
VERHUISGEDRAG EN RUIMTELIJKE CONCENTRATIE 1

               RUIME KAVEL OF

       COMPACTE STAD ?

         
          Werkdocument 77



2 VERHUISGEDRAG EN RUIMTELIJKE CONCENTRATIE



VERHUISGEDRAG EN RUIMTELIJKE CONCENTRATIE 3

Ruime kavel of compacte stad ?
   Een analyse van het vestigingsgedrag
   van huishoudens

   Werkdocument 77

   Frans Knol
   Frank van Dugteren

Sociaal en Cultureel Planbureau
   Den Haag, oktober 2001



4 VERHUISGEDRAG EN RUIMTELIJKE CONCENTRATIE

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973.

Het Bureau heeft tot taak:

a.  wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samen
  hangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande 
  en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;

b.  bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven 
  van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;

c.  informaties te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal 
  beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze 
  uitvoering mogelijk te maken.

Het Bureau verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn, die het beleid 
van meer dan één departement raken.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal 
en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het Bureau te voeren beleid. Omtrent 
de hoofdzaken van dit beleid treedt de minister in overleg met de minister van Algemene 
Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, van Financiën, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.

© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2001
Werkdocument 77

Sociaal en Cultureel Planbureau
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel.  (070) 340 70 00
Fax (070) 340 70 44

Website: http://www.scp.nl
E-mail: info@scp.nl

iv



VERHUISGEDRAG EN RUIMTELIJKE CONCENTRATIE 5

     INHOUD

v

1 INLEIDING 7
1.1 Achtergronden en vraagstelling 7
1.2 Operationalisering van bebouwingsdichtheid en analyse-niveau 8
1.3 Starters en doorstromers 9
1.4 Het woningbehoefte-onderzoek en andere gebruikte databestanden 9
1.5 Opbouw van de publicatie 10
 Noten 11

2 RUIMTELIJK BELEID EN VOLKSHUISVESTINGSBELEID 
 IN RELATIE TOT SPREIDING EN CONCENTRATIE 13
2.1 De centrale spreidingsvarianten in de diverse nationale nota’s over 
 de ruimelijke ordening 13
2.2 Nationale beleidsnota’s over het wonen en het omgaan met de 
 ruimtelijke aspecten van de woningmarkt 17
2.3 Confrontatie Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening en de nota 

Mensen, wensen, wonen 20

3 GEREALISEERD VERHUISGEDRAG EN RUIMTELIJKE 
 CONCENTRATIE 23
3.1 Ruimtelijke aspecten 24
3.2 Kenmerken van vestigers 28
3.3 Gerealiseerde verhuizingen en de woningmarkt 31
3.4 Samenvatting en conclusie 38
 Noot 40

4 GEWENSTE VERHUIZINGEN EN RUIMTELIJKE 
 CONCENTRATIE 41
4.1 Ruimtelijke aspecten van gewenst verhuisgedrag 42
4.2 Kenmerken van verhuisgeneigden 48
4.3 Gewenste verhuizingen en de woningmarkt 50
4.4 Kenmerken van de gewenste buurt 54
4.5 Conclusie 55
 Noot 56

5 DE ROL VAN NIEUWBOUW IN HET VERHUISGEDRAG 57
5.1 Nieuwbouw en ruimtelijke concentratie 57
5.2 Nieuwbouw en gerealiseerde verhuizingen 62
5.3 Gewenste verhuizingen en nieuwbouw 64
5.4 Conclusie 66



6 VERHUISGEDRAG EN RUIMTELIJKE CONCENTRATIEvi INHOUD

6 SAMENVATTENDE BESCHOUWING 67
6.1 Vraagstelling 67
6.2 Vestigers 67
6.3 Gewenste vestiging 67
6.4 Verhuizingen tussen gebiedscategorieën: feitelijke overgangen 68
6.5 Verhuizingen tussen gebiedscategorieën: gewenste overgangen  69
6.6 Nieuwbouw: nieuwe bewoners 70
6.7 Nieuwbouw: gewenste verhuizingen 71
6.8 Concentratie en spreiding en de Vijfde Nota over de 
 Ruimtelijke Ordening 71
6.9 Concentratie en spreiding: Nota Wonen 72
6.10 Confrontatie: conclusie 73

BIJLAGEN 75
A Lokatiekeuzen die niet met het wonen verbonden zijn 75
B Tabellen 83

LITERATUUR 87

PUBLICATIELIJST SCP 89



INLEIDING 7

        INLEIDING1

1.1 Achtergronden en vraagstelling
Het ruimtelijk beleid streeft sinds lange tijd naar wat genoemd wordt een wederzijdse 
aanpassing van ruimte en samenleving. In de praktijk komt dit neer op een belangen-
afweging van aanspraken van personen en maatschappelijke groepen op de schaarse 
ruimte. Volgens bepaalde – meestal abstract geformuleerde – normen wordt de 
ruimte toegedeeld aan de verschillende belanghebbenden. Een belangrijke norm is 
daarbij de spreidingsfi losofi e van de bij de ruimtelijke ordening betrokken overheden 
(rijk, provincie, gemeente).  Op nationaal niveau wordt deze spreidingsfi losofi e in 
de verschillende rijksnota’s over de ruimtelijke ordening via planologische concepten 
weergegeven. In de regel zijn de concepten bedoeld om te grote ruimtelijke spreiding 
van bebouwing en infrastructuur tegen te gaan. 
Door het hanteren en uitdragen van een dergelijk beleid, wordt voorkomen dat zwakke 
krachten op de ruimtemarkt het onderspit delven. Daarbij wordt met name gedacht 
aan de  landschap, natuur en milieu. Door geconcentreerd te bouwen blijft openheid 
in stand, en kunnen waardevolle delen van het land beschermd blijven. Eén van de 
partijen op de ruimtemarkt is de bewoner. Voorzover deze wil verhuizen, heeft hij 
daarbij voorkeuren voor zowel de aard van de woning als de plek waarop deze staat. 
De bewoner op de ruimtemarkt wordt als een sterke partij gezien. Verwacht wordt, 
dat de (verhuisgeneigde) bewoner – wanneer hij niet wordt beperkt door ruimtelijke 
regelgeving – spreiding van bebouwing in de hand werkt. Voor velen is het aantrek-
kelijker gespreid in het groen te wonen, dan compact in de stad. Behalve de bewoner 
worden als sterke partijen op de ruimtemarkt gezien: het bedrijfsleven (waaronder de 
landbouw) en de gebruikers van de infrastructuur. 

Dit werkdocument zal ingaan op de vraag of het inderdaad juist is, dat de bewoner, 
wanneer hij niet ingeperkt wordt, gespreid (= niet ruimtelijk geconcentreerd, in lage 
bebouwingsdichtheden) wil wonen. Het antwoord zal worden afgezet tegen het beleid 
dat is geformuleerd in de nota en in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, 
de laatste belangrijke nationale nota op dit gebied. In de nota Mensen,wensen, wonen 
wordt de bewoner als consument centraal gesteld, zij het dat voor de ruimtelijke 
grenzen waarin de bewoner zijn consumptief gedrag kan uiten wordt verwezen naar 
de Vijfde Nota. Ruimtelijke ordening was en blijft het kader waarbinnen de bewoner 
zijn vrijheden heeft. Op grond van de historie van de ruimtelijke ordening kunnen 
echter vraagtekens worden gezet bij de mogelijkheden die de ruimtelijke ordening op 
nationaal niveau tot het vormen van een dergelijk kader biedt.

De centrale vraag die wordt gesteld is in hoeverre de (gewenste) verhuizingen van 
individuen ingegeven worden door de bebouwingsdichtheid (ook wel de mate van 
ruimtelijke concentratie genoemd) van de nieuwe woonomgeving.
Deze algemene vraag is opgesplitst in de volgende deelvragen;
1. In hoeverre hangt de gerichtheid van verhuizingen op gebieden met een verschil in 
bebouwingsdichtheid samen met:
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• de verhuisreden
• de persoons- en huishoudenskenmerken van de verhuisden
• de aard van de woningen die betrokken zijn, en
• de buurt die betrokken is?

