woonwensenonderzoek en 
evaluatie van de tevredenheid van specifieke groepen, een voor zo’n groep op maat 
gesneden woning ontwerpt. Voorbeelden zijn plattegronden voor geëmancipeerde 
huishoudens met partners met een symmetrisch rollenpatroon en behoefte aan veel 
individuele ruimte binnen de woning. Zo bood de ‘andere driekamerwoning’ van 
architect Hartsuyker in de jaren tachtig een woning zonder hiërarchie van woon- en 
slaapkamers, maar drie gelijkwaardige kamers. Er zijn ook voorbeelden van woningen 
die voor allochtone groepen ontworpen zijn, bijvoorbeeld met een grote en gesloten 
keuken. 

Volgens De Vreeze (1993: 410) is het accent op flexibiliteit en aanpasbaarheid 
komen te liggen, en niet op passendheid bij een specifieke groep gebruikers. De 
flexibiliteit in het gebruik van de woning, en daarmee de toekomstwaarde ervan, is 
het grootst als er sprake is van overmaat, zoals Priemus in zijn proefschrift liet zien. 
Dat was sinds de jaren zeventig steeds meer het geval.

Interessant is dat de discussie over de pluriformiteit van de samenleving en de 
bijbehorende eisen aan het woningaanbod, zich momenteel herhaalt op het niveau 
van het woonmilieu. Binnen het kader van wijkvernieuwing en wijkontwikkeling 
streven diverse gemeenten en woningcorporaties naar woonmilieudifferentiatie, 
om meer diversiteit en daarmee meer keuze te kunnen bieden aan verschillende 
‘leefstijlgroepen’. Daartegenover staan degenen die betogen dat met het oog op de 
toekomstwaarde de woonwijk bij voorkeur ‘leefstijlbestendig’ zou moeten zijn en 
verschillende bewoners moet kunnen bedienen (Van der Wouden en Kullberg 2002).

11.2.4 Internationalisering

Achterstand neemt af
Nederland heeft door de komst van overzeese rijksgenoten, arbeidsmigranten 
en vluchtelingen, een multi-etnisch karakter gekregen. Nadat de overheid tot het 
inzicht was gekomen dat de arbeidsmigranten niet zouden terugkeren naar hun 
land van herkomst, streefde zij ernaar hen te integreren in de Nederlandse samen-
leving. De woonsituatie werd een van de indicatoren die de mate van achterstand 
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moesten uitdrukken. Verschillende rapportages van onder andere het scp (Tesser en 
Van Praag 1995; scp 1998) lieten zien dat die achterstand groot was, vooral onder 
Turken en Marokkanen en in mindere mate onder Surinamers en Antillianen, maar 
dat hij langzaam maar zeker kleiner wordt. Nadat hun huurwoningen er in tijden van 
economische recessie dankzij de stadsvernieuwing al in kwaliteit op vooruit waren 
gegaan, gaan zij nu ook steeds vaker in eengezinshuizen en koopwoningen wonen. 

De minderheden zijn sterk oververtegenwoordigd in de oude wijken van de grote 
steden, die in het laatste kwart van de vorige eeuw in het kader van de stadsvernieuwing 
zijn opgeknapt; zij wonen ook vaak in de vroegnaoorlogse wijken die nu aan vernieu-
wing toe zijn. De veranderde bevolkingssamenstelling van deze wijken in de grotere 
steden heeft de afgelopen decennia voor de nodige commotie en politieke onrust 
gezorgd; veel bewoners van die wijken – oudere autochtonen, maar ook veel alloch-
tonen – vinden die situatie ongunstig. Voor autochtone ouderen in de wijk speelt het 
verlies van een vertrouwde sociale omgeving; voor allochtonen de sociaal-culturele 
integratieperspectieven en in het bijzonder de zwartescholenproblematiek. 

Voor alle bewoners geldt dat hun woonwijk problemen kent die niet kleurgebonden 
zijn: een dichte bebouwing, een opeenhoping van mensen die elkaar makkelijk 
last kunnen bezorgen, een grote verhuisdynamiek, geringe sociale controle, het 
gevaar van overlast en criminaliteit. Dit alles genereert weer dynamiek, ook onder 
de allochtone bewoners. Die verhuizen frequent, maar realiseren daarbij slechts 
geringe verbeteringen in woonkwaliteit (Uunk et al. 2002). Velen verhuizen van de 
ene ‘gekleurde wijk’ naar de andere. 

Weg uit de stad
Toch is er ook een beweging uit de stad op gang gekomen van leden van een allochtone 
middenklasse (cbs 2000). Wijdverbreide suburbane woonvoorkeuren onder alloch-
tonen wijzen erop dat die beweging snel kan groeien (SmartAgentCompany 2001: 9). 
Voor de integratie kan dat gunstig zijn: autochtonen in de randgemeenten komen 
immers meer in aanraking met allochtone landgenoten, al is nog onzeker welke 
reactie een in omvang toenemende suburbanisatie van allochtonen onder de ‘geves-
tigden’ teweeg zal brengen. 

Een verhuisbeweging naar nieuwbouwwijken, bijvoorbeeld naar de Vinex, heeft 
als voordeel dat er nog geen gevestigden wonen, zodat de eerste generatie bewoners 
het gebied in gebruik kan nemen als gelijken en gezamenlijk de ervaring van het 
pionieren in de nieuwbouw zal delen (Van der Horst et al. 2001). 

Voor de stadswijken waaruit deze mensen verhuizen, is het vertrek niet gunstig; 
de woningen worden betrokken door nieuwe vestigers en de segregatieproblematiek 
verscherpt met de komst van ‘echte’ nieuwkomers. De inspanningen in de stedelijke 
vernieuwing zijn er dan ook op gericht om de dynamiek te temperen door aantrekke-
lijker woonmilieus te creëren. Hierop komen we terug in paragraaf 11.3. 
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Multicultureel bouwen
De geschetste verschuiving van kwantitatieve naar kwalitatieve individualisering is 
overigens in de benadering van de woonsituatie van allochtone groepen ook herken-
baar. Zo is er niet alleen aandacht voor de achterstandssituatie op de woningmarkt, 
maar ook voor de eigenheid van sommige van hun woongebieden en het belang van 
ruimtelijke concentraties voor etnisch ondernemerschap. ‘Multicultureel bouwen’ is 
een thema geworden, en er is aandacht voor een ander gebruik van de publieke ruimte, 
met name stadsparken. Het Gelders Landschap heeft naar aanleiding van onderzoek 
naar de ‘groenbeleving’ onder allochtonen zelfs gepleit voor een allochtone touch bij de 
bosaanleg, door ‘smulbossen’ aan te planten. Vermoedelijk zal juist de allochtone mid-
denklasse ervoor waken om met de plastic tas in een smulbos gesignaleerd te worden. 
De aandacht voor specifieke voorkeuren betekent niettemin een trendbreuk in het 
louter in termen van achterstand denken. 

Over de wenselijkheid van specifieke architectuur en voorzieningen voor allochtone 
groepen is vaak discussie gevoerd. Zou dit immers de integratie niet remmen of tot 
stigmatisering leiden? (vrom-raad 2002). Anderzijds geldt dat allochtonen binnen 
de stadsbevolking een belangrijke klantengroep vormen die door woningcorpora-
ties naar tevredenheid bedient hoort te worden en dat kan tot uitdrukking komen 
in andere woningplattegronden. Overigens gaat het om zaken die ook een breder 
publiek aanspreken, zoals grote eetkeukens of een van de douche gescheiden toilet.

Multicultureel bouwen heeft ook een symbolische waarde. De aanwezigheid van 
nieuwe bevolkingsgroepen wordt ruimtelijk tot uitdrukking gebracht, bijvoorbeeld 
door middel van verwijzingen in de architectuur, ook wanneer de gebouwen niet of 
niet-exclusief door allochtone groepen gebruikt worden (vrom-raad 2002). Voorals-
nog zijn dergelijke verwijzingen vrijwel uitsluitend te zien in de vorm van traditioneel 
vormgegeven moskeeën, met Ottomaanse stiftminaretten. Vermoedelijk zal de inte-
resse in verwijzingen juist buiten de religieuze sfeer toenemen. Voor alle gebruikers 
zal daarbij gelden: als het maar niet te veel extra kost. 

11.2.5 Intensivering
Aan intensivering is een belevingscomponent en een tijdsbestedingscomponent te 
onderkennen. De eerste duidt op het verlangen van de moderne mens naar intense en 
intensieve belevingen en ervaringen; de tweede doelt op een verhoogd levensritme en 
meer drukte in het bestaan met als gevolg ook meer tijdsdruk. 

‘Mijn huis is een bijzonder huis ...’
In hoeverre willen mensen met hun woning ook een statement afgeven? Uit onderzoek 
van De Wijs-Mulkens (1999) naar de huisvestingskeuze van de economische en culturele 
elite – mensen die materieel een grote keuzevrijheid hebben – bleken tussen verschil-
lende elites grote verschillen in smaak te bestaan. Grosso modo woont de economi-
sche elite in de dorpen en de culturele elite in steden en stadjes. Uit onderzoek onder 
minder rijke mensen – inwoners van drie wijken in Rotterdam – kwam naar voren 
dat de woning een centrale rol speelt in de uiting en de vorming van identiteit 
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(Van der Horst et al. 2001: 148), maar dat dit niet in alle gevallen een accentuering 
van de individualiteit betekent. De woning wordt ook gebruikt om te laten zien ‘dat 
je erbij hoort’, dat je deel wilt uitmaken van een gemeenschap, bijvoorbeeld de buurt, 
waarbij er sprake kan zijn van wisselende referenties en identiteiten Met andere 
woorden: de woning kan zowel een expressie zijn van de eigen identiteit als van een 
collectieve identiteit. 

In het spectrum tussen elitemilieus en volkswijken is de drang om te laten zien 
dat een huis niet zomaar een huis maar een bijzonder huis is, ook herkenbaar in 
nieuwbouwwijken als Kattenbroek in Amersfoort, het Oostelijk havengebied in 
Amsterdam, de Kop van Zuid in Rotterdam en in wat mindere mate in Vinex-wijken 
zoals Ypenburg en Leidsche Rijn. Dergelijke woningen lijken te voorzien in een 
behoefte aan kant-en-klare bijzonderheid en opzienbarendheid die de woning etaleert 
nog voordat ze is ingericht. Wel moet bedacht worden dat de meeste van deze woningen 
onder gunstige woningmarktomstandigheden verkocht zijn: stijgende prijzen in 
stedelijke gebieden met een grote vraag naar eengezinswoningen. Uiteindelijk zullen 
functionele woningkwaliteiten, vooral de grootte van woning en kavel, vermoedelijk 
doorslaggevend blijken voor de toekomstwaarde.7 

‘... ook van binnen’
De binnenkant van de woning is ook belangrijk. In de jaren negentig stegen de beste-
dingen aan interieur – vooral meubels, keukens, vloerbedekking en gordijnen – tot 
ruim 13% van de consumptieve bestedingen in 2001. Gemiddeld gaf men er ruim 
600 euro per persoon per jaar aan uit. Er wordt meer besteed aan woninginrichting 
dan aan dames- en herenkleding. Ook de uitgaven aan badkamers stegen fors. De tele-
visie ondersteunt de belangstelling voor het interieur met programma’s over woning-
inrichting. Ongeveer de helft van de aankopen van badkamers en keukens gaat 
samen met de aankoop van een huis, in de andere gevallen gaat het om vervanging 
(hbd 2000, 2001, 2003). In navolging van de kasten en ledikanten gaan ook keu-
kens en badkamers meer en meer tot de roerende zaken in de woning behoren. Een 
kwart van de kopers van een nieuwe keuken heeft een hekel aan koken (Jaarsma et al. 
2000), maar dat doet niets af aan de behoefte om een keuken naar smaak te kiezen. 