2. Hangt de mate waarin verhuisgeneigden meer of minder dicht wensen te wonen 
samen met:
• de reden waarom de verhuisgeneigde een andere woning wil
• de persoons- en huishoudenskenmerken van de verhuisgeneigden
• de aard van de woning die de verhuisgeneigden willen betrekken
• de buurt waar de verhuisgeneigden willen wonen?

3. Wat is de rol van de nieuwbouw in de mate waarin verhuisden in gebieden met meer 
of minder grote bebouwingsdichtheden gaan wonen en verhuisgeneigden in een meer 
of minder dichte pakking willen gaan wonen?

De vragen worden beantwoord aan de hand van een analyse van het woningmarkt-
gedrag van huishoudens, waarbij de ruimtelijke component centraal staat. Dit 
woningmarktgedrag is op twee manieren van belang voor de ruimtelijke ordening. In 
de eerste plaats is de keuze van de woonplaats van belang en in de tweede plaats 
de keuze van het woonmilieu. De keuze voor woonplaats en het woonmilieu hangen 
nauw met elkaar samen.

Deze studie werd verricht in het kader van het project toets, dat inmiddels heeft een 
ex-ante evaluatie van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening heeft gepubliceerd 
(CPB et al 2001). In het project werd samengewerkt door de vier Nederlandse plan-
bureaus: het Centraal Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM), de Rijksplanologische 
Dienst (RPD-Planbureau) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)1. Het project 
beschikte over een eigen budget, beheerd door de RPD. Deze publicatie is gefi nancierd 
uit dat budget, en is derhalve te beschouwen als een product dat in opdracht van het 
project toets is vervaardigd.

1.2 Operationalisering van bebouwingsdichtheid en analyseniveau
In dit werkdocument staat het thema bebouwingsdichtheid (in dit rapport vaak ruimte-
lijke concentratie genoemd) centraal. Dit begrip is afgeleid van een door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek geconstrueerde maat: de stedelijkheidsmaat. Deze maat is 
tot stand gekomen door te bepalen wat de bebouwingsdichtheden van de adressen 
van de in Nederland onderscheiden vierkanten van 500*500 meter zijn, gecorrigeerd 
voor de dichtheden van de omliggende vierkanten. De maat wordt door het CBS 
omgevingsadressendichtheid genoemd. Hij is vervolgens ingedeeld in vijf klassen, 
lopend van niet stedelijk tot zeer sterk stedelijk. Bovendien is de maat geaggregeerd 
naar andere ruimtelijke eenheden dan vierkanten: postcodegebieden en gemeenten. 
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In deze publicatie zijn de klassen echter anders benoemd, van niet ruimtelijk geconcen-
treerd (sterk gespreid) tot zeer sterk ruimtelijk geconcentreerd (zeer dicht bebouwd). 
De reden om het begrip 'stedelijkheid' hier niet te gebruiken is de volgende. Sociaal-
cultureel gezien wordt dit begrip in de regel breder opgevat dan alleen de dichtheid van 
de bevolking. Het gaat daarbij niet alleen om het ruimtelijke aspect, maar ook om een 
levensstijl, en om de regionale centrumfunctie (waaronder het aanbod van specifi eke 
uitgaansvoorzieningen (zie ook bijlage 1)). 

De verhuizingen naar een nieuwe woonomgeving worden in kaart gebracht voor 
zowel viercijferige postcodegebieden (buurten) als voor gemeenten. Daarbij is het uit-
gangspunt dat – waar gegevens dat toelaten het laagste schaalniveau wordt gebruikt – 
dat van de buurt dus. De reden daarvoor is dat dit niveau het meest relevant is. 
Daarop is het duidelijkst te zien of er sprake is van gebied met een meer of minder 
hoge bebouwingsdichtheid. Niettemin geeft ook het gemeentelijk niveau nog steeds 
voldoende informatie, en bleek het zinnig – waar andere gedesaggregeerde data 
ontbreken – uitspraken over de (gewenste) bebouwingsdichtheid op dit niveau te doen.

1.3 Starters en doorstromers
In dit rapport wordt de mate waarin mensen geconcentreerd willen wonen of zijn gaan 
wonen, gemeten aan de hand van het feitelijke en gewenste verhuisgedrag. Dit bete-
kent dat huishoudens die zich op de woningmarkt begeven, in kaart worden gebracht. 
Deze huishoudens zijn te onderscheiden in twee groepen: starters en doorstromers. De 
eerste groep betreft die huishoudens die niet eerder een woning betrokken hebben. 
Verhuisden uit deze groep woonden dus voor hun verhuizing niet zelfstandig, en 
verhuisgeneigden uit deze groep wonen op het moment dat ze hun verhuiswens uit-
spreken, niet zelfstandig. Doorstromers daarentegen woonden voor de verhuizing (bij 
verhuisden) of op het moment dat ze de verhuiswens uitspraken (bij verhuisgeneigden) 
wel zelfstandig.
In het algemeen worden in deze publicatie de beide groepen samengevoegd. Het gaat 
er immers om de ruimtelijke consequenties van het verhuisgedrag in beeld te brengen. 
Het is dan in het algemeen niet in te zien dat slechts één van beide groepen deze 
consequenties essentieel beïnvloedt. 
Echter, waar de data het niet anders mogelijk maken, of waar het anderszins toch van 
belang bleek, is een onderscheid tussen starters en doorstromers gemaakt.

1.4 Het woningbehoefte-onderzoek en andere gebruikte databestanden
Het belangrijkste databestand dat in deze publicatie is gebruikt, is het Woningbehoefte-
onderzoek (WBO) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is geput uit de edities 
van 1994 en 1998. Daarbij zijn in het de hoofdtekst beide edities gebruikt. In bijlage 
1 wordt één en ander over de woon-werkafstanden weergegeven, waarbij gebruik 
gemaakt is van de editie uit 1998. Een vergelijking met 1994 is daar achterwege 
gebleven omdat de vragen die dit onderwerp betreffen in dat jaar een geheel andere 
redactie hadden dan in 1998.
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In de hoofdtekst (over de woonvoorkeuren) is gebruik gemaakt van twee aggregatie-
niveaus: de gemeente en het postcodegebied. In de regel is bij het feitelijk verhuis-
gedrag het aggregatieniveau 'postcodegebied' gebruikt, en bij de wensen van de 
verhuisgeneigden het gemeenteniveau.
Daarbij kon voor wat betreft de gemeente gebruik gemaakt worden van het op het SCP 
aanwezige databestand, terwijl voor de analyses op postcodegebied "on site" op het 
CBS moest worden gerekend. 
In bijlage 1 is uitsluitend het aggregatieniveau van de gemeente gebruikt. In deze 
bijlage wordt verslag gedaan van onderzoek naar de relatie tussen woon-werkafstanden 
en de bebouwingsdichtheid van de gemeente, alsmede naar de relatie tussen voorzie-
ningengebruik en bebouwingsdichtheid.
Behalve het Woningbehoefteonderzoek is in bijlage 1 gebruikgemaakt van het 
Aanvullend Voorzieningengebruiksonderzoek (AVO). Dit onderzoek is vanaf 1979 
eens in de vier jaar gehouden, en bevat vragen naar het gebruik van diverse voorzienin-
gen, waaronder de voor geconcentreerd wonen relevante culturele voorzieningen. Dit 
gebruik kon in dit onderzoek gekoppeld worden aan het feit of men al of niet recent 
naar de huidige woonplaats is verhuisd2.