Keuze van de woonplaats
De hectiek van het bestaan, niet alleen op het werk, maar ook en vooral in de vrije 
tijd, bepaalt in toenemende mate het gedrag van de moderne mens. Het najagen van 
verschillende doelen, vaak tegelijkertijd, het voortdurend willen en daardoor moeten 
kiezen tussen vele aantrekkelijke opties van het leven, komt tot uiting in een hoge 
mobiliteit (Harms 2003). Het ‘spitsuur van het leven’ valt grofweg tussen het dertigste 
en vijftigste levensjaar, een periode waarin mensen werken aan relatie- en gezinsvor-
ming, aan een woon- en arbeidscarrière en veel vrijetijdsactiviteiten ontplooien.

Het is de vraag welk woongedrag het beste past bij dit moderne leefpatroon en 
welke woonlocatie daarbij hoort. Is men bereid een hoge mobiliteit te accepteren 
omdat men het leuk vindt om gezien te worden in een sports-utility-vehicle? Of prefereert 
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men een strategische locatie, met de meestgebruikte voorzieningen binnen hand-
bereik en goede verbindingen met het openbaar vervoer, zoals we dat vooral bij de 
tweeverdieners zien? Past hier toch vooral een stedelijk leefpatroon bij, waarvoor 
nieuwbouw zo dicht mogelijk bij het centrum van de grotere steden gewenst wordt, 
of vraagt dit om landelijk wonen, teneinde toch ergens een rustpunt in het drukke 
bestaan te creëren? 

Omdat de leden van drukke huishoudens hun activiteitenpatronen ook onderling 
moeten afstemmen, is de woonplaatskeuze in de praktijk vaak een compromis. Reisaf-
standen en reistijden kunnen hierdoor per saldo toch nog flink oplopen. Vooral tweever-
dieners hebben hier last van. Een van de strategieën om tijd te besparen, is het zogeheten 
pendelhuwelijk. Met deze nu nog zeldzame vorm van samenleven wordt gedoeld op 
stellen met en zonder kinderen waarvan een van de partners een deel van de tijd elders 
woont, dicht bij het werk. De tweede woning fungeert hierbij dus als pied-à-terre voor het 
werk, en heeft met recreatie niets van doen (Mulder 2002). Dit is echter vooralsnog eerder 
uitzondering dan regel, want in de meeste gevallen vervullen tweede woningen juist bij 
uitstek een recreatieve functie.

Het tweede huis
Schattingen van het aantal Nederlanders dat een tweede huis of stacaravan heeft, lopen 
uiteen.8 Volgens de laatste gegevens zijn dat ruim 300.000 huishoudens waarvan de meeste 
(135.000) een caravan op een vaste standplaats hebben. Van het totale aantal van 82.000 
tweede woningen staat 44% in het buitenland, zo blijkt uit het Woningbehoefteonderzoek 
(wbo’02). De waardering van een tweede woning lijkt ook te veranderen; het tweede huis is 
niet meer ondergeschikt maar nevengeschikt aan het hoofdverblijf. Dit duidt erop dat niet 
alle eisen en wensen ingewilligd hoeven te worden op één woonplek; de voordelen van twee 
verschillende verblijven kunnen elkaar aanvullen. Zo kan de hectiek van de stad gecombi-
neerd worden met een verblijf in landelijk gebied. Twee uitersten vormen dan samen het 
alternatief voor een compromisverblijf, zoals een suburbane woonplaats.

Naar verwachting zal het bezit van tweede woningen tot 2030 met ruim een kwart 
toenemen (rigo/rpb 2003). 

Onder oudere Turken en Marokkanen (55-plus) komt het bezit van een tweede woning 
in het land van herkomst overigens veelvuldig voor. Ongeveer de helft van hen geeft aan 
daar een woning te hebben en velen van hen verblijven er ook een deel van het jaar  
(Schellingerhout 2004). 

11.2.6 Informalisering

Toezichthouders en conflictbezweerders
Het steeds hogere opleidingsniveau van de bevolking en de democratisering van de 
samenleving bevorderden vanaf de jaren zestig de mondigheid van de burger. Dat leidde 
tot informalisering van de menselijke betrekkingen. Omgangsvormen werden en worden 
vrijer, en respect wordt niet zomaar betuigd. Overigens zien we als reactie daarop een 
‘nieuwe strengheid’ ontstaan; het debat over normen en waarden getuigt daarvan.
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Het vroegere huisbezoek van vertegenwoordigers van woningcorporaties om te 
controleren of er ‘netjes werd gewoond’, is allang verleden tijd. In de jaren zeventig 
raakte het stellen van dergelijke eisen aan de huurder in de taboesfeer. Iedereen had 
immers recht op zijn eigenaardigheden. Aanwezigheid en gezag van de wijkagent 
zijn ook verminderd en dat leidt ertoe dat bewoners meer op elkaar zijn aangewezen 
en minder kunnen rekenen op de interventie van gezagsdragers. 

Vanaf het eind van de jaren tachtig is de roep om meer formele interventie steeds krach-
tiger geworden. Huurders willen gevrijwaard zijn van overlast van omwonenden, zonder 
zelf verantwoordelijk te worden gehouden voor de ordebewaring. Sociale verhuurders 
worden sinds 1993 (volgens het Besluit beheer sociale huursector) scherper gehouden aan 
het waarborgen van een rustig woongenot voor hun huurders. Zo zien we tot op zekere 
hoogte de terugkeer van toezichthouders: huismeesters, buurtconciërges, flatbrigadiers 
en wijkmariniers, en ook meer informele vormen van toezicht zoals buurtwachten, de 
Marokkaanse buurtvaders en mediators bij burenconflicten. 

De behoefte aan toezichthouders en conflictbezweerders zal niet minder worden, 
vooral in de socialehuursector. In het Sociaal en Cultureel Rapport 2002 (scp 2002: 473) werd 
vastgesteld dat bijna de helft van het publiek de socialehuursector associeert met vanda-
lisme, vernieling en dergelijke. Die associatie is – vooral onder eigenaren-bewoners – veel 
sterker dan het beeld dat de huurder arm zou zijn, of geen geld heeft om te kopen, of 
dat huren weinig keuzemogelijkheden biedt. Overlastproblemen blijven niet beperkt tot 
etagewoningen; in straten met eengezinshuizen is, zeker gelet op de dichtheden waarin 
ze gebouwd zijn, alle ruimte voor conflict (Kullberg et al. 1996; VEH 2004). 

Verschuivende keukens
In de architectuur en stedenbouw is informalisering vooral zichtbaar geweest in de 
jaren zeventig en tachtig. De keuken verschoof naar de voorkant van de woning, ook 
vanwege de steeds smallere (voordeliger) bouwkavels die een einde maakten aan de 
doorzonwoning als standaardtype. Passanten krijgen zo letterlijk een kijkje in de 
keuken en dat is bij de nog altijd vrij algemene tuinkamerwoning nog steeds zo. In 
dergelijke woningen bevinden de keuken en de entree zich aan de voorkant; aan de 
achterkant over de volle breedte is de woonkamer met zicht op de tuin. Daarnaast 
is er een tegenbeweging in de architectuur die weer status en allure mag uitstralen, 
onder meer door hoge plafonds en trappen naar de voordeur.

Formele stratenpatronen
Ook is er een kentering gekomen in de informele, onoverzichtelijke stratenpatronen die 
vooral in de groeikernen in de jaren zeventig toonaangevend waren. Hierop volgde al in 
1979 een pleidooi van de architect Weeber voor terugkeer naar ‘formele objectiviteit in 
stedenbouw en architectuur’. ‘De gangbare ontwerppraktijk in de woningbouw had het 
stedenbouwkundig plan ondergeschikt gemaakt aan de willekeurige aaneenschakeling 
van vormpjes, die door inspraak en architectonische details werd beheerst’ (De Vreeze 
1993: 376). Met enige vertraging volgde een terugkeer naar meer formele, hiërarchische 
stratenpatronen met overzichtelijke wijkontsluitingswegen en woonstraten.
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Meer zeggenschap van bewoners
Er is een groeiende behoefte aan meer zeggenschap over de indeling en afwerking 
van de woning, met name bij nieuwbouw. Dit kan de vorm aannemen van particulier 
opdrachtgeverschap, zoals voorgesteld in de nota Mensen wensen wonen, maar ook van een 
uitgebreid keuzepakket aan meer- en minderwerk binnen de ‘confectienieuwbouw’. 

Ook verhuurders hebben de afgelopen decennia steeds meer gehoor gegeven aan 
de wensen van huurders met betrekking tot het interieur. Woningen hoeven bij het 
opzeggen van de huur steeds minder in de oorspronkelijke staat te worden terugge-
bracht, bij renovaties van keuken en badkamer kan de huurder meer en meer kiezen 
uit alternatieve smaken. Ook de ontwikkeling van meer dienstverlening bij het huis, 
zoals een klussenabonnement, past hierin. 

Of meer zeggenschap tot grotere verschillen leidt, valt nog te bezien. Bouwonderne-
mers en particuliere eigenaren van woningen plegen grote investeringen voor de langere 
termijn en dat maakt hen in het algemeen behoudend. Ongebruikelijke woningen 
brengen de verkoopbaarheid of de verhuurbaarheid immers in gevaar. Experimenteren 
met het ontwerp van woningen heeft daarom vooral in de socialehuursector gestalte 
gekregen, waar risico’s immers door subsidies werden afgedekt en bovendien lange tijd 
de verhuurbaarheid vanwege schaarste helemaal niet in het gedrang kwam. Buys en Van 
der Schaar (2004) wijzen ook op het conservatisme van woningeigenaren, dat ingegeven 
wordt door het feit dat de woning behalve consumptie- ook investeringsgoed is. Ze illu-
streren dit aan de hand van de gemeente Emmen, waar particulier opdrachtgeverschap 
een lange traditie heeft en waar burgers doorlopend dezelfde, behoudende woningtypen 
bouwen. Ook de kant-en-klare woningen die her en der in het land op vrije kavels worden 
neergezet, de zogenoemde catalogusbouw, getuigen van een keuzevrijheid die ook bij 
bemiddelde mensen tot de keuze voor een confectieproduct kan leiden. 

11.2.7 Informatisering
In hoofdstuk 5 stond de informatiseringstrend centraal en is onder meer de snelle 
opkomst van de personal computer (pc) besproken. De aansluiting van woningen op 
het internet verloopt ook razendsnel, van 3% in 1995 tot driekwart van de huishoudens 
in 2004 (zie hoofdstuk 5). 

Thuiswerkers
Het gebruik van de pc thuis betekent dat mensen meer thuis kunnen werken. Volgens 
het wbo’02 werkt ongeveer 11% van de werkenden – vooral hoogopgeleide – regel-
matig thuis in plaats van op kantoor; de helft van deze mensen doet dat in een kamer 
die uitsluitend voor werk gebruikt wordt. De behoefte aan een aparte werkruimte is 
groter als beide partners werken. Het aantal tweeverdienende huishoudens is gestegen 
van 1,7 miljoen in 1990 tot 2,5 miljoen in 2000 en de verwachting is dat het aantal 
tweeverdieners nog wel zal groeien. Naarmate de tendens tot thuiswerken doorzet, 
is de locatie van de werkplek, zeker voor tweeverdieners, wat minder van belang en 
kan men de keuze van de woonlocatie meer laten bepalen door factoren die met de 
kwaliteit van het huis en van de woonomgeving te maken hebben.
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Het internet als makelaar
Dankzij digitale marktplaatsen zoals Funda (voor koopwoningen) en WoningNet (voor 
socialehuurwoningen in grote delen van de Randstad) kunnen woningzoekenden zich 
veel beter informeren over het woningaanbod, zonder tussenkomst van makelaars of 
verhuurders. Selectiemogelijkheden naar onder meer regio, woningtype, grootte en 
prijsklasse snijden de informatie toe op de zoeker, terwijl deze gericht kan doorzoeken 
naar aanvullende informatie, bijvoorbeeld over de woonomgeving en de buurt. Het is 
bovendien gemakkelijk om in een groot gebied te zoeken. 

De informatievoorziening over woningen zonder tussenkomst van professionals 
sluit aan bij schaalvergroting en bij informalisering. De internettende burger weet 
evenveel over het woningaanbod als de makelaar of corporatiemedewerker. 