1.5 Opbouw van de publicatie
Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2 met een kort overzicht over het ruimtelijk beleid 
en het volkshuisvestingsbeleid aan het einde van de twintigste eeuw. Daarbij is met 
name gelet op die aspecten van het beleid die betrekking hebben op ruimtelijke con-
centratie en spreiding. In hoofdstuk 3 word aandacht geschonken aan de gerealiseerde 
verhuizingen en de mate waarin deze gericht waren op meer of minder dicht bebouwde 
gebieden. Verder gaat dit hoofdstuk in op de achtergronden van de relatie tussen de 
vestiging in de nieuwe woonomgeving en het verhuisproces zelf. Hoofdstuk 4 behan-
delt de verhuiswens. Wie willen er ruimtelijk geconcentreerd wonen? Welke woningen 
wil men in dicht bebouwde gebieden betrekken, welke woningen in minder dicht 
bebouwde? Hoofdstuk 5 specifi ceert een en ander – voorzover de data dat toelaten – 
voor de nieuwbouw. Hoofdstuk 6 sluit de hoofdtekst van de publicatie af met een 
samenvattende beschouwing. Het werkdocument wordt gecompleteerd door een twee-
tal bijlagen: een bijlage over lokatiekeuzen die niet met het wonen verbonden zijn 
(bijlage 1) en een tabellenbijlage (bijlage 2).
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Noten

1 Daarnaast participeerde de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (AVV) in het project. 

 De AVV, een onderdeel van Rijkswaterstaat, is geen planbureau

2 In het AVO zijn geen commerciële (uitgaans)voorzieningen opgenomen. Een alternatief, het gebruik van 

 het Tijdsbestedingsonderzoek, waar dergelijke voorzieningen wel zijn opgenomen, is in het kader van 

 de vraagstelling niet goed mogelijk. Uit het tijdsbestedingsonderzoek is alleen maar bekend of respondenten 

 naar stedelijkheidsgraad voorzieningen gebruiken, maar niet of dat anders ligt bij personen/huishoudens die 

 zich recent in de stad vestigden ten opzichte van langer in stedelijke gebieden wonende huishoudens.
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        RUIMTELIJK BELEID EN VOLKSHUISVESTIGINGSBELEID IN
     RELATIE TOT SPREIDING EN CONCENTRATIE
2

Het ruimtelijke beleid en het volkshuisvestingsbeleid zijn vanouds her nauw met elkaar 
verbonden. De lokatie van woningen nu en in de toekomst, is namelijk van grote 
invloed op de ruimtelijke inrichting van het land. 
Het lokatievraagstuk wordt echter vanuit de volkshuisvesting traditioneel iets anders 
benaderd dan vanuit de ruimtelijke ordening. In de volkshuisvesting staat de vraag 
naar woningen primair. Gekeken wordt hoe groot de woningbehoefte is, en vervolgens 
waar in de behoefte kan worden voorzien. Tot voorkort ging het daarbij voornamelijk 
om de kwantitatieve woningbehoefte.  Recent is er echter ook meer aandacht voor 
kwalitatieve aspecten, zoals het type woning dat gewenst wordt.
In de ruimtelijke ordening is de vraag naar woningen één element. De vraag wordt 
in een kader geplaatst van de heersende ruimtelijke ordeningsfi losofi e. Op grond van 
deze fi losofi e wordt bepaald, waar wel en niet gebouwd mag worden. Zo is jarenlang 
getracht het Groene Hart (het gebied tussen de grote steden in West Nederland) 
zoveel mogelijk te ontzien. Grote bouwlokaties werden er bewust niet gerealiseerd, en 
getracht werd de nieuwbouw af te remmen door restrictief beleid. 

In dit hoofdstuk komt aan de orde welke uitgangspunten de ruimtelijke ordening en 
het volkshuisvestingsbeleid in de laatste decennia van de twintigste eeuw hadden. 
Daarbij komt met name aan de orde, hoe het volkshuisvestingsbeleid reageerde op 
randvoorwaarden vanuit de ruimtelijke ordening. Deze korte historische schets wordt 
gegeven om de huidige relatie tussen beide beleidsterreinen in perspectief te zetten.
De relatie wordt op dit moment gekenmerkt door het recente verschijnen van grote 
nota’s:  de nota Mensen, wensen, wonen en de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening.
De nota's zijn immers voorbereid en afkomstig van één ministerie, het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) (VROM 2000a en b). 
Dit hoofdstuk eindigt met een confrontatie tussen beide nota’s, waaruit moet 
blijken in hoeverre van een afstemming sprake is. Daarbij zal – in het kader van de 
vraagstelling in dit rapport – vooral aandacht zijn voor de thema’s concentratie en 
spreiding.

2.1 De centrale spreidingsconcepten in de diverse nationale nota’s over de ruimtelijke ordening

Gebundelde deconcentratie
In de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening uit 1966 wordt gesteld dat voor een 
verantwoorde vormgeving van stedelijke gebieden een nauwe aansluiting nodig is aan 
de wensen die de mens aan zijn omgeving stelt. Woonwensenonderzoeken leidde tot de 
conclusie dat mensen rustig willen wonen, in eengezinswoningen in de randgebieden 
van de grote steden. Daar konden de voordelen van het stedelijke wonen worden 
gecombineerd met die van een rustige woonsfeer buiten. Met name in kernen buiten de 
grote stad moest gebouwd worden, diende concentratie plaats te vinden. De inrichting 
moest zodanig zijn dat deze opgenomen zijn als een gespreid samenstel van meerdere
kleine en grote kernen in een gebied dat op verschillende terreinen als 
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een geheel functioneert. Op deze wijze werd de term 'stadsgewest' geïntroduceerd. 
De wijze van bundeling, gespreid binnen het stadsgewest, maar wel aansluitend aan 
bestaande bebouwingsconcentraties werd 'gebundelde deconcentratie' genoemd (Knol 
1996). Door de bundeling in nieuwe kernen, dus niet verspreid over het land, werd 
uitwaaiering ontmoedigd.

Het groeikernenbeleid
Het principe van de gebundelde deconcentratie leidde ertoe dat ook in kleine dorpen in 
de omgeving van de stad groei mogelijk was (maximaal 1% per jaar). Het ging hierbij 
om een rijksnorm, die door lagere overheden (provincies, gemeenten) moest worden 
toegepast. De lagere overheiden deden dit vaak op een wijze waardoor in ieder geval 
de bevolkingsgroei meer dan  1% per jaar kon zijn. Zo werd bijvoorbeeld 1% van de 
woningvoorraad als groeinorm gehanteerd. Daardoor ontstond tóch de suburbanisatie 
die de Tweede Nota juist wilde tegengaan. 

Door middel van een nieuw beleid, het groeikernenbeleid, trachtte de nationale over-
heid dit proces tegen te gaan. Er werd een aantal gemeenten aangewezen die de bij 
voorrang de bevolkingsgroei van stedelijke gebieden moesten opvangen. In de Derde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening, deel 3 (Verstedelijkingsnota) werd dit beleid, 
waarmee in de Nota Volkshuisvesting in 1972 voorzichtig was begonnen, bestendigd. 
Feitelijk werd daarmee het concept van gebundelde deconcentratie aangescherpt. 
De groeikernen verplichtten zich te groeien (tot veelal middelgrote steden van ca. 
50.000-100.000 inwoners) door middel van de bouw van woningen in een 'wervend 
suburbaan woonmilieu'. Tegenover deze verplichting stond het recht op bijzondere 
uitkeringen van de rijksoverheid voor diverse voorzieningen in de gemeenten. De 
zestien gemeenten die als offi ciële groeikernen werden aangewezen hebben zich suc-
cesvol van hun taak gekweten. Ze groeiden ook daadwerkelijk (De Bruijne en Knol 
2001).