‘Huis van de toekomst’
Voor toepassingen van technologie en informatica in de woning geldt uiteraard dat 
deze de gebruiker moeten dienen. Zo verklaart Van Well (2003) de discrepantie tussen 
minstens tien jaren van intense euforie over het ‘huis van de toekomst’ en de nog zeer 
beperkte feitelijke domoticatoepassingen, uit onvoldoende verbinding met bestaande 
problemen, wensen en praktijken van bewoners. Bij de trage implementatie van de 
beschikbare producten spelen overigens ook meer prozaïsche zaken: ze is vaak gekop-
peld aan nieuwbouw terwijl er niet zoveel gebouwd wordt; gebrek aan compatibiliteit 
tussen (generaties van) systemen en de snelle veroudering van een systeem ontmoedigen 
de toepassing (Steyaert en De Haan 2001). 

Ongeveer de helft van de geïnterviewden in de scp-enquête ziet het huis van de 
toekomst in 2020 toch wel als standaard. Als voorbeelden zijn daarbij beschreven dat 
buitendeur, verwarming en wasmachine met de mobiele telefoon bediend worden, en 
dat sensoren in de woning zo nodig de brandweer, politie of zorgverlener alarmeren. 
Het zijn beelden die in technisch opzicht binnen handbereik liggen of zelfs al realiteit 
zijn. Vooral de hoogopgeleiden en jonge mensen zien dit als waarschijnlijk toekomst-
beeld; de ouderen kunnen zich er iets minder bij voorstellen (bijlage tabel B11.2). 

De huidige toepassingen zijn vooral in de sfeer van alarmering en beveiliging voor 
zelfstandig wonende ouderen. Automatische diensten kunnen het zelfstandig wonen 
vergemakkelijken, zoals het automatisch aan- en uitschakelen van verwarming of 
verlichting (energiebesparing), en het op afstand openen en sluiten van deuren en 
gordijnen.

Succesvolle toepassingen zijn voorts vooral denkbaar als ze inspelen op de inten-
sivering en helpen de hectiek van het huishouden te organiseren. Zulke toepassingen 
zijn het bedienen van apparaten in de woning op grote afstand, of het autoriseren 
van toegang tot de woning van leveranciers van via internet bestelde boodschappen. 
Een volgende stap is de ijskast die zelf de zuivel laat aanvullen. Wel moet bedacht 
worden dat de technologie voor een belangrijk deel valt of staat met een aansluitend 
netwerk: het alarmsignaal moet een mens tot een dienst bewegen, internetbood-
schappen moeten ergens betrokken worden en ook weer door mensen afgeleverd in 
huizen waar toegang moet worden verleend.
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11.3 Ruimtelijke en financiële begrenzingen

De beschreven trends werpen een bepaald licht op de woonagenda met als hamvraag: 
welke woonkwaliteit zal men in de toekomst verlangen? De belangrijkste trend is 
die van groeiende vraag naar ruimte. In deze paragraaf gaan we na wat reëel is, 
gelet op ruimtelijke en financiële mogelijkheden en beperkingen. We splitsen de 
beleidsopgaven in twee niveaus: dat van het woonmilieu waarin de stedelijke kwali-
teit en groene woonwensen aan de orde komen, en dat van de woning waarbij we de 
beschikbaarheid en betaalbaarheid bespreken. Het oordeel van de burger komt ook 
aan bod: wat ziet men als waarschijnlijke en wenselijke toekomst? 

11.3.1 Stad, land en de utopie van het maakbare wonen

Tuinstad en hoogbouw
Stedenbouwkundigen zagen in de problematiek van de negentiende-eeuwse stad 
aanleiding om op zoek te gaan naar alternatieve verstedelijkingsvormen, die ook 
als richtsnoer zouden kunnen fungeren voor sociale verandering. Zij reageerden op 
heel verschillende wijze op de grote ongemakken van de laatnegentiende-eeuwse 
stad. Met de industrialisatie vond er een snelle, ongebreidelde verstedelijking plaats; 
gebrek aan voldoende licht, lucht, hygiëne en groen waren het gevolg. In navolging 
van de buurlanden reageerde de rijksoverheid met een Woningwet (1901) die instru-
menten bood om betere, gezonde woontoestanden te creëren, door het opruimen 
van krotten en het planmatig uitbreiden van steden.9 

De stedenbouwkundige hervormers lieten zich leiden door een ongekend optimisme 
over de maakbaarheid van de samenleving: een radicale wijziging in de fysieke 
leefomgeving van de mens zou een totale verandering van de gemeenschap kunnen 
bewerkstelligen (Achterhuis 1998: 15). De bekendste voorbeelden van dergelijke 
utopieën die direct of indirect een grote stempel hebben gedrukt op de twintigste-
eeuwse stedelijke ontwikkeling, zijn de tuinstadgedachte van Ebenezer Howard en 
het hoogbouwfunctionalisme van Le Corbusier. 

Met de tuinstad poogde Ebenezer Howard de voordelen van het leven in de stad 
en van dat op het platteland te verenigen: het groen van de natuur zou er samengaan 
met het voorzieningenniveau van de grote stad. Het bekendste Nederlandse voorbeeld 
van de tuinstadgedachte is Vreewijk in Rotterdam, gebouwd in het begin van de jaren 
twintig van de vorige eeuw. De schoonheid van de woning en een groene woonom-
geving werden verondersteld een dusdanige aantrekkingskracht op de bewoners uit 
te oefenen, dat die hun vrije tijd vooral in en rondom de woning zouden besteden. 
Deze huiselijkheid zou bijdragen aan de ‘zedelijkheid’ van de arbeidende klasse en 
aan een sociale gemeenschap (Van der Horst et al. 2001: 37).

Le Corbusier had een geheel andere conceptie van stad en stedelijkheid. Zijn ideaal-
beeld was hoogbouw, gecombineerd met veel groen. De vier door het Charter van Athene 
(1933) onderscheiden activiteiten, namelijk wonen, werken, recreëren en verkeer, werden 
in zijn plannen strikt gescheiden gehouden. In een dergelijke, functionele wijk zou de 
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moderne, rationele mens optimaal gedijen. In Nederland is de erfenis van Le Corbusier 
vooral zichtbaar in de hoogbouwwijken van de jaren zestig en zeventig, zoals de Bijl-
mermeer in Amsterdam en het Rotterdamse Ommoord. Het functionalisme liet zich 
verenigen met nieuwe, industriële bouwtechnieken, om zo in korte tijd veel (gestapelde) 
woningen op te leveren, ter bestrijding van de naoorlogse woningnood. De efficiëntie 
overschaduwde daarbij wel de architectonische inspiratie; het functionalisme werd ‘uit-
gekleed’ (De Vreeze 1993: 324).

Hoewel het gedachtengoed van de utopisten een onuitwisbare stempel heeft gedrukt 
op de fysieke vormgeving van de twintigste-eeuwse woning en woonomgeving, zijn 
de achterliggende maatschappijbeelden nooit verwezenlijkt. Het ruimtelijk determi-
nisme van de utopisten veronderstelde een maakbare wereld, waarin de bewoners 
zich gevoeglijk zouden schikken naar de eisen die aan hen werden gesteld vanuit de 
gebouwde omgeving. Dat bewoners een geheel eigen stempel zouden drukken op de 
ontwikkeling van woning en woonomgeving, werd niet voorzien.

In de afgelopen decennia heeft het ruimtelijk determinisme sterk aan belang 
ingeboet. Typerend is de volgende reflectie van de stedenbouwkundige Palmboom 
(2003) over zijn ontwerp voor de Haagse Vinex-wijk Ypenburg: ‘We wisten van tevoren 
dat we de bebouwing van deze nieuwe stad nooit in detail konden uittekenen, laat 
staan dat we het leven dat zich er ooit in zou nestelen, konden voorspellen en plannen. 
We waren ons ervan bewust dat we voor de bebouwing slechts een raamwerk konden 
bieden, dat door talloze andere betrokkenen ingekleurd zou worden; geen blauwdruk, 
maar een kader, dat uitnodigend en stimulerend moest zijn.’ Deze benadering past 
bij een volkshuisvestingsbeleid zoals dat voor de eerste decennia van de eenentwin-
tigste-eeuw is uitgestippeld (vrom 2000a): een grote nadruk op woonkwaliteit en 
keuzevrijheid; het tegemoet komen aan de woonwensen van de burger. Maar hoe ver 
kan dat gaan en wat mag het kosten, bijvoorbeeld aan ruimte? 

Vervagende tegenstellingen tussen stad en land
Tegelijkertijd met het wegebben van de (sociale) maakbaarheidsgedachte, veranderde 
de relatie tussen stad en land. De modernisten en de tuinstadontwerpers hadden 
weliswaar beiden veel oog voor de functie van groen in de wijk, ze dachten wel in 
duidelijke contrasten tussen stad en landschap.

De laatste decennia zijn die twee juist als het ware in elkaar gegroeid. Stadsuit-
breidingen worden niet meer gepleegd op een opgespoten en uitgewist landschap, 
maar landschappelijke elementen worden steeds meer opgenomen in de stadsuit-
breiding. Stad en landschap worden één ‘stedelijk veld met daarbinnen stedelijke of 
landelijke accenten’ (Pols en Strootman 1998: 78). Geleidelijk zijn regio’s ontstaan van 
dicht bij elkaar liggende steden, suburbane wijken, dorpen, industrie- en recreatie-
gebieden, waartussen nauwe sociale en economische relaties bestaan. De schaalver-
groting maakt de landschappelijke schaal tot een logisch ontwerpkader, terwijl de 
maatschappelijke waardentoekenning aan ecologie en milieu de belangstelling voor 
het ‘landschappelijk’ woonmilieu wekt (Pols en Strootman 1998: 79). 
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De tegenstelling tussen stad en land vervaagt; de hele cultuur verstedelijkt en de 
scheidslijnen tussen de vakgebieden stedenbouw en landschapsarchitectuur worden 
allengs dunner. Wat betekent dat voor ‘groene woonwensen’ en voor de oude stad?

11.3.2 Groene woonwensen en onbegrensde groei?
Opmerkelijk is hoevelen verwachten dat het Groene Hart in 2020 in grote mate 
verstedelijkt zal zijn (tabel 11.2). ‘In het Groene Hart zijn (in 2020) enkele honderd-
duizenden woningen bijgebouwd’ werd als stelling in de scp-enquête aan de respon-
denten voorgelegd en tweederde acht dit een waarschijnlijk scenario. Dit geldt vooral 
voor mensen in West-Nederland en mensen met een hoge opleiding. Wenselijk vindt 
een kleine minderheid een dergelijke ontwikkeling (6%), terwijl bijna een kwart het 
niet weet. De meesten keuren een forse bebouwing van het Groene Hart af. 

Een van de wegen waarlangs de nota Mensen wensen wonen (vrom 2000a) de keuzevrijheid 
van de burger wil vergroten, is het aanbieden van groene woonmilieus. In de nota 
is een vraagoverschot geschat van bijna 50.000 woningen, waarvan ruim 20.000 in 
het westen van het land. De schatting van het Ruimtelijk Planbureau (rpb) van de 
huidige vraag naar landelijk wonen ligt tussen de 60.000 en 130.000 woningen (Van 
Dam et al. 2003), waarbij de hogere grens samenhangt met een latente woningvraag; 
de ondergrens is op basis van meer urgente verhuiswensen. Onder ‘landelijk wonen’ 
heeft het rpb wonen in kleine nederzettingen (tot 10.000 inwoners) en het buiten-
gebied gerekend. Bijna de helft van de belangstellenden in landelijke woonmilieus 
woont al in een dergelijk milieu. Het betreft vooral mensen die binnen de gemeente 
willen verhuizen, zoals starters, ouderen en ook gezinnen. 

Daarnaast is er vanuit stedelijke milieus interesse. De urbaan-rurale migratie 
bestaat vooralsnog vooral uit tweeverdieners, gezinnen met kinderen en met relatief 
hoge inkomens, maar de interesse leeft bij bredere groepen. Ze wordt onder meer 
gevoed door het gegeven dat men vroeger op het platteland gewoond heeft en door 
regelmatig bezoek aan het platteland (Van Dam et al. 2003: 23, 28). Dit laatste zou 
betekenen dat wanneer het platteland (nog) beter toegankelijk wordt gemaakt voor 
recreatief gebruik, de behoefte om er te wonen ook (extra) kan toenemen.