Het compacte stadsbeleid
Het beleid van gebundelde deconcentratie heeft stand gehouden tot medio jaren tachtig 
van de vorige eeuw, de tijd van zuinigheid. Financiële zuinigheid leidde tot de afbouw 
van de bijzondere uitkeringen aan groeikernen, ruimtelijke zuinigheid tot het zoeken 
naar bouwlokaties in en nabij de grotere steden zelf. De ruimtelijke zuinigheid werd 
daarbij gemotiveerd vanuit mobiliteitsoverwegingen, en overwegingen betreffende 
milieu en landschap. Door compact te bouwen zou de (auto)mobiliteit worden beperkt, 
en konden landschappen open blijven.
De mogelijkheden om zuinig met ruimte om te gaan werden voor het eerst uitgebuit in 
de vier grote steden, waar het concept ‘compacte stad’ zijn oorsprong vond. Stadsver-
nieuwing, verdichting en uitbreiding aan de rand van de stad leidde bij de besturen 
van de steden tot de opvatting dat er geen behoefte meer bestond aan overloop. In de 
Structuurschets voor de Stedelijke Gebieden (beleidsvoornemen 1983, regeringsbeslis-
sing 1985), neemt de regering de visie van de gemeenten grotendeels over, via een 
pleidooi voor intensief ruimtegebruik in en nabij steden.
De visie wordt bestendigd in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Extra) 
(Vinex) (TK 1991). Dit is dé nota van de compacte stad. Een dergelijke stad wordt 
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gezien als één waar gebouwd wordt in de centrale stad zelf, en – als dat onvoldoende 
is – ook buiten, maar zoveel mogelijk aansluitend aan die stad. Zowel de in de 
stad als aan de rand van de steden gebouwde wijken heten Vinex-lokaties. De meest 
grootschalige lokaties bevinden zich nabij de vier grote steden. 
Er is dus sprake van een tendens tot concentratie, die het wonen in en nabij de stad 
kan bevorderen. De woningvoorraad bestaat vooral uit laagbouw (in de vorm van 
rijtjeswoningen). Daarbij gaat het voor een belangrijk deel om koopwoningen, althans 
in die lokaties die aan de rand van de steden liggen. In de binnenstedelijke lokaties 
komen ook huurwoningen en appartementenbouw voor. 

Contouren (Vijfde Nota)
Inmiddels is het rijksplanologische beleid gevorderd tot de Vijfde Nota over de Ruimte-
lijke Ordening (VROM 2000a). De nota introduceert een aantal nieuwe concepten: 
netwerksteden en contouren (rood en groen). Netwerksteden (ook wel stedelijke net-
werken genoemd) zijn sterk verstedelijkte zones waarbinnen compacte grotere en 
kleinere steden liggen, gescheiden door buitengebied. Provincies en (samenwerkende) 
gemeenten zouden ruimtelijke visies op het netwerk moeten ontwikkelen. In deze 
visies wordt – aldus de Vijfde Nota – uitgegaan van een optimaal gebruik van het 
bestaand stedelijke gebied, en van een goede verbinding van alle grotere en kleinere 
centra.
Er worden zes nationale stedelijke netwerken onderscheiden:
• Groningen-Assen-Veendam-Winschoten
• Twente
• Arnhem-Nijmegen (-Kleef)
• Deltametropool (de gehele Randstad, Drechtsteden, Almere en Amersfoort)
• Brabantse steden
• Maastricht-Heerlen (-Aken)
Daarnaast onderscheidt de nota nog een achttal regionale netwerken. De nota stelt, dat 
de doelstelling van deze regionale netwerken de bevordering van de bundeling van 
de verstedelijking is, alsmede programmatische samenwerking en afstemming. Een 
voorbeeld van zo’n regionaal netwerk is: Ede-Wageningen-Veenendaal-Rhenen. 

Contouren omsluiten gebieden waar gebouwd mag worden (rode contouren), of juist 
– in principe – niet gebouwd mag worden (groene contouren). In de gebieden tussen 
de rode en groene contouren (balansgebieden) mag alleen onder voorwaarden worden 
gebouwd.
De rode contour is de begrenzing van het nu bebouwde gebied van een gemeente, 
met daarbij gevoegd de tot 2015 benodigde uitbreidingen. Ook de herstructurerings-
opgaven, waaronder de transformaties van woonmilieus (bijvoorbeeld van centrum-
stedelijk naar groen stedelijk) in stedelijke gebieden moeten binnen de rode contour 
plaats moeten vinden. 



16 RUIMTELIJK BELEID EN VOLKSHUISVESTIGINGSBELEID

De nationale overheid bepaalt vervolgens (overigens pas in het kabinetsstandpunt 
dat ongeveer een jaar na het gepresenteerde beleidsvoornemen verschijnt) hoe een 
gemeente de grenzen van het bestaande bebouwde gebied+uitbreiding moet trekken. 
In ieder geval moet rekening worden gehouden met de kwantitatieve opgave 
(= behoefte aan woningen, werkgelegenheid, infrastructuur).

Groene contouren zijn gebieden met bijzondere natuurwaarden, of monumentale een-
heden van grote cultuurhistorische of archeologische waarde. Het gaat om gebieden die 
behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur. Tot deze gebieden behoren o.a. de Veluwe, 
het duingebied langs de kust, de Biesbosch, en verschillende kleinere gebieden in Oost 
en Zuid Nederland (beekdalen, bosgebieden), maar ook delen in de weidegebieden 
van het Westen en Noorden. Verder gaat het om monumentale eenheden die tot de 
werelderfgoedlijst behoren. Op dit moment zijn dat Schokland, het molencomplex 
Kinderdijk, de Stelling van Amsterdam en de Beemster. Bovendien vallen onder de 
groene contouren de zgn. volgelrichtlijngebieden. Dit zijn een aantal verspreid in 
Nederland gelegen gebieden, die gedeeltelijk overlappen met die van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Het grootste gebied dat onder de vogelrichtlijn valt is ook hier de 
Veluwe. Verder vallen de zgn. habitatgebieden binnen de groene contouren. Groten-
deels gaat het hier om watergebieden (Waddenzee, IJsselmeer), maar ook om een 
aantal kleinere gebieden op het land. 

De begrippen centrum stedelijk en groen-stedelijk woonmilieu zijn ontleend aan een typologie 
die is gemaakt door het bureau ABF ten behoeve van de 'Woonverkenningen' en vervolgens 
voor de Nota 'Wonen' maakte. De basis van deze typologie is een indeling naar milieus die 
zich enerzijds onderscheiden naar de mate waarin mensen in een centrum wonen, anderzijds 
naar de mate waarin ze stedelijk of dorps, dan wel landelijk wonen. De indeling is ontleend 
aan uitspraken van respondenten in het WBO’93.over de perceptie van hun woonsituatie. De 
volgende typering kwam tot stand: 
• centrummilieu stedelijk
• centrummilieu dorps
• woonmilieu buiten centrum
• randmilieu (groen-stedelijk)
• landelijk wonen
Volgens de opstellers van deze typologie gaf een toetsing ervan aan objectieve gegevens uit de 
Woonmilieudatabase (WMD) positieve uitslagen. Het beeld van de bewoner zou aardig kloppen 
met dat van de gevonden objectieve kenmerken. 
De opstellers geven aan dat in de centrummilieus de focus ligt op de menging van functies. 
De nadruk bij het stedelijke centrummilieu ligt op de combinatie van wonen, voorzieningen, 
dienstverlening en productie voor een groot gebied. In het dorpse centrummilieu gaat het 
meer om menging van functies voor eigen gebruik. Het 'woonmilieu buiten centrum' en het 
'randmilieu' zijn beide monofunctioneel. Er ligt een sterk accent op het wonen met een beperkt 
aantal voorzieningen (zoals winkels en scholen). Het verschil zit vooral in de dichtheid en de 
grootte van woningen. De laatste categorie is 'landelijk wonen' en betreft verspreide bebouwing 
(Brouwer en Willems 1996). Volgens deze typologie zijn de Nederlandse wijken ingedeeld. 
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Tussen de rode en de groene contouren liggen de balansgebieden. Dit zijn gebieden, 
waar het beleid erop is gericht de kwaliteit van het landschap te verbeteren. Uitbreidin-
gen van steden en dorpen verlopen volgens de procedure van de rode contour. De nota 
stelt echter dat er ook andere functies (onduidelijk is welke, maar gedacht zou kunnen 
worden aan recreatieve) mogen worden gerealiseerd. Voor vrijkomende gebouwen 
in deze gebieden (bijvoorbeeld boerenschuren) mag iets anders in de plaats komen, 
mogelijk ook woningbouw.

2.2 Nationale beleidsnota’s over het wonen en het omgaan met ruimtelijke aspecten 
van de woningmarkt
De diverse nationale beleidsnota’s over het wonen, die vanaf het begin jaren zeventig 
naar buiten zijn gebracht, hebben vrijwel allemaal marginaal aandacht besteed aan de 
ruimtelijke aspecten van het wonen. Dit laat echter onverlet dat soms belangrijke ruim-
telijke beleidsbeslissingen hun oorsprong vonden in nota’s over de volkshuisvesting 
(zo wordt het groeikernenconcept voor het eerst in de Nota Volkshuisvesting 1972 
genoemd (De Bruijne en Knol 2001)). En in het Structuurschema Volkshuisvesting 
wordt de categorie groeikernen een bouwtaakstelling meegegeven (Sociaal en Cultu-
reel Rapport 1978, p. 74). Verder is er nogal eens aandacht voor (volks huis ves tings) 
instrumenten ten behoeve van de ruimtelijke ordening. Zo is er in de Nota Volkshuis-
vesting in de jaren negentig (TK 1989) aandacht voor het instrument lokatiesubsidie, 
en wordt er een verbinding gelegd tussen stadsvernieuwingsinstrumenten en volkshuis-
vesting.

De meeste aandacht in de diverse oudere nationale nota’s gaat echter uit naar de totale 
kwantitatieve opgave en de fi nanciering daarvan. Daarnaast is er aandacht voor de 
institutionele structuur op het volkshuisvestingsterrein.
Op lokaal niveau is er een belangrijke samenhang tussen ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting. Deze samenhang maakte het mogelijk voor de rijksoverheid in 
principe ook op nationaal niveau te sturen. In de eerste vier decennia na de Tweede 
Wereldoorlog is dat ook op een zeer specifi eke manier gebeurd. Om de fi nanciële 
rijkssteun (subsidies voor te bouwen sociale woningen) en de schaarse bouwgrond 
goed over provincies en gemeenten te verdelen werd een systeem van woningbouw-
programmering (contingentering) ingevoerd. Jaarlijks werd door het ministerie een 
landelijk bouwprogramma opgesteld, waarover de Tweede Kamer bij de begrotingsbe-
handeling besliste. Vervolgens vond een verdeling van contingenten over de provincies 
en gemeenten plaats. Het woningcontingent was een richtlijn voor het maximaal aantal 
te subsidiëren woningen. Provincies en gemeenten kregen zo een indicatie van de 
maximale rijkssteun waarop ze konden rekenen (Koffi jberg 1997).

In de jaren zeventig bleef het systeem van contingentering gehandhaafd, maar werd 
het gebaseerd op ideeën omtrent de woningbehoefte die de gemeenten naar voren 
brachten, bij voorkeur gebaseerd op lokale woningmarktonderzoeken. De gemeenten 
moesten vragenlijsten invullen, waarop de behoefte aan de nieuwbouw wordt vermeld. 
Op grond daarvan besliste de nationale overheid – na consultering van de Provinciale 
Adviescommissies Verdeling Rijkssteun Woningbouw – over de verdeling. Bij deze 
advisering hield de commissie rekening met de aanwezigheid van voldoende bouwrijpe 
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grond, en de aanwezigheid van rechtsgeldige bestemmingsplannen (Van der Schaar 
1987). Met enige wijzigingen is dit systeem tot 1992 in stand gebleven. Op dat 
moment zijn – met de invoering van het Budget Woninggebonden Subsidies – de 
subsidies van het rijk voor afzonderlijke sociale woningen afgeschaft. 
Het hanteren van contingenten maakte het in principe mogelijk ruimtelijke voorwaar-
den te stellen. Bij voorrang zouden de contingenten dan op plekken waar het nationale 
ruimtelijk beleid concentraties wilde terecht komen. 

Uit de voorgaande passage over de criteria die de adviescommissie moesten hanteren 
blijkt echter dat dergelijke voorwaarden niet gesteld werden. De verdeling had geen 
relatie met het ruimtelijk concentratiebeleid. Daar waar voldoende ruimtelijke moge-
lijkheden waren werd gebouwd, en dat hoefden niet dezelfde gebieden te zijn, als 
waar het ruimtelijke beleid zijn verstedelijkingopgave zag. Het was één van de redenen 
waarom – met name in de jaren zeventig – de plekken waar woningen gebouwd 
werden niet die waren die door het ruimtelijk beleid werden gewenst.

Met het afschaffen van de objectsubsidies en de overige beleidsmaatregelen – gericht 
op meer marktwerking – aangekondigd in de Nota Volkshuisvesting in de jaren 
negentig, had het volkshuisvestingsbeleid een nieuwe leidraad nodig. Waar voorheen 
de sociale doelstelling van groot belang was, in het bijzonder het huisvesten van lagere 
inkomensgroepen, wordt de aandacht van lieverlee gericht op algemene woonvoorkeu-
ren, waaronder ook de ruimtelijke. Een en ander culmineert in de in 2000 verschenen 
Nota Mensen, wensen, wonen (VROM 2000b0 ).

Deze nota noemt vijf inhoudelijke opgaven voor het woonbeleid:
• de zeggenschap over woning en woonomgeving vergroten
• kansen scheppen voor mensen in kwetsbare gebieden
• wonen en zorg op maat bevorderen: de relatie tussen wonen en zorg, met 
 name voor ouderen krijgt hier de aandacht
• stedelijke woonkwaliteit verbeteren.
• groene woonwensen faciliteren.

Van de vijf inhoudelijke opgaven slaan er dus twee expliciet op de ruimtelijke aspecten 
van het wonen (de stedelijke woonkwaliteit, en de groene woonwensen). Bovendien 
blijkt uit de uitwerking van de eerste dat ook deze consequenties voor het ruimtelijke 
beeld heeft. Deze opgaven worden hier besproken. Ook de tweede opgave lijkt – door 
zijn verwijzing naar kwetsbare gebieden – ruimtelijk van karakter. In de uitwerking 
in de nota blijkt het echter niet om kwetsbare gebieden te gaan, maar met name om 
mensen. Het gaat hier om lage inkomensgroepen, en instrumenten die voor hen van 
toepassing zijn. Daarbij is de beschrijving generiek en niet toegespitst op ruimtelijke 
aspecten.

a. Zeggenschap over woning en woonomgeving vergroten
In de nota wordt gesteld dat dit kan door het eigenwoningbezit te vergroten. De 
vergroting van het eigenwoningbezit is bovendien een uitvloeisel van wat mensen 
wensen. De woonvoorkeuren zijn voor een groot deel gericht op de koopwoning. Het 
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percentage koopwoningen zou eigenlijk – op grond van de woonvoorkeuren – omhoog 
moeten naar 65%, aldus de nota. De haalbaarheid van dit streven wordt echter (in de 
nota zelf) onmiddellijk in twijfel getrokken. Een verhoging van nu ca  50% naar ca     6  0% 
wordt al een aanzienlijke inspanning gevonden.
Daarbij zou overigens een aanzienlijk deel van de nieuw te bouwen woningen via 
particulier opdrachtgeverschap (dus buiten een projectontwikkelaar om) tot stand 
moeten komen. De nota spreekt over een derde van de totale nieuwbouw, waarbij 
overigens de particulier niet altijd in de gedaante van een individu opdrachten komt 
verstrekken. Ook bundeling van particulieren in kopersverenigingen behoort tot de 
mogelijkheden.
De nadruk op koopwoningen en particulier opdrachtgeverschap heeft ruimtelijke con-
sequenties. Ten eerste zijn koopwoningen en particulier opdrachtgeverschap vanouds 
her vooral niet stedelijke verschijnselen. Ten tweede zijn koopwoningen vaker dan 
huurwoningen eengezinswoningen en vergen ze relatief ruimte kavels. In opdracht 
van particulieren gebouwde woningen zijn totnogtoe zelfs de meest ruim bemeten 
woningen op grote kavels.

b. Stedelijke woonkwaliteit verbeteren 
Er wordt – in de nota – een toenemende behoefte naar kwaliteit in het wonen 
gesignaleerd. Deze behoefte staat niet in verhouding tot wat er in de stad aangeboden 
wordt. De koopkrachtige stedeling zoekt dan zijn heil in het ommeland en koopt daar 
een woning. Daardoor ontstaat een ruimtelijke tweedeling tussen stad en omgeving met 
lagere inkomensgroepen in de stad en hogere daarbuiten. 