Een complicatie bij het duiden van de behoefte is dat het maar de vraag is welke 
beelden woningzoekenden hebben bij landelijke milieus. Een deel van de vraag kan 
geduid worden als pseudo-landelijk: ze verwijst naar ruimte, lage dichtheden, aan-
wezigheid van groen en sociale veiligheid (Heins 2001). 

Het rpb bepleit uitbreiding van de woningvoorraad op het platteland (Van Dam 
et al. 2003). Ook de vrom-raad hield een, zij het prudent, pleidooi voor bouwen 
in het buitengebied (vrom-raad 2004). Dit om tegemoet te komen aan bestaande 
woonwensen. Het rpb heeft de filosofie dat ‘meebewogen moet worden met de 
maatschappelijke druk’ in plaats van tegen de stroom in te roeien (Van Dam et al. 
2004: 150). In de afgelopen jaren zijn vele tienduizenden woningen opgeleverd in het 
landelijke gebied, waarvan bijna twintigduizend in restrictieve gebieden (Van Dam 
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et al 2003: 101). Ook in het Groene Hart, waar volgens de Vierde nota ruimtelijke ordening 
extra restrictief rijksbeleid geldt, zijn woningen gebouwd. Het rijk heeft het toezicht 
op de eigen restricties niet kunnen opbrengen; in de nota Ruimte wordt die verant-
woordelijkheid bij gemeenten en provincies gelegd. De gedachte aan stringente rode 
contouren is losgelaten en de keuze voor woningbouwlocaties wordt overgelaten 
aan lokale partijen en provincies, al blijken toch diverse uitzonderingen gemaakt te 
worden (cpb/rpb/scp 2004). 

Zorgen over het buitengebied
De zorg van veel commentatoren gaat uit naar de balans tussen woonbebouwing en de 
verschillende collectieve waarden die het buitengebied vertegenwoordigt: landschappe-
lijk, cultuurhistorisch en als recreatiegebied. Het rpb bepleit zorgvuldige lokale planvor-
ming, met aandacht voor sociale en landschappelijke structuren, en voor het combineren 
van behoeften: wonen en economisch draagvlak voor voorzieningen in perifere dorpen; 
wonen en natuurontwikkeling; wonen en recreatie. De vrom-raad (2004) pleit bovendien 
voor een sterke regierol van de provincie. Op provinciaal niveau moet worden bezien hoe 
de lokale en regionale voor- en nadelen zich verhouden. Weliswaar noemt het rpb in zijn 
rapport relevante effecten waarop getoetst kan worden (Van Dam et al. 2003: 95), maar 
hoe bijvoorbeeld economische effecten tegen effecten op het landschap moeten worden 
afgewogen, is daarmee nog niet gezegd. Een geleidelijke, organische ontwikkeling en 
een goed ontwerp moeten de negatieve effecten op het landschap verzachten of voorko-
men. Maar wie treedt er als smaakpolitie op?

Gezien de in paragraaf 11.2 geschetste ruimtebehoefte, lijkt de vrees gerechtvaardigd 
dat het creëren van aanbod in het landelijk gebied een aanzuigende werking zal 
hebben op mensen met een ‘pseudo-rurale voorkeur’, zeker als die voorkeur niet snel 
in het stedelijk gebied te honoreren is. Landelijk gebied wordt in de Randstadme-
tropool immers gemakkelijk genoeg stedelijk gebied. Pols en Strootman (1998: 117) 
waarschuwen voor de opportunistische kanten bij het toekennen van een belangrijke 
rol aan het landschap in de stedenbouw. Deze wordt via slogans als ‘wonen in het 
(verdwenen…) groen’ ingezet bij de marketing van nieuwe ontwikkelingen die noch 
de kwaliteit van de stad noch die van het landelijk gebied goed doen: ‘”Landschap” is 
als het schaars geklede fotomodel bij de advertentie voor een luxe sportwagen. Land-
schap lijkt daarmee de panacee voor ieder ruimtelijke ordeningsprobleem en kan 
verworden tot een paard van Troje voor verstedelijking’.

Het eenvoudig honoreren van de kwantitatief vooralsnog beperkte vraag naar 
‘echt landelijk’ wonen zal langs verschillende wegen vrijwel zeker in rap tempo 
meer vraag genereren: bij het zien van het aanbod, door het bezoeken van het (in de 
package deal beter recreatief ontsloten) platteland en doordat het land iets stedelijker 
wordt en daardoor aantrekkelijker voor de pseudo-plattelandsliefhebbers. Die komen 
niet voor het landschap maar voor de forse kavel. De optelsom van geleidelijk geho-
noreerde individuele wensen leidt dan tot het onomkeerbaar opsouperen van de door 
diezelfde mensen gewenste collectieve open ruimte, zoals ook de Raad voor het Lan-
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delijk Gebied al waarschuwde (rlg 2000: 15). Naarmate de dorpen groter worden, 
worden ze aanlokkelijker voor wie niet al te klein-dorps wilde wonen.

Onherroepelijk komt de vraag weer naar boven hoe het collectieve groen moet 
worden afgewogen tegen de privé-ruimte van de woonconsument. Binnen de Rand-
stad zal dat collectieve groen meer en meer het karakter van een central park krijgen, 
deels bebost om rommeligheid te maskeren en ruimte te suggeren door overzicht te 
ontnemen, deels als museumpoldergebied om aanschouwelijk onderwijs te bieden 
over de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Er zijn hier en daar in korte tijd indruk-
wekkende resultaten geboekt met het creëren van ‘nieuwe natuur’. Maar juist ons 
polderlandschap met zijn vergezichten op vele kleine stadjes is uniek.

Afgezien van de vermoedelijke aanzuigende werking op de dorpse en landelijke 
woningvraag, is voor de korte termijn een zorg in hoeverre landelijk wonen een 
bedreiging is voor de inspanningen in de stedelijke vernieuwingswijken (zie o.a.  
Van der Schaar, Van Praag en Teule in afzonderlijke bijdragen in het Tijdschrift voor 
de Volkshuisvesting 2004). Het realiseren van aantrekkelijke woningen in dito milieus, 
is immers veel complexer dan het bebouwen van nieuw land. De vrom-raad (2004) 
adviseert daarom een complexe besluitvorming voor te schrijven over het buiten 
bouwen, zodat dit niet eenvoudiger wordt dan stedelijke vernieuwing of dorpsver-
nieuwing. Maar een meer of minder effectieve bestuurlijke hinderstrategie kan een 
principiële discussie over de samenhang met collectieve belangen, waaronder de ste-
delijke vernieuwing, toch niet vervangen. 

11.3.3 Stad en stedelijke vernieuwing
De angst voor no-go-areas in onze steden is tamelijk manifest; ruim 60% van de geïn-
terviewden verwacht dat die er in 2020 zullen zijn (tabel 11.2). In de grootstedelijke 
agglomeraties acht men dit waarschijnlijker, net als in socialehuurwoningen. Jong 
en oud verschillen niet in hun vrees voor gettowijken (bijlage tabel B11.2). 

Tabel 11.2 Verwachtingen en wensen van de bevolking in 2004 omtrent woningbouw in het 
Groene Hart en gettovorming in steden in 2020 (in procenten)

onwaar- 
schijn-
lijk

weet 
niet

waar-
schijn-
lijk 

onwen-
selijk neutraal

wense-
lijk

in Groene Hart enkele honderdduizenden 
woningen bijgebouwd 18 17 65 71 23 6

in grotere Nederlandse steden zullen 
gettowijken voorkomen 24 15 61

Bron: SCP (TOS’04)
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Het verbeteren van stadswijken heeft in verschillende perioden de aandacht gehad: 
in de vooroorlogse jaren werd krotopruiming en sanering van stadswijken ingezet; 
stadsvernieuwing volgde in de jaren zeventig en tachtig, daarna sociale vernieuwing en 
grotestedenbeleid en, meer toegespitst op het wonen, de stedelijke vernieuwing en de 
aanpak van 56 prioriteitswijken. De wijken waar het volgens de meest recente opgave 
om te doen is, figureerden vaak al in diverse voorgaande vernieuwingsprogramma’s.

Herstructurering en opwaardering
Om de exodus van midden- en hoge-inkomensgroepen uit de stad een halt toe te roepen, 
moet de woningvoorraad in de stad worden opgewaardeerd. De herstructurering van 
wijken heeft tot doel de bewoners met midden- en hoge inkomens voor de wijk te behou-
den, koopkracht van buiten aan te trekken en de kansen van lage-inkomensgroepen op 
een eigentijds woonmilieu te vergroten (vrom 1997: 31). Via sloop, verkoop en nieuw-
bouw zou meer diversiteit moeten worden gerealiseerd. Ditzelfde middel moet bijdragen 
aan het ‘oplossen’ van allochtone bevolkingsconcentraties, vooral waar die tegen wil en 
dank tot stand gekomen zijn en samengaan met een slecht imago van de wijk. 

Omdat het tempo van de herstructurering te wensen overliet, is besloten de 
inspanningen vooralsnog te concentreren op een ruime selectie van prioriteitswijken. 
Deze wijken in dertig grote gemeenten vertonen verschillen in bebouwing, maar veel 
overeenkomst in bewonersprofiel: jong en allochtoon zijn de dominante kenmerken; 
oud en autochtoon is een bewonersprofiel dat in een aantal naoorlogse prioriteits-
wijken buiten de vier grote gemeenten (nog) domineert. In totaal wonen er meer dan 
een miljoen mensen, van wie bijna de helft in de vier grote gemeenten. De prioriteits-
wijken onderscheiden zich in alle gevallen van de andere stadswijken door een lage 
sociaal-economische status van de bewoners. In de vier grote steden is het contrast 
aanzienlijk scherper, mede doordat het opleidingsniveau in een aantal andere stads-
wijken hoog is. 

In elk van de prioriteitswijken spelen leefbaarheidsproblemen zoals overlast en 
het ontbreken van sociale cohesie. Men ervaart een minder prettige omgang tussen 
bewoners en voelt zich niet goed thuis in de wijk. Deze zaken worden negatiever 
beoordeeld dan de kwaliteit van de woningen. De problematiek is in de periode 1998-
2002 toegenomen. Intensief woningbeheer, woningisolatie en dergelijke ingrepen 
lijken hier veel te kunnen uitrichten (Buys 2004). 

Selectieve verhuisbewegingen
Tussen stad en ommeland doen zich selectieve verhuisbewegingen voor: alleenstaanden, 
veelal starters op de woningmarkt met lage inkomens, trekken naar de stad, gezinnen 
met relatief hoge inkomens trekken eruit. Dit is geen ongewoon proces. ‘Bewoners cir-
culeren al naar gelang hun woonbehoeften en levensfase door het gewest’ (Musterd en 
Ostendorf 2004). Delen van de stad fungeren als doorgangshuis voor mensen die er hun 
maatschappelijke en vaak ook hun gezinscarrière starten. De verhuisgraad is er aanmer-
kelijk hoger dan elders. 
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Buys (2004) analyseerde op basis van de Woningbehoefteonderzoeken 1998 en 2002 de 
mensen die zich in de periode 1994-1997 in de steden vestigden. De doorstroming in de 
stad is groot en dat geldt nog sterker voor de prioriteitswijken in de vier grote steden. 
Daar was in 2002 bijna de helft van de vestigers uit de periode 1994-1997 alweer verhuisd 
tegen een derde van de vestigers in de andere wijken. Het opleidings- en inkomensniveau 
van deze groep is intussen wel gestegen, maar het contrast tussen prioriteits- en overige 
wijken blijft groot. In de G26 – de 26 grotere gemeenten – doen zich dezelfde processen 
voor, maar de doorstroming gaat er minder snel en het contrast tussen prioriteits- en 
overige wijken is er minder groot. 