Bovendien betekent het feit dat de koopkrachtige vraag niet meer gebonden is aan 
de stad of zelfs een beperkte regio, dat de verstedelijking zich ongebreideld zou 
kunnen spreiden. Deze ontwikkeling naar Nederland als urban fi eld wordt onwenselijk 
gevonden.
De stad zou – weer – aantrekkelijk gemaakt moeten worden om er te wonen. 
Mensen zouden uit eigen vrije wil voor de stad moeten kiezen, waarbij de motivatie 
voor een vestiging de stedelijke cultuur in meest brede zin zou kunnen zijn. Daarbij 
gaat de nota ervan uit dat mensen (met een vrije keuze) zich alleen maar in de stad 
vestigen als daar kwaliteit geboden wordt. Vindt men geen (woon)kwaliteit in de stad, 
dan komt een trek naar buiten op gang. 
Om het aanbod van de steden beter te laten aansluiten bij de woonvoorkeuren 
worden transformaties in stedelijke woonmilieus voorgesteld. In de steden zou er 
vooral behoefte zijn aan centrum-stedelijke en groen-stedelijke woonmilieus. De eerste 
worden gevonden door verdichting van een aantal gebieden buiten de binnenstad, 
door het benutten van potenties in bestaande milieus, maar ook door het creëren van 
centrum-stedelijke woonmilieus op nieuwe uitleglokaties. 

De realisatie van groen-stedelijke woonmilieus vindt plaats door verdunning (= sloop). 
Dit betekent dat het aantal woningen in de steden vermindert om plaats te maken voor 
parken, groensingels en dergelijke. Verder gaat de nota ervan uit dat kleine woningen 
(relatief vaak in steden aanwezig) in de regel niet meer gewenst zijn. Daarom moeten 
ze worden samengevoegd, waardoor ook een verlies aan woningen ontstaat. Het verlies 
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moet worden gecompenseerd door verdichting in de stedelijke centrummilieus (zie 
hiervoor) of door nieuwbouw elders. 

c. Groene woonwensen faciliteren
Behalve in stedelijke woongebieden, waartoe in de nota ook de Vinex-uitleglokaties 
worden gerekend, zou er aandacht moeten zijn voor het wonen in het landelijk gebied. 
De nota stelt dat het wonen in dorpen populair is. Het woonklimaat is aantrekkelijk, 
vanwege de vele ruimte in en om de woning. Bovendien is het er aantrekkelijk wonen 
vanwege de gunstige prijs-kwaliteitsverhouding: wonen in dorpen is relatief goedkoop. 
Ook sociaal wordt het wonen in dorpen door velen aantrekkelijk gevonden vanwege de 
kleine schaal en de herkenbare lokale identiteit. Slechts een minderheid zou de grote 
sociale controle in de dorpen beklemmend vinden. 
De wens op het platteland te gaan wonen, zou – aldus de nota – gehonoreerd moeten 
worden. Daarbij gaat de nota ervan uit dat dit kan binnen de rode contouren zoals deze 
in de Vijfde Nota zijn getrokken. Een dergelijke contour zou meer dan een gebied, 
omsloten door een streep op de kaart, moeten zijn. De gebieden binnen de contour 
moeten een dusdanige kwaliteit hebben dat burgers ernaartoe gelokt worden. Daarnaast 
moeten ook mogelijkheden worden gecreëerd tot ‘echt groen wonen’, binnen maat-
schappelijk aanvaardbare grenzen. Het is onduidelijk of hiermee bedoeld wordt dat het 
echte groen wonen ook binnen rode contouren moet worden gerealiseerd, dan wel dat 
echt groen wonen buiten de rode contour aan stringente grenzen wordt gebonden. In 
elk geval mag niet binnen de groene contouren worden gebouwd.

2.3 Confrontatie Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening en de nota Mensen, wensen, wonen
Twee thema’s komen in beide nota’s aan de orde: het bouwen binnen contouren, en het 
voldoen aan de vraag van mensen naar specifi eke woonmilieus. Daarbij geldt echter 
dat het eerste thema centraal staat in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, en 
de tweede in de nota Mensen, wensen, wonen. De contouren geven vooral aan waar 
iets wel of niet mag. Daarbij is vooral duidelijk is waar niet gebouwd mag worden (in 
de groene contouren). Verder wordt er vanuit gegaan dat gemeenten contouren trekken 
–    binnen de door het rijk opgestelde regels – waarbinnen juist wel gebouwd mag 
worden. Voor een groot aantal gebieden, de gebieden tussen de rode en groene contour 
(de balansgebieden) is onduidelijk wat wel en niet mag. Het tijdpad van de Vijfde 
Nota begint in 2010, en loopt tot 2020. Tot 2010 zijn inmiddels concrete afspraken 
gemaakt in het kader van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex)). 
Deze loopt overigens tot 2015, zodat er een overlap is in de tijdsperiode die vierde 
en vijfde nota bestrijken.
Volgens antwoorden op kamervragen (TK 2001) loopt de verstedelijkingsopgave 
krachtens de Vinex op schema. In de grootste stadsgewesten zijn evenveel woningen 
gebouwd als programmatisch werd voorzien. Daarbij gaat het om woningen op de 
grote in en nabij de stad gelegen lokaties. 

De nota Mensen, wensen, wonen stelt niet de restricties in de ruimte centraal, maar 
juist de vraag die mensen uitoefenen naar specifi eke woonmilieus. Deze vraag leidt 
tot een hogere ruimteconsumptie, zeker voor stedelijke gebieden. De nota acht sloop 
in het stedelijk gebied nodig om daar groene woonmilieus te creëren. Daarbij is 
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het onmogelijk dat deze sloop  geheel door intensivering elders in het stedelijk 
gebied wordt gecompenseerd. Verder wordt het bouwen van koopwoningen bevorderd, 
waarbij blijkt dat bijna de helft van de aspirant-kopers ruime woningen (en dan 
op het platte vlak) wenst: twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen. 
Bovendien wordt particulier opdrachtgeverschap bevorderd, hetgeen vermoedelijk een 
verdergaande ruimtevraag betekent. Particulier opdrachtgeverschap betekent immers 
meer vrije kavels, en deze hebben in de regel een grote oppervlakte. 

De Nota Mensen, wensen, wonen veronderstelt – evenals de Vijfde Nota – dat 
de woningvraag binnen de rode contouren kan worden opgevangen (misschien met 
uitzondering van 'echte groene woonmilieus'). Dit betekent een druk op de (landelijke) 
gemeenten de rode contouren ruim te trekken. De nota kent namelijk dat de gemeenten 
een zeer grote vrijheid toe en wil dat zij rekening houden met de gewenste woonmi-
lieus. In landelijke gemeenten zal dat vaak het groene milieu zijn. 
Daarbij kunnen de gemeenten een voorschot nemen op het trekken van de contour. 
Waar exacte ruimtelijke ordeningsregels nu nog ontbreken, kunnen gemeenten alvast 
beginnen met het realiseren van de woonmilieus. De Nota Mensen, wensen, wonen is 
immers inmiddels defi nitief, en heeft dus ook onmiddellijke waarde in de onderhande-
lingsprocessen tussen de verschillende bestuurslagen.

Geconcludeerd kan worden, dat ondanks de afstemming tussen de Vijfde Nota en 
de Nota Wonen, beide nota’s andere accenten leggen. Begrippen als woonmilieus en 
contouren komen in beide nota’s aan de orde. Echter, de Vijfde Nota bepleit contouren 
om de verwachte vraag naar nieuwe woningbouwlokaties ruimtelijk te geleiden, terwijl 
de Nota Wonen uitgaat van de vraag naar specifi eke soorten woningen en woonmilieus. 
De laatste nota spreekt daarbij de verwachting uit, dat deze vraag opgevangen kan 
worden binnen de rode contouren.
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        GEREALISEERD VERHUISGEDRAG EN
     RUIMTELIJKE CONCENTRATIE
3

Dit hoofdstuk bestaat uit drie onderdelen. In de eerste paragraaf worden de ruimtelijke 
aspecten van het gerealiseerde verhuisgedrag beschreven. Hier worden ook de achter-
gronden van het verhuisgedrag beschreven. Dit gebeurt met behulp van het WBO’98. 
In de tweede paragraaf wordt onderzocht in hoeverre verhuizen ruimtelijk gezien een 
selectief proces is. Is er verschil in de kenmerken van verhuisden naar richting van de 
verhuizing? Welke groepen huishoudens verhuizen naar dicht bebouwde en welke naar 
minder dicht bebouwde buurten? In de derde paragraaf wordt ingegaan op de rol van 
de woningkeuze bij de keuze van de lokatie. 