Roltrap en valkuil
De stad vervult de functie van roltrap naar een volgende levensfase. Men maakt 
maatschappelijk gezien carrière en vormt een gezin, en daarna vertrekken velen 
met partner, eventuele kinderen en baan in suburbane richting. Na de witte mid-
denklasse is dat in toenemende mate ook de allochtone middenklasse (cbs 2000; 
Musterd en Ostendorf 2004; Burgers en Van der Lugt 2004). Het binnenlands migra-
tiesaldo is in de vier grote steden negatief en de vrijkomende woningen in de meest 
dynamische wijken worden opgevuld met nieuwkomers (zie hoofdstuk 3). De dyna-
miek bemoeilijkt het onderling wennen, sociale cohesie en sociale controle, en stelt 
de scholen voor problemen doordat telkens nieuwe kinderen ingeburgerd moeten 
worden. Dat vergt veel inspanning die ten koste kan gaan van leerlingen die wel de 
ideale ‘doorlopende leerweg’ bewandelen. Voor de ouders van dergelijke kinderen is 
bezorgdheid om de ‘zwarte school’ weer een reden om te verhuizen. 

Veel verhuisdynamiek genereert kortom leefbaarheidsproblemen en de status van 
een wijk of wooncomplex als doorgangshuis is menig woningbeheerder een gruwel 
(Kullberg et al. 1996). 

De prioriteitswijken binnen de grootste gemeenten onderscheiden zich ook in 
ongunstige zin, doordat degenen die in de wijk achterblijven, zich er slecht thuis 
voelen. Dat is al het geval als ze zich in de wijk vestigen, en dat blijft zo totdat ze kans 
zien te vertrekken. Hier is kennelijk sprake van een te grote dynamiek, die de wijk 
behalve tot roltrap naar een betere maatschappelijke positie, ook tot valkuil maakt 
voor wie nog niet weg kan komen (Buys 2004). 

Herstructurering beoogt de verhuisdynamiek af te remmen. Door de woningvoorraad 
aan te passen, zouden de bewoners idealiter aan de wijk gebonden kunnen worden, 
ook nadat ze maatschappelijke vooruitgang hebben geboekt. In die zin passen de 
doelstellingen van het opwaarderen van de probleemwijk en van de stad goed bij 
elkaar. Plezierige woningen en dito woonomgeving vormen de sleutel. In het licht 
van de wensen die in paragraaf 11.2 geschetst zijn, ligt verlaging van de bebouwings-
dichtheid in de rede, om ruimte te creëren voor grondgebonden woningen in een 
suburbaan aandoende setting. Daar gaat de vraag van bewoners van de herstructure-
ringsgebieden in toenemende mate naar uit (vrom 2003b).
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Maar waarheen moeten de bewoners verhuizen voor wie in de wijk geen plaats meer 
is? Volgens de beleidsnota’s is spreiding over het stadsgewest het middel. Daartoe 
moeten in de randgemeenten socialehuurwoningen worden gebouwd, exclusief voor 
de lage inkomens. Impliciet wordt dan gestreefd naar verdunning van de problemen. 
Vooralsnog is de samenwerking op stadsgewestelijk niveau niet optimaal (Ekkelboom 
en Smans 2004; Teule 2004). Ook de stagnerende bouwproductie bemoeilijkt het 
herhuisvestingsproces en dat vertraagt de herstructurering.

Ook als in het stadsgewest socialehuurwoningen beschikbaar komen, ligt het 
gevaar van verplaatsing van problemen naar enkele stadswijken op de loer. Zo wordt 
in een evaluatie van het grotestedenbeleid vastgesteld dat in 25 steden waarin geher-
structureerd werd, het aandeel midden- en hoge inkomens in de periode 1995-1999 
enigszins gestegen was, zoals ook beoogd werd. ‘Deze wijken hebben hun positie op 
de woningmarkt versterkt, maar wel op straffe van het ontstaan van nieuwe concen-
traties met lagere inkomens’ (Vreeswijk et al. 2002: 69). Daar kan dezelfde dynamiek 
in werking treden, met als bijkomend nadeel dat de voorzieningen in die wijken, 
bijvoorbeeld scholen en maatschappelijke werk, er minder op ingesteld zijn. 

Naast het streven naar spreiding van lage-inkomensgroepen en verdunning van 
sociale problemen, zal het intensiveren van woning- en wijkbeheer in de meest pro-
blematische wijken of delen van wijken nodig zijn (zie ook Kromwijk en Oerlemans 
(2004) die hiervan concrete voorbeelden geven). 

11.3.4 Woningen beschikbaar?
In de scp-enquête over de toekomstverwachtingen is gevraagd waarover men, 
denkend aan de eigen woonsituatie over vijf jaar, bezorgd is (bijlage tabel B11.1). 
Persoonlijke zorgen over wonen hangen voor een deel samen met de situatie van het 
huishouden. Jonge alleenstaanden maken zich zorgen of ze een geschikte woning 
kunnen vinden en de helft van hen maakt zich zorgen of een woning wel te betalen 
zal zijn. Ouderen, vooral alleenstaande, maken zich op grote schaal zorgen of ze 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Of een goede woning nog wel te betalen zal zijn, is naast een veilige en schone 
buurt de meest genoemde zorg. Betaalbaarheid en een schone en veilige buurt 
worden beide door een op de drie à vier burgers genoemd. 

Hoewel de aandacht sinds de jaren negentig is verschoven van de kwantitatieve naar 
de kwalitatieve woningvraag, verdient de beschikbaarheid van woningen doorlopend 
aandacht. Respondenten uit de scp-enquête zijn weinig optimistisch gestemd over 
de beschikbaarheid van woningen in de toekomst (tabel 11.3). De stelling ‘Vergele-
ken met nu zullen woningzoekenden in Nederland in 2020 makkelijk een woning 
kunnen vinden’ krijgt maar van 12% bijval. Ouderen zijn iets optimistischer. Ver-
moedelijk reageert men op het feit dat het statistisch woningtekort10 in 2002 ten 
opzichte van 1998 met ruim 50.000 is gestegen, tot 166.000 woningen (vrom 2004a: 
173). De stijging van het woningtekort uit zich in een toename van het aantal starters 
op de woningmarkt die een urgente verhuiswens hebben.11 Het aandeel jongeren 
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bleef ongeveer gelijk en dit wordt ook voor de toekomst verwacht, maar de starters 
komen lastiger aan een woning. Naast starters hebben ook degenen die naar een 
betere huurwoning willen doorstromen, momenteel problemen, doordat de woning-
bouw achterbleef (vrom 2004a: 199 e.v.). 

Vele redenen zijn aangevoerd voor het in tempo achterblijven van de nieuwbouw, 
gepaard aan evenzovele remedies om de nieuwbouw ‘vlot te trekken’. De regels zouden 
te complex zijn en de samenwerking tussen partijen ontoereikend. Maar de belangrijk-
ste reden is dat de gestegen grond- en bouwkosten niet meer gecompenseerd worden 
door sterke prijsstijgingen op de woningmarkt, zodat het voor bouwondernemers 
lastig is om nieuwe woningen concurrerend te laten zijn met de bestaande. Zowel de 
kopers als de particuliere bouwers zijn voorzichtig geworden (vrom 2003c: 5). Bij 
eerdere vraaguitval in de koopsector werd de socialewoningbouw als troef ingezet, 
maar sinds de verzelfstandiging van woningcorporaties (zie scp 2002) heeft de over-
heid daar geen greep meer op. Bovendien doet het probleem zich in de huursector nog 
sterker voor, omdat de prijsstijging van de bestaande huurwoningen geringer was dan 
die van koopwoningen. De nieuwe huurwoning wordt relatief erg duur.

 
Vooral starters zijn door de achterblijvende nieuwbouw in de knel gekomen, zij kunnen 
moeilijk aan een huurwoning komen. Jongeren tot 25 jaar wonen daardoor vaker in een 
wooneenheid of op kamers; van de 20-jarigen die niet meer bij de ouders wonen, heeft 
ongeveer de helft een zelfstandige woning en de helft woont in een wooneenheid of op 
kamers. Daarna stijgt het aantal met een zelfstandige woning snel (VROM 2003c). 

Wanneer het inkomen of het woningaanbod ontoereikend is om een zelfstandige 
woning te kunnen huren of kopen, is het delen van zo’n woning een optie. Dit is in 
buitenlandse, grootsteedse woonmilieus niet uitzonderlijk (Goodman 1999: 45). 
Het beeld dat ‘jonge alleenstaanden in 2020 vaak een woning zullen delen met een 
andere jongere om de woonlasten te delen’ vindt bijna twee derde van de geïnterviewden 
waarschijnlijk. Voor jongere huishoudens (tot 55 jaar) is dit waarschijnlijker dan 
voor de ouderen, maar ze vinden het minder vaak gewenst. Ruim een kwart van de 
ondervraagden vindt een dergelijke ontwikkeling wenselijk; vele oordelen neutraal. 
Mensen in de drie stedelijke agglomeraties vinden dit relatief vaak wenselijk. Het is 
denkbaar dat het delen van een woning in stedelijke gebieden algemener wordt dan 
nu het geval is. Het kan een strategie zijn om tijdelijk met zelfgekozen kennissen te 
wonen tegen lagere woonlasten, zodat eventueel gespaard kan worden om zo snel 
mogelijk ‘door te starten’ naar een koopwoning. 

Een wat latere start in een zelfstandige woning is te overzien, maar de positie op de 
woningmarkt van huishoudens in de gezinsvormende fase is in het algemeen ver-
slechterd. Zij stromen sinds 1994 op steeds latere leeftijd door van een appartement 
naar een eengezins(huur)woning. Zo woonde bijna 70% van degenen die rond 1963 
geboren zijn, op hun dertigste al in een eengezinshuis. Voor degenen die rond 1971 
geboren zijn, is dat 56%. Deze cohortverschillen vervagen pas vanaf het veertigste 
jaar. Ruim een derde van alle gezinnen met kinderen die in huurflats wonen, is actief 
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op zoek naar een eengezinshuis. Ouderen blijven steeds langer in een eengezinshuis 
wonen, waardoor er maar weinig vrij komen (vrom 2003c). 

Starters met betrekkelijk hoge inkomens wijken momenteel uit naar koopapparte-
menten, waarvan er de afgelopen jaren veel gebouwd zijn, terwijl de groei van de vraag 
ernaar achterbleef. Dergelijke woningen zijn daardoor relatief gemakkelijk toeganke-
lijk, maar de kopers riskeren een ongunstige investering in onroerend goed dat minder 
goed in de markt ligt (vrom 2003c: 5; Rietdijk et al. 2004). 

Tabel 11.3 Verwachtingen en wensen van de bevolking in 2004 omtrent het vinden,  
financieren en delen van een woning in 2020 (in procenten) 

onwaar-
schijn-
lijk

weet 
niet

waar-
schijn-
lijk 

onwen-
selijk neutraal

wense-
lijk

woningzoekenden zullen makkelijker 
een woning vinden 72 16 12

aftrek hypotheekrente wordt bedui-
dend minder 8 18 74 64 24 12

huursubsidie wordt beduidend minder 8 12 80 66 24 9

jonge alleenstaanden delen vaker een 
woning 20 15 65 29 44 27

alle huurders hebben hun woning 
mogen kopen 34 21 45 10 38 52

Bron: SCP (TOS’04)

11.3.5 Woningen betaalbaar?
Ondanks de geschetste problemen op de woningmarkt, is de interesse in meer woning-
kwaliteit en in koopwoningen intact gebleven. De consument is ook bereid daarvoor te 
betalen (vrom 2003c). In hoeverre zal hij daartoe in de toekomst in staat zijn? Behalve 
van het economisch tij zal dit ook afhangen van de mate waarin de overheid de wooncon-
sumptie stimuleert, of deels vergoed met subsidies en tegemoetkomingen in de belas-
ting. Daarover zijn de geïnterviewden in de scp-enquête niet gerust (tabel 11.3).

Zowel de hypotheekrenteaftrek als de huursubsidie zullen in 2020 beduidend 
minder zijn dan nu, denkt een grote meerderheid. In beide gevallen vindt een bijna 
even grote meerderheid dit onwenselijk. De discrepantie tussen wens en verwachting 
is groot, zoals dat ook bij de sociale zekerheid het geval is (zie hoofdstuk 7). Voor beide 
regelingen geldt dat er recentelijk bezuinigingen zijn ingevoerd of aangekondigd, wat 
de sombere verwachtingen mede kan verklaren. Onder de 12% die vermindering van 
de hypotheekrenteaftrek wenselijk vindt, zijn de ouderen sterk oververtegenwoordigd; 
een aantal van hen heeft een andere moraal ten aanzien van het maken van schulden. 
Verder verwacht maar liefst 80% een verslechtering in de huursubsidie, terwijl minder 
dan een op de tien mensen dat wenselijk vindt. 
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Hoe reëel zijn deze verwachtingen? De huursubsidie werd in 1970 ingevoerd als tijde-
lijk instrument voor een beperkte groep huurders in nieuwe huurwoningen. In 1975 
kreeg de regeling een veel grotere reikwijdte en verloor de tijdelijke status. Er werd 
definitief gekozen voor een gemengd stelsel van object- en subjectgebonden subsi-
dies. De huursubsidie moest het ‘goed wonen’ stimuleren en de keuzemogelijkheden 
voor mensen met lage inkomens vergroten. De hoogte ervan was afhankelijk van de 
huur en van het inkomen, waarbij de subsidie terugliep naarmate het inkomen steeg. 
Deze systematiek is nadien niet wezenlijk veranderd. Wel volgden in de jaren tachtig 
diverse verschralingen (aanpassing van huurgrenzen, minder subsidie voor alleen-
staanden, kwaliteitskorting) om de enorme stijging van de uitgaven aan huursubsi-
die te temperen (Boelhouwer en Haffner 2002). 

In 1997 kreeg de Huursubsidiewet daarentegen een aanzienlijk genereuzer karakter, 
vooral voor huurders in duurdere woningen. Dat was ook nodig, omdat de huurstijgin-
gen als gevolg van de liberalisering van de woningcorporatiesector veel huurwoningen 
uit de markt zouden prijzen voor de lage-inkomensgroepen (scp 1994, 2002). In 2004 
zijn in het kader van nieuwe bezuinigingen de teugels weer wat aangehaald. 

Deze regeling heeft enigszins het karakter van een varkenscyclus. Om de overheids-
uitgaven te beheersen, wordt af en toe het mes in de regeling gezet. Het wantrouwen 
van de burgers heeft dus wel grond. 

Met de liberalisering van de woningcorporaties, de huurstijgingen die daarmee 
gepaard gingen en door woningverbetering, is het aantal goedkope huurwoningen 
zeer drastisch afgenomen (scp 2002). Het vangnet huursubsidie kan daardoor niet 
gemist worden; te veel huurwoningen zouden onbereikbaar worden voor de mensen 
die nu subsidie ontvangen, ongeveer een derde van de huurders. Wel is voorstelbaar 
dat betalingsstromen via andere partijen zullen lopen, zoals de woningcorporaties, 
gemeenten of de Belastingdienst (scp 1994; Van Gelder en Van der Vlist 2004). 

Eigenaar-bewoners kunnen hun hypotheekrenteuitgaven volledig aftrekken van de 
belasting. Zou die regeling niet bestaan, dan leverde dat de staatskas op jaarbasis 
ongeveer zes miljard euro.12 Ter vergelijking: de uitgaven aan huursubsidie bedragen 
op jaarbasis ongeveer anderhalf miljard euro (Pommer en Jonker 2003). Decennia-
lang bleef deze in internationale vergelijking buitengewoon genereuze aftrekregeling 
buiten schot (Haffner 1999), terwijl de huursubsidie periodiek gesnoeid werd om haar 
voortbestaan op langere termijn te waarborgen. 

Met het groeiend eigenwoningbezit en de sterke prijsstijgingen van koopwoningen 
in de jaren negentig (grotere hypotheekbedragen) werd het steeds lastiger deze open-
einderegeling ongemoeid te laten. Hoewel het politieke draagvlak voor beperkende 
maatregelen in de belastingsfeer niet snel zal stijgen (er komen immers juist meer 
belanghebbenden), is enige snoei toch aanvaardbaar gebleken. In een brief aan de 
Tweede Kamer zet de staatssecretaris van Financiën de wapenfeiten op een rij voor wie 
het niet geloven kon, dat er ooit aan de regeling getornd zou worden (Tweede Kamer 
2003/2004). Sinds 1997 zijn er verschillende ingrepen geweest.13 
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Verdere maatregelen overweegt de staatssecretaris vooralsnog niet. Deze zouden 
kunnen bestaan uit een zeer geleidelijke afschaffing of vermindering (slechts een 
deel van de rente aftrekbaar maken) tot een niveau dat in andere Europese landen 
gangbaar is. Een ander type ingreep kan de aantasting van de progressiviteit in de 
regeling zijn, zodanig dat er een vast percentage mag worden afgetrokken, onaf-
hankelijk van het inkomen. Combinaties zijn ook denkbaar, net als een ‘aftoppings-
grens’, bijvoorbeeld boven drie ton.

Gezien het groeiend eigenwoningbezit – meer dan 50% van de huishoudens –, 
de onwaarschijnlijkheid van sterke prijsdalingen en de convergerende tendenties 
die van de Europese eenheid uitgaan, verwachten we dat een zeer geleidelijk verder 
beperken van de hypotheekrenteaftrek waarschijnlijk is (zie ook scp 1994). 

11.3.6 Eigenwoningbezit en de positie van woningcorporaties

Interesse in bezit eigen woning blijft 
De interesse om woningen te kopen is niet verminderd, maar de investeringsbereid-
heid is onder invloed van de economische terugslag afgenomen, met name in de duur-
dere segmenten (vrom 2003c). In betere tijden mag verwacht worden dat de overstap 
van huur- naar koopwoning voor de middengroepen weer makkelijker wordt. Nu is 
er een kloof tussen bezitters van een eigen woning en huurders met een ontoereikend 
leenvermogen doordat ze niet hebben kunnen profiteren van prijsstijgingen op de 
koopmarkt. Huurstijgingen zullen dan ook niet werken als aanjaagmechanisme van 
doorstroming naar de koopsector (Conijn et al. 2004). 

Als de woningproductie en het consumentenvertrouwen toenemen, maar de 
huizenprijzen niet, kan de kloof weer gedicht worden en ook de draad van de verkoop 
van corporatiewoningen weer worden opgepakt. Dit ligt vooral in de rede in perifere 
regio’s waar de gebruikskosten van huurwoningen hoger zijn dan die van koopwonin-
gen. In de steden is de verkoop van huurwoningen en de toevoeging van koopwonin-
gen een instrument om suburbanisatie tegen te gaan; om bewoners die een koophuis 
kunnen betalen, aan de stad te binden. 

Bijna de helft van de geïnterviewden in de scp-enquête denkt dat een recht voor huurders 
om hun woning te kopen voor 2020 in het verschiet ligt, zoals dat in Engeland geldt voor 
huurders in de sociale sector. Evenzovelen vinden het wenselijk (tabel 11.3). Ouderen 
vinden het right-to-buyscenario waarschijnlijker dan jongeren. Vooral in de stedelijke 
agglomeraties vindt men dit waarschijnlijk. Mogelijk is de wens de vader van de waar-
schijnlijkheidgedachte, want degenen die het wenselijk vinden, vinden het vaak ook 
waarschijnlijk.

Woningcorporaties: gevestigd instituut met nieuwe taken
De positie van de woningcorporaties was onderwerp van het Sociaal en Cultureel Rap-
port 2002. Daarin werden onder meer voor- en nadelen van verdere commercialise-
ring van de woningcorporaties besproken. Er werd vastgesteld dat sociale taken als 
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het huisvesten van kwetsbare groepen in de samenleving (lage-inkomensgroepen, 
hulp- en zorgbehoevenden, asielzoekers, dak- en thuislozen) niet aan belang zullen 
inboeten. Ook ligt er in de stedelijke vernieuwing nog een belangrijke taak.

In een tijdsbestek van vijftien jaar is het onwaarschijnlijk dat een gevestigd instituut 
als de woningcorporatie verdwijnen zal. Wel daalt hun aantal door fusies. Het aantal 
beheerde woningen neemt echter nog niet belangrijk af en dat ligt voor de komende jaren 
ook niet in de rede. De jaarlijkse taakstelling aan toegankelijke (ouderen)woningen en 
zorgwoningen, en aan nieuwe, betaalbare huurwoningen (of maatschappelijk gebonden 
koopwoningen) zal vermoedelijk grosso modo ongeveer in evenwicht zijn met de gelei-
delijke verkoop van woningen. Wel zal, door een accent in de nieuwbouw op koopwonin-
gen, het aandeel huurwoningen langzaam maar gestaag blijven dalen. 

In feite komt dit neer op een verschuiving van het volkshuisvestingssysteem in 
Angelsaksische richting; de sociale sector wordt kleiner en zal in toenemende mate 
het domein zijn van lage-inkomensgroepen, een proces dat al sinds de jaren tachtig 
aan de gang is. Een zekere residualisering doet zich voor, maar door de relatief hoge 
kwaliteit van de socialehuurwoningen is, in combinatie met goed wijkbeheer, ook 
een positievere waardering van hetzelfde proces mogelijk. 

De huurwoning kan voor starters en andere jonge bewoners als doorgangshuis en 
broedplaats voor maatschappelijke positieverbetering worden beschouwd. Dynamiek 
in de bewoning is weliswaar lastig voor de beheerder, maar juist uit het beheren van 
die dynamiek bestaat dan voor een belangrijk deel de sociale prestatie van de woning-
corporatie. Woonarrangementen voor ouderen in de socialehuursector kunnen in het 
teken van welzijn en maatschappelijke participatie geplaatst worden, zoals al meer en 
meer gebeurt. 

Met een dergelijke instelling wordt de complementariteit van de huursector aan de 
eigenwoningsector benadrukt, niet in termen van inkomenspositie van de bewoners, maar 
in maatschappelijke positie en bijbehorende activiteitenpatronen. Hierbij past een brede 
taakopvatting van woningcorporaties als sociaal ondernemers, met aandacht voor de raak-
vlakken met andere sectoren, zoals zorg en welzijn, onderwijs en veiligheid. Dit alles in het 
kader van de leefbaarheid van stadswijken die een grote bevolkingsdynamiek kennen. 

11.4 Besluit

Omdat uit het voorgaande de indruk kan ontstaan dat het woongedrag van mensen erg 
verandert, is het goed te wijzen op de constanten in het wonen. Woningen hebben een 
lange levensduur en zijn maar tot op zekere hoogte aan te passen aan veranderingen in 
de woonvoorkeur. Verder is de woningmarkt vrij star: het grootste deel van de wonin-
gen is bezet, slechts een klein deel komt vrij en dat zijn meestal niet de meest gewilde 
huizen. En ten slotte zien we in het gedrag van woonconsumenten al jaren hetzelfde 
patroon, dat sterk door de levensloop wordt bepaald. Jongeren verhuizen vaak, na de 
35-jarige leeftijd neemt dat af. De meeste mensen verhuizen binnen hun gemeente en 
prefereren een eengezinshuis boven een flat; ook dat is al heel lang bekend en veran-
dert niet (Buys en van der Schaar 2004). 
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De beschreven trends brengen niettemin uitdagingen voor het toekomstige woon-
beleid met zich mee. De meest in het oog springende is het verlangen naar een ruim 
huis en een flinke kavel, onder meer om de twee auto’s te stallen waarover steeds meer 
mensen beschikken. Nieuwbouwhuizen groeiden gestaag in volume, maar dat volume 
zal naar verwachting afvlakken. Het aantal gebruikers van een nieuwbouwwoning 
groeit niet, zal vermoedelijk juist dalen naarmate ook jonge, vitale ouderen interesse 
hebben in een nieuw, goed toegankelijk eengezinshuis. Voor de gehele woningvoor-
raad ligt een nog iets verder dalende woningbezetting in het verschiet. Vanaf de jaren 
zeventig groeit het aantal kamers in de woning al niet meer; de groei zat in de grootte 
van de kamers. De huidige nieuwbouwwoningen bieden veel mogelijkheden voor een 
sterk geïndividualiseerd gezinsleven, met flinke woon-, slaap- en werkkamers. 