De verwachting is, dat mensen in het algemeen ruimte om te wonen wensen. Uit onder-
zoek van Wassenberg et al (1994) blijkt dat de toenmalige doelgroep voor de Vinex-
lokaties ruimte vóór comfort stelde. Een ruime woning in een ruime woonomgeving 
scoorde hoog. 
Recent bleek dat de bewoners in de dicht bebouwde Vinex-wijken in het Westen van 
het Land kritisch zijn over die dichtheid. Daarmee samenhangend is ook het oordeel 
over de kavelgrootte (te klein) en de woonkamer (eveneens te klein) negatief (Van 
Iersel en Marsman 2000)1.

Ruimte is in Nederland een schaars goed. Het goed is het schaarst in de dichtst bebou-
wde gebieden in de grote steden. Als gevolg van die schaarste zijn de grondprijzen 
daar hoog. Voorzover koopwoningen op die grond staan, wordt de hoogte van de 
prijs (en daarmee ook die van de woningen zelf) nog eens verder opgestuwd. Ook 
de koopwoning is in deze gebieden (los van de hoeveelheid ruimte die zij inneemt) 
schaars.

Deze verschijnselen doen een druk ontstaan op mensen, die ruimte wensen, om zich 
in de minder dichte gebieden in landelijke en suburbane regio’s te vestigen. Hier zijn 
ruimte en koopwoningen minder schaars. Derhalve zijn de koopwoningen hier ook 
betaalbaarder.
Niet iedereen zal echter toe kunnen geven aan de druk landelijker te gaan wonen. 
Bovendien zijn er groepen die dat niet willen. Lage inkomensgroepen zijn ‘gedwon-
gen’ om in de huurwoningen in de stedelijke, geconcentreerde gebieden te blijven. 
Groepen die bewust kiezen voor een stedelijk milieu willen de gebieden met hoge 
dichtheden niet verlaten, en hebben maar een beperkte vraag naar ruimte. 
Verwacht wordt dat een en ander op de achtergrond speelt bij de disproportionele geo-
grafi sche verdeling van inkomensgroepen over Nederland. Van Til en Poulus (2000) 
laten zien dat de minima vaak in de Westelijke grote steden wonen, en in het Noorden, 
en dat gezinnen met kinderen vooral de Westelijke groeigemeenten en de minder 
verstedelijkte gebieden in het Oosten als hun domicilie hebben (vgl. ook de diverse 
Armoedemonitoren van het SCP/CBS (SCP 1997; SCP 1998; SCP 1999; SCP 2000a).
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De selectie van inkomensgroepen hangt voor een deel samen met die van de huis-
houdensgroepen. Alleenstaanden hebben in het algemeen een relatief laag inkomen. 
Maar het zijn ook de alleenstaanden waarvan wordt aangenomen dat juist zij voordeel 
hebben bij de grote hoeveelheid voorzieningen in dicht bebouwde gebieden. Om die 
reden zouden zij positief oordelen over de stad.

De vraag naar ruimte wordt – naar verwachting – vooral vervuld door de (eengezins) 
koopwoning. Deze woning – vooral de ruimere varianten – blijkt het meest gewild te 
zijn (zie ook Sociaal en Cultureel Rapport 2000: p. 398 e.v.) (SCP 2000b).

3.1 Ruimtelijke aspecten
Zoals eerder is vermeld, wordt de beschouwing gericht op een bepaald kenmerk van de 
buurten en de gemeenten, nl. de bebouwingsdichtheid. Er worden onderscheiden: 
• zeer sterk geconcentreerde gebieden (zeer dicht bebouwde gebieden)
• sterk geconcentreerde gebieden (dicht bebouwde gebieden)
• matig geconcentreerde gebieden (gebieden met een modale dichtheid)
• weinig geconcentreerde gebieden (weinig dicht bebouwde gebieden)
• niet geconcentreerde gebieden (gebieden met een lage bebouwingsdichtheid). 
Ruim driekwart van de verhuizingen heeft tussen 1994 en 1998 plaatsgevonden binnen 
dezelfde gemeentecategorie gemeten naar bebouwingsdichtheid. Dit aandeel is het 
grootst in de dichtst bebouwde gemeenten en neemt af naarmate de gemeenten een 
lagere dichtheid hebben. De oorzaak voor dit verschil moet in ieder geval voor een deel 
worden gezocht in de verschillen in gemeentegrootte. De kans is groter dat bewoners 
van kleine gemeenten naar een andere gemeente verhuizen dan bewoners van grotere 
gemeenten. Omdat kleinere gemeenten vaak een lagere dichtheid hebben dan grotere 
gemeenten, is in gemeenten met een relatief lage dichtheid de een grote kans dat 
mensen naar een andere gemeente verhuizen.

Tabel 3.1 Mate van ruimtelijke concentratie (bebouwingsdichtheid) huidige en vorige buurt van verhuisden 1994-1998, 1998

vorige buurt
zeer sterk

geconcentreerd sterk matig weinig niet geconcentreerd totaal (=100%)

huidige buurt:
zeer sterk geconcentreerd 72,5 15,0 6,3 3,7 2,5 23,5
sterk 21,4 52,2 15,0 6,6 4,8 22,3
matig 10,4 21,8 50,9 9,9 7,0 20,4
weinig 6,0 10,9 14,6 58,0 10,5 18,8
niet geconcentreerd 4,3 9,6 10,2 14,2 61,7 15,0
totaal verhuisden 25,7 23,1 19,5 17,4 14,3 100,0

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Veel mensen verhuizen niet alleen binnen dezelfde gemeenten of binnen dezelfde 
concentratiecategorie, vaak wordt ook binnen dezelfde buurt of dezelfde categorie 
van buurten verhuisd. Van de meerderheid van de mensen die zijn verhuisd, is de 
bebouwingsdichtheid  van de vorige en de huidige buurt grosso modo gelijk (zie 
tabel 3.1). Vooral mensen die in ruimtelijk zeer sterk geconcentreerde buurten wonen 
verhuizen naar een vergelijkbare buurt, vaak dezelfde buurt waar zij al woonden. Van 
de mensen die tussen 1994 en 1998 naar een buurt met een hele hoge dichtheid zijn 
verhuisd komt bijna driekwart uit een vergelijkbare buurt. Een derde van hen is daarbij 
zelfs binnen hetzelfde postcodegebied verhuisd.
Bij de andere categorieën van ruimtelijke concentratie is dit in mindere mate het geval. 
Van de mensen die naar een matig geconcentreerde buurt zijn verhuisd komt bijna 
een derde uit buurten met een hogere bebouwingsdichtheid en zeventien procent uit 
buurten met een lagere dichtheid.

Maar een klein deel van de verhuisden maakt een grote sprong in de bebouwings-
dichtheid van de buurt. Wanneer men wel naar een buurt met een andere mate van 
concentratie verhuist, is dit meestal naar een buurt die maar één of hooguit twee 
gradaties verschilt. Wordt de richting van de verhuizing in beschouwing genomen, dan 
komt naar voren dat meer mensen naar een  buurt met een lagere bebouwingsdichtheid 
trekken, dan naar een buurt met een hogere (zie tabel 3.2). Van het totaal aantal 
huishoudens die tussen 1994 en 1998 is verhuisd, is 17,9 procent in een ruimtelijk 
meer geconcentreerde buurt gaan wonen en 23 procent in een minder geconcentreerde 
buurt.

De beweegreden voor een verhuizing zijn vaak zeer divers. Wanneer mensen gevraagd 
wordt naar de belangrijkste reden voor de verhuizing geeft veertig procent een per-
soonlijke of overige reden aan. Wel valt op dat mensen die naar een dichter bebouwde 
buurt zijn verhuisd vaker een benoemde reden voor verhuizing opgeven dan zij die 
naar een minder dicht bebouwde buurt zijn verhuisd (zie tabel 3.3). 