Nieuwe huizen werden groter; de kavels waarop ze staan niet, vanwege de hoge 
grondprijzen. De afweging tussen meer huis of meer kavel begint bij de beter gesi-
tueerde woonconsument in de richting van het laatste door te slaan. Verdere groei 
van het nieuwbouwhuis is alleen mogelijk als ook de uitgegeven kavels meegroeien 
en dat gegeven zet druk op het landelijk gebied, met name in West-Nederland. Die 
druk zal groter zijn naarmate de overheid de vraag krachtiger ondersteunt. Deze 
ondersteuning is voor de eigen woning in Europees perspectief en ten opzichte van 
de vraagondersteuning in de huursector buitengewoon hoog en neemt bovendien 
toe naarmate het inkomen stijgt. Afgezien van de begrotelijkheid zal de regeling in 
toenemende mate ruimtelijke conflicten genereren, omdat vooral de hoge-inkomens-
groepen de gelegenheid krijgen om de grote ruimteclaims te bekostigen. 

De bestemming van landelijk gebied voor wonen is een politieke afweging, die met de 
nota Ruimte naar lokaal en provinciaal niveau is verplaatst. Dit biedt meer mogelijkhe-
den om in dorpen groepen zoals ouderen, starters en eventueel ook stedelingen met 
‘groene woonwensen’ te bedienen. Voor ouderen en starters zou een volwaardige kavel 
met een niet te grote, maar aanpasbare of uitbreidbare woning aantrekkelijk kunnen 
zijn. Ouderen kunnen dan eerst van een grote tuin genieten, en later voorzieningen op 
de begane grond (laten) bijbouwen. Starters kunnen zo hun uitgaven enigszins fase-
ren. Door grotere percelen hebben de woningen meer toekomstwaarde.

Ook als de vraag naar woningen in landelijke milieus nu nog te overzien is, liggen 
bij een ruimhartige uitvoering van bouwplannen twee gevaren op de loer. De ene is 
de aanzuigende werking op steeds nieuwe gegadigden voor een ruimere kavel, zodat 
West-Nederland en delen van Zuid-Nederland zich geleidelijk tot één suburbane vlakte 
ontwikkelen. Het tweede probleem is dat zo de steden en de woningcorporaties gehin-
derd worden in hun pogingen in het kader van de stedelijke vernieuwing om woon-
milieus op te waarderen. 

Stedelijke vernieuwing en herstructurering hadden een economische doelstelling: 
het versterken van de positie van de stad door aantrekkelijke woonmilieus te bieden. 
Er is ook alle reden om een aantal wijken op te waarderen, vooral in de vier grote 
gemeenten waar de verhuisdynamiek en de ontevredenheid onder de bewoners in 
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de prioriteitswijken zeer hoog liggen. Het grote publiek is bovendien zeer beducht 
voor gettowijken. Toch past de dynamiek in een patroon waarin vooral mensen die 
aan hun maatschappelijke en gezinscarrière bouwen, voor de stad kiezen en zich-
zelf daar maatschappelijk vooruit werken. Ook trekt de stad onvermijdelijk typisch 
grootstedelijk ongemak aan, zoals criminaliteit en drugsgebruik. Het opknappen 
van wijken zal vermoedelijk wel enige spreiding en verdunning van de problemen 
geven, maar ook verplaatsing naar andere wijken onder in de hiërarchie van de 
woningmarkt. Dit kunnen ook heel goed buurten met eengezinswoningen zijn of 
gelegen buiten de centrale stad, bijvoorbeeld in groeikernen. Hier is een belangrijke 
taak weggelegd voor woningcorporaties om de dynamiek nauwlettend in de gaten te 
houden en de leefbaarheid te vergroten. 

Ouderen nemen op de woningmarkt in toenemende mate een gunstige positie in. 
Ze zijn welvarender geworden en beschikken vaak over eengezinswoningen, terwijl 
jongere huishoudens (tot 40 jaar) steeds moeilijker aan dergelijke woningen komen. 
Bij de verhuizing van ouderen naar kleinere woningen zijn jongere huishoudens dan 
ook gebaat, maar naarmate ouderen betere posities bekleden, moeten alternatieve 
woningen beter aansluiten op hun wensen.
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Bijlage bij hoofdstuk 11

Tabel B11.1 Onderwerpen van zorg van de bevolking in 2004 met betrekking tot de eigen  
woonsituatie over vijf jaar, naar huishoudenssamenstelling en leeftijd  
(in procenten)

alleen
< 35 jr

alleen
35-54 jr

alleen 
≥ 55 jr

kind. 
tot 
5 jr 

kind. 
6-12 jr

kind. 
13-17 jr

samen 
< 35 jr

samen 
35-54 jr

samen 
≥ 55 jr totaal

goede 
woning te 
betalen 49 33 21 25 28 41 36 25 21 28

buurt 
veilig en 
schoon 30 27 22 34 29 27 29 24 27 28

zelf-
standig 
blijven 
wonen – 15 53 – 5 11 –0 13 35 17

goede 
voorzie-
ningen 15 16 17 19 12 13 19 13 15 15

overlast 12 26 10 12 17 12 12 14 10 13

thuis 
voelen 15 19 6 17 13 12 13 9 9 12

geschikte 
woning 
vinden 27 12 6 7 10 18 14 12 10 11

parkeer-
proble-
men 12 17 9 15 12 6 13 9 8 11

omgeving 
niet te 
vol 14 11 5 11 8 10 15 10 6 9

gevaarlijk 
verkeer – – 5 13 7 6 8 4 4 6

verkeers-
lawaai – 5 5 6 6 5 4 6 4 5

geen 
zorgen 30 29 28 34 41 35 32 43 38 36

Bron: SCP (TOS’04)
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Tabel B11.2 Verwachtingen en wensen van de bevolking van 16 jaar en ouder in 2004 omtrent 

een aantal aspecten van wonen in 2020, naar leeftijd (in procenten)

waarschijnlijk wenselijk

16-34 jaar 35-54 jaar ≥ 55 jaar 16-34 jaar 35-54 jaar ≥ 55 jaar

‘huis van de toekomst’ is 
normaal geworden 55 56 46

meeste woningen van 
1950-1970 vervangen 52 44 50 15 15 18

in grotere Nederlandse 
steden gettowijken 59 62 61

nieuwe woningen standaard 
twee of meer garages 25 20 22 10 9 12

mensen zullen minder 
autorijden dan nu 8 11 12

in Groene Hart enkele  
honderdduizenden woningen
bijgebouwd 68 64 63 6 4 9

minstens een kwart heeft 
tweede huis 23 19 19

woningzoekenden zullen 
makkelijker een woning 
vinden 11 10 16

jonge alleenstaanden delen 
vaker een woning 67 69 58 22 25 34

aftrek hypotheekrente wordt 
beduidend minder 74 81

           
63 7 9 19

huursubsidie wordt  
beduidend minder 77 83 78 9 10 11

alle huurders hebben hun 
woning mogen kopen 41 46 48 51 52 53

Bron: SCP (TOS’04)
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Noten

1 Hieronder wordt een woning verstaan waarvan woonkamer, keuken, sanitair en een 
slaapkamer zonder trap te bereiken zijn.

2  Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde grootte van de auto van 2 bij 4 meter, ofwel 
8m2. Een gemiddeld parkeervak beslaat echter bijna het dubbele hiervan, namelijk 
ongeveer 15m2. Indien iedere auto een eigen parkeervak vereist, levert dit voor het 
wagenpark als geheel in 2020 een ruimtebehoefte op gelijk aan 18.000 voetbalvelden. 

3  Door het verplaatsen van de auto van de voordeur naar een parkeerterrein vermindert 
het toezicht en neemt de gelegenheid tot inbraak toe (vgl. Wittebrood en Van Beem 
2004).

4  ‘Pedagogenbuurt een groene oase’. Utrechts Nieuwsblad, 14 mei 2004.
5  In perifere gebieden is ze al gangbaar en in stedelijk gebied neemt de animo na een  

succesvol experiment in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen toe (Kullberg 2002).
6  Het gaat om nettodichtheden, dat wil zeggen het aantal woningen per woongebied, 

exclusief ruimte voor voorzieningen.
7  Onderzoek in opdracht van nvb (Rietdijk et al. 2000) wijst ook uit dat de bovenmodale 

koper primair kijkt naar woning- en kavelgrootte; het uiterlijk van de woning is secundair.
8  rigo/rpb (2003) hebben vorig jaar geprobeerd zicht te krijgen op bezit van tweede 

woningen; een exacte inventarisatie bleek niet mogelijk wegens het ontbreken van 
betrouwbare gegevens (p.71). Zij schatten het aantal tweede woningen (incl. stacaravans 
en volkstuinhuisjes) hoger in dan uit het wbo naar voren komt: tussen de 373.000 en 
388.000 (p.72).

9  Zie voor een uitwerking het Sociaal en Cultureel Rapport 2002, waar de sociale sector het 
centrale onderwerp is.

10  Dit is het saldo van de urgente vraag naar woningen volgens het wbo en de woningen 
die vrij zouden komen indien woningzoekenden met een urgente verhuiswens werkelijk 
zouden verhuizen.

11  Dit houdt in dat ze al minstens een half jaar actief naar een woning zoeken en zeggen 
binnen één jaar een woning te zullen accepteren (vrom 2003b: 41).

12  De eigenaar krijgt geen huurwaardevoordeel bij het inkomen geteld, maar kan ook geen 
hypotheekrente aftrekken voor de belasting.

13  Tussen 1997 en 2001 werd de regeling scherper toegespitst op financiering van uitslui-
tend de aankoop of verbetering van een eigen woning. Ook werd de hypotheekrente 
maximaal tot een periode van dertig jaar aftrekbaar, terwijl in 2001 ook de tweede 
woning buiten de boot viel. In 2004 volgde de ‘bijleenregeling’, die ervoor zorgt dat de 
overwaarde die bij verkoop van een huis wordt geïncasseerd, uitgesloten is van rente-
aftrek. Ten slotte wordt per 2005 financiering van de woning met eigen middelen en 
aflossen van de hypotheekschuld gestimuleerd met tegemoetkomingen.



540 Wonen en woonomgeving540

Literatuur 

Achterhuis, H. (1998). De erfenis van de utopie. Amsterdam: Ambo.
Beck, U. (1986). Risikogesellschaft; Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp Verlag.
Boelhouwer, P.J. en M.E.A. Haffner (2002). Subsidiëring in de huursector onder de loep. Utrecht: 

nethur.
Burgers, Jack en Hugo van der Lugt (2004). ‘Black flight. De geografische mobiliteit van 

middenklasse migranten’. In: Vitale Stad, Vakblad voor stedelijke vernieuwing en leefbaarheid 
(7), mei, p. 18-19. 

Buys, André (2004). ‘De prioriteitswijken en de grootstedelijke dynamiek. Kweekvijvers of 
afvalputjes?’ In: Tijdschrift voor de volkshuisvesting, april-2, p. 59-63. 

Buys, André en Jan van der Schaar (2004). ‘Het individu en zijn woondomein’. In:  
Jan Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp (red.) (2004), Kiezen voor de kudde. 
Amsterdam: Van Gennep. 

cbs (2000). ‘Binnenlands verhuisgedrag van allochtonen’. In: Maandstatistiek van de bevolking, 
maart 2000.

cbs (2002). ‘Dagelijks 35 kilometer op pad’. In: cbs Persbericht, 31 mei 2002.
Conijn, J.B.S., K.C.M. Leidelmeijer en J. Neele (2004). ‘Voornemen tot huurverhoging mist 

grond’. In: Economisch Statistische Berichten, 30 april 2004, p. 201-203.
cpb/rpb/scp (2004). Ex-ante toets Nota Ruimte. Den Haag: Ruimtelijk Planbureau/Centraal 

Planbureau/Sociaal en Cultureel Planbureau.
Dam, Frank van et al. (2003). Landelijk wonen. Den Haag: Ruimtelijk Planbureau.
Dugteren, F. van (2001). ‘Een gracht aan de voordeur, een weiland in de achtertuin; het 

landstad woonmilieu’. In: In plaats van kaarsen. Den Haag: Sociaal en Cultureel  
Planbureau (Nieuwjaarsuitgave 2001).

Ekkelboom, John en Carina Smans (2004). ‘Kansarmoede ook naar de regio’. In: Aedes 
Magazine, 10, p. 18-21.

Galle, M. et al. (2004). Duizend dingen op een dag. Den Haag: Ruimtelijk Planbureau. 
Gelder, Jaap van en Anton van der Vlist (2004). ‘Naar nieuwe ordening in de volkshuisvesting’. 

In: Staatscourant, 68, 7 april, p 7.
Goodman, J. (1999). ‘The Changing Demography of Multifamily Rental Housing’. In: 

Housing Policy Debate (10) 1, p. 31-57.
Haffner, M.E.A. (1999). Kosten en uitgaven van eigenaar-bewoners, een fiscaal-economische vergelijking 

tussen West-Europese landen. Delft: Delftse Universitaire Pers.
Ham, M. van (2003). ‘Strategische woonlocaties voor tweeverdieners’. In: Rooilijn (37) 3, p. 113-118.
Harms, L.W.J (2000). Verkeer verdeeld; een onderzoek naar de ruimtelijke verdeling van personen- en 

goederenverkeersstromen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Harms, L. (2003). Mobiel in de tijd; op weg naar een auto-afhankelijke maatschappij, 1975-2000. 

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (Onderzoeksrapport 2003/14).
Harms, L. en R. van der Wouden (2002). ‘Stadsgrenzen in beweging; mobiliteitspatronen 

en ruimtelijke schaalvergroting in de Randstad’. Bijdrage aan de PlanDag 2002. Dordrecht: 
Stichting Planologische Discussiedagen.

hbd (2000). Branches in detail; Woonzaken. Den Haag: Hoofdbedrijfschap detailhandel. 
hbd (2001). Branches in detail; Woonzaken. Den Haag: Hoofdbedrijfschap detailhandel. 
hbd (2003). Branches in detail; Woonzaken. Den Haag: Hoofdbedrijfschap detailhandel. 
Heins, S. (2001). Op zoek naar de rurale idylle. Utrecht: nethur.
Hilbers, H., J. Ritsema Van Eck en D. Snellen (2004). Behalve de dagelijkse files; over betrouw-

baarheid van reistijd. Den Haag: Ruimtelijk Planbureau.



541541Wonen en woonomgeving

Horst, Hilje van der, Jeanet Kullberg en Léon Deben (2001). Wat wijken maakt; de wording 
van functionele, sociale en expressieve kwaliteiten van Vreewijk, Zuidwijk en Ommoord. Utrecht: 
nethur.

Jaarsma, K. en W.V.M. van Rijt-Veltman (2000). Wie baadt zich in weelde? Onderzoek naar de 
verkoop van sanitaire producten en keukens aan Nederlandse particuliere consumenten. Den Haag: 
Hoofdbedrijfschap detailhandel. 

Kempen, R. van en V. Schutjens (1999). Verhuizen voor het werk? Analyse van migratiegedrag en 
woonwensen. Utrecht: uru.

Kromwijk, Martien en Arthur Oerlemans (2004). ‘De stad als empowerfabriek voor  
bewoners’. In: Tijdschrift voor de volkshuisvesting, juni-3, p. 12-16. 

Kullberg, Jeanet (2002). ‘Consumer’s Responses to Choice Based Letting Mechanisms. In: 
Housing Studies (17) 4, p. 549-579.

Kullberg, J., W.A.T. van der Heijden en J.A. Adrianow (1996). Woonstijlen, overlast en sociaal 
beheer in corporatiewoningen. Delft: Delftse Universitaire Pers.

Kullberg, Jeanet en Michiel Ras (2004). Met zorg gekozen? Woonvoorkeuren en woningmarkt-
gedrag van ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. Den Haag: ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Lyons, Glen et al. (2000). Society and Lifestyles, Transport Visions. London: Landor Publishing 
Ltd.

Mulder, C.H. (2002). Levenslopen in sociaal-ruimtelijke context (inaugurele rede). Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen.

Musterd, Sako en Wim Ostendorf (2004). ‘Integratie en emancipatie. Visies en feiten over 
de relatie tussen stad en land’. In: Vitale Stad, Vakblad voor stedelijke vernieuwing en leefbaarheid 
(7) mei, p. 16-17. 

Palmboom, Frits (2003). ‘Een nieuwe werkelijkheid’. In: Milou van Ham, Van betovering tot 
wanneer (Inleiding in bundel ter gelegenheid van de oplevering van een kunstwerk in 
opdracht van het Samenwerkingsverband Ypenburg).

Planologische Kengetallen (1999). Alphen aan den Rijn: Samsom.
Pols, Leo en Berno Strootman (1998). De landschapsstad. Het landschap als basis voor ruimtelijke 

kwaliteit in woongebieden. Bussum: Uitgeverij Thoth.
Pommer, E.J. en J.J.J. Jonker (2003). Profijt van de overheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel 

Planbureau (scp-publicatie 2003/16).
Praag, Carlo van (1999). ‘Gezochte en ongezochte gezamenlijkheid; gezin, woongroep, 

carpool’. In: Individualisering en sociale integratie. Nijmegen: sun.
Praag, Carlo van (2004). ‘Gaat de grote stad het toch nog halen?’ In: Tijdschrift voor de volks-

huisvesting (10) april-2, p. 26. 
Priemus, H. (1969). Wonen, kreativiteit en aanpassing. Onderzoek naar voorwaarden voor optimale 

aanpassingsmogelijkheden in de woningbouw. Den Haag: Mouton.
Rietdijk, N. et al. (2000). Huizenkopers in profiel. Onderzoek naar wensen van potentiële huizen-

kopers. Voorburg: nvb Bouwondernemers en ontwikkelaars (in samenwerking met 
Onderzoeksinstituut otb).

Rietdijk, N. et al. (2004). Huizenkopers in profiel. Onderzoek naar wensen van potentiële huizen-
kopers. Voorburg: nvb Bouwondernemers en ontwikkelaars (in samenwerking met 
Onderzoeksinstituut otb).

rigo/rpb (2003). Tweede woningen; voorraad en ontwikkelingen. Amsterdam/Den Haag: 
Researchinstituut gebouwde omgeving/Ruimtelijk Planbureau. 

rlg (2000). Wonen in landelijk gebied. Advies over de ontwerpnota Wonen Amersfoort: Raad 
voor het Landelijk Gebied.

Schaar, Jan van der (2004). ‘De 50-wijken aanpak op de snijtafel’. In: Tijdschrift voor de Volks-
huisvesting (10) april-2, p. 10-13. 



542 Wonen en woonomgeving542

Schellingerhout, R. (2004). Cijferrapport allochtone ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp-werkdocument 105).

Schellingerhout, R. et al. (2004, nog te verschijnen). Gezondheid en welzijn van allochtone 
ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

scp (1994). Sociaal en Cultureel Rapport 1994 (hoofdstuk Wonen). Rijswijk/Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau/vuga.

scp (1998). Sociaal en Cultureel Rapport 1998. 25 jaar sociale verandering. Rijswijk/Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau/Elsevier bedrijfsinformatie.

scp (2002). Sociaal en Cultureel Rapport 2002. De kwaliteit van de quartaire sector (hoofdstuk 
Wonen). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

SmartAgentCompany (2001). Woonbeleving allochtonen. Amersfoort: SmartAgentCompany.
Sogelée, G. en J. Brouwer (2003). Regionale verkenning: opgave geschikte huisvesting voor wonen 

met zorg en welzijn. Delft: abf Research.
Steyaert, Jan en Jos de Haan (2001). Geleidelijk digitaal. Een nuchtere kijk op de sociale gevolgen 

van ict. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-onderzoeksrapport 2001/7). 
Tesser, P.T.M. en C.S. Van Praag (1995). Rapportage Minderheden 1995. Concentratie en segregatie. 

Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-cahier 123).
Teule, René (2004). ‘Broze herstructurering in een afnemende marktdynamiek, Den Haag 

in de regio Haaglanden’. In: Tijdschrift voor de volkshuisvesting (10) april-2, p. 65-69. 
Timmer, J. (1998). ‘Chroom en charisma; een sociologisch essay over de auto’. In: Mens en 

maatschappij (73) 2, p. 157-175.
tk (2002/2003). ‘Wonen, zorg en welzijn van ouderen’. Beleidsbrief van de minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Tweede Kamer, vergaderjaar 2002/2003, 28951, 
nr. 1-2.

tk (2003/2004). ‘Verzoek inzake hypotheekrenteaftrek, regeling van werkzaamheden’ d.d. 
16 juni 2004, kenmerk afp 2004-00466 M. Brief van de staatssecretaris van Financiën. 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003/2004.

Uunk, W. en S. Dominguez Martinez (2001). Wijken in beweging. Migratie in en uit concentratie-
wijken. Rotterdam: Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek.

veh (2004). ‘Bewoners rijtjeshuizen meeste last van buren’. In: Vereniging Eigen Huis Magazine 
(7/8) p. 4.

Vreeswijk, A.M.G. et al. (2002). Jaarboek 2001. Grotestedenbeleid. Rotterdam: Instituut voor 
Sociologisch-Economisch Onderzoek.

Vreeze, Noud de (1993). Woningbouw, inspiratie & ambities. Kwalitatieve grondslagen van de 
sociale woningbouw. Almere: Nationale Woningraad.

vrom (1989). Twintig jaar woonkwaliteit; bestuurlijk en stedenbouwkundig onderzoek. Den Haag: 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

vrom (1997). Nota Stedelijke Vernieuwing. Den Haag: ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer.

vrom (2000a). Mensen wensen wonen; wonen in de 21-ste eeuw. Den Haag: Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

vrom (2000b). Cijfers over Wonen 2000/2001. Den Haag: ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

vrom (2002). Cijfers over Wonen 2002. Den Haag: ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer.

vrom (2003a). Beter thuis in wonen; kernpublicatie Woningbehoefteonderzoek 2002. Den Haag: 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

vrom (2003b). Nieuwbouw en herstructurering, Doorstroming en dynamiek in nieuwe en oude 
wijken. Den Haag: ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.



543543Wonen en woonomgeving

vrom (2003c). Gescheiden markten? De ontwikkelingen op de huur- en koopwoningmarkt. Den Haag: 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

vrom (2003d). Cijfers over Wonen 2003. Den Haag: ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer.

vrom (2004a). Cijfers over Wonen 2004. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieu.

vrom (2004b). Evaluatie Huisvestingswet 1993-2003. Den Haag: ministerie van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

vrom (2004c). Leefbaarheid van wijken. Den Haag: ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer.

vrom-raad (2002). Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen.Den Haag: Raad voor 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom-raad advies 032).

vrom-raad (2004). Buiten bouwen. Den Haag: Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (vrom-raad advies 040).

Well, Michiel van (2003). ‘Domotica als coalitiepartner’. In: Tijdschrift voor de volkshuisvesting 
(9) 3, p. 52-56. 

Wittebrood, Karin en Matthijs van Beem (2004). Sociale veiligheid vergroten door gelegenheids-
beperking: wat werkt en wat niet? Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Wouden, R. van der en E. de Bruijne (2001). De stad in de omtrek; problemen en perspectieven van 
de vier grootstedelijke gebieden in de Randstad. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp-publicatie 2001/13).

Wouden, Ries van der en Jeanet Kullberg (2002). ‘Stijldansen. Leefstijlen in onderzoek en 
praktijk’. In: Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 06-2002, p. 11-20.

Wijs-Mulkens, Elleke de (1999). Wonen op stand; lifestyles en landschappen van de culturele en 

economische elite. Amsterdam: Het Spinhuis.