Tabel 3.2 Richting van de gerealiseerde verhuizing 1994-1998 naar mate van ruimtelijke concentratie (bebouwingsdicht-
heid) vorige en huidige buurt, 1998

aantal stappen naar minder/meer geconcentreerd % 

minder geconcentreerd -4 0,6
-3 2,6
-2 5,7
-1 14,1
0 59,2
1 10,9
2 4,4
3 2,0

meer geconcentreerd 4 0,6

totaal 100,0

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Er blijkt een duidelijke samenhang te zijn tussen de plaats van vestiging en de reden 
voor verhuizing. Als men in een buurt met een hoge bebouwingsdichtheid (een hoge 
ruimtelijke concentratiegraad) woont is de woning relatief vaak de reden van verhui-
zing geweest. Men is vanwege een te kleine woning verhuisd of vanwege overige aan 
de woning gerelateerde motieven. Mensen die lagere dichtheden hebben opgezocht, 
geven vaker het kopen van een woning als verhuismotief op.

In het kader van de vraag naar de gevolgen van het verhuisgedrag voor ruimtelijke 
concentratie zijn vervolgens de motieven, die mensen hebben om minder of meer 

Tabel 3.3 Verhuisredenen van vestigers 1994-1998 naar ruimtelijke concentratie huidige buurt, verticaal gepercenteerd, 1998

huidige buurt
zeer sterk

gecon-
centreerd sterk matig weinig

niet gecon-
centreerd

totaal
 (=100%)

huwelijk/samenwoning/zelfstandig
wonen 15,2 13,3 13,3 11,3 11,0 13,1
gezondheid 5,3 7,5 6,9 8,2 6,7 6,8
overig persoonlijke reden 21,5 20,7 20,8 21,0 21,8 21,1
studie/werk 11,1 10,6 10,5 10,3 11,6 10,8
woning te klein 11,9 10,0 8,4 7,7 5,6 9,1
woning te groot 1,7 2,1 1,8 2,3 1,7 1,9
wil huren 0,9 0,5 0,2 0,2 0,1 0,4
wil kopen 1,9 3,2 4,3 4,2 4,6 3,5
overig woning 8,3 5,7 5,2 4,7 4,8 6,0
woonbuurt niet aantrekkelijk 7,5 9,7 8,6 6,8 7,1 8,0
overige redenen 14,7 16,7 20,0 23,3 25,0 19,3

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)

Tabel 3.4 Verhuisredenen van vestigers 1994-1998 naar ruimtelijke concentratie van de buurt voor en na verhuizing, verticaal
gepercenteerd, 1998

richting verhuizing

veel minder
geconcentreerd

minder
geconcen-

treerd gelijk

meer
geconcen-

treerd

veel meer
gecocncen-

treerd
totaal

(=100%)

huwelijk/samenwoning/zelfstandig
wonen 13,4 11,5 12,7 15,9 16,7 13,0
gezondheid 3,7 5,2 7,2 5,6 3,3 6,3
overig persoonlijke reden 18,3 17,4 20,8 22,4 26,3 20,5
studie/werk 19,4 13,8 6,1 17,9 27,5 10,4
woning te klein 5,4 9,4 10,8 5,7 4,2 9,4
woning te groot 0,4 1,1 2,3 1,8 1,0 1,9
wil huren 0,0 0,1 0,2 0,8 0,4 0,3
wil kopen 3,9 5,1 3,9 2,5 1,4 3,8
overig woning 2,8 4,5 7,4 4,3 1,5 6,1
woonbuurt niet aantrekkelijk 10,8 11,8 7,7 6,3 5,0 8,3
overige redenen 21,9 20,1 20,9 16,8 12,7 20,0

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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geconcentreerd (dicht) zijn gaan wonen, in kaart gebracht (zie tabel 3.4). Daarbij komt 
naar voren dat mensen die vanwege werk of studie verhuizen vaker naar een buurt 
met een hogere of lagere mate van ruimtelijke concentratie verhuizen. Mensen die 
vanwege studie verhuizen zijn relatief vaak in dichtere pakking gaan wonen en mensen 
die vanwege het werk verhuizen zijn vaak in relatief ruim bemeten buurten terecht 
gekomen.
Mensen die binnen dezelfde buurt of naar een buurt met een vergelijkbare mate van 
ruimtelijke concentratie verhuizen geven de woning (te klein, te groot, overig woning) 
relatief vaak als reden voor de verhuizing op. Verder wordt bij deze groep verhuisden 
de gezondheid regelmatig als verhuisreden aangegeven. Het betreft hier met name 
ouderen, die vooral binnen dezelfde buurt verhuizen. 

Huishoudens die in minder dicht bebouwde buurten zijn gaan wonen geven vaker 
dan gemiddeld aan dat dit vanwege de koop van een woning was of omdat men de 
vorige woonbuurt niet aantrekkelijk vond. Bij deze laatste verhuisreden is er een vrij 
groot verschil aanwezig tussen de mensen die minder en meer geconcentreerd zijn 
gaan wonen.

De mate waarin de woning en woonomgeving een rol hebben gespeeld bij de verhui-
zing verschilt naar de keuze van de ruimtelijke concentratie van de woonplek en naar de 
richting van de verhuizing (fi guren 3.1 en 3.2). 

Figuur 3.1 Aandeel vestigers tussen 1994 en 1998 dat een bewuste keuze voor de woning en/of de buurt heeft gemaakt, 

naar ruimtelijke concentratie van de buurt van vestiging
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Figuur 3.2 Verhuisredenen van vestigers naar richting van de verhuizing

Naarmate men in een buurt met een hogere bebouwingsdichtheid (ruimtelijk geconcen-
treerder) is gaan wonen, wordt minder bewust voor een bepaalde buurt en/of een 
bepaalde woning gekozen. 

Dit beeld wordt nog scherper wanneer de richting van de verhuizing in beschouwing 
wordt genomen. Mensen die een overgang hebben gemaakt naar een buurt met een
lagere bebouwingsdichtheid hebben vaker bewust voor een bepaalde woning en/of 
buurt gekozen dan mensen die in een buurt met een hogere mate van ruimtelijke 
concentratie zijn gaan wonen. 

Samengevat blijken de woning en de buurt een belangrijke rol te spelen in de richting 
van de verhuizing naar ruimtelijke concentratie. Voor de mensen die qua omgeving 
ruimer zijn gaan wonen spelen de woning en woonomgeving een belangrijkere rol in 
de besluitvorming rond een verhuizing dan bij mensen die in een dichter bebouwde 
omgeving zijn gaan wonen.

3.2 Kenmerken van vestigers
In deze paragraaf wordt een aantal kenmerken van vestigers, mensen die tussen 1994 
en 1998 zijn verhuisd, beschreven in relatie tot de mate van ruimtelijke concentratie 
van de woonbuurt die zij gekozen hebben. Hierbij is aandacht voor de huishoudens-
vorm en leeftijd (levensfase) en de sociaal-economische positie die een huishouden 
inneemt. Er is een belangrijk verband tussen de aard van de woningen naar grootte, 
bouwvorm en eigendom met juist deze kenmerken. Zo worden grote woningen eerder 
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door gezinnen dan door alleenstaanden bewoond, en zijn koopwoningen vaak in 
handen van groepen met een goede sociaal-economische positie. 
Andere kenmerken van vestigers (waaronder etniciteit) hangen nauw samen met de 
bovengenoemde centrale karakteristieken, en komen in deze paragraaf (en ook verder 
in dit rapport) niet aan de orde. 

Alleenstaanden vestigen zich vooral in zeer sterk geconcentreerde buurten (buurten 
met een heel hoge bebouwingsdichtheid), ongeacht hun leeftijd (zie tabel 3.5). Alleen 
bij de alleenstaanden van zestig jaar en ouder is er geen sprake van een oververtegen-
woordiging in de vestiging in dit soort buurten. Gezinnen met kinderen zijn net als 
de paren zonder kinderen vanaf 45 jaar sterk ondervertegenwoordigd in de vestiging 
in deze buurten. 
De vestigers in de tweede categorie, de sterk geconcentreerde buurten, vormen een 
afspiegeling van het totaal van alle vestigers. Er is geen sprake van een duidelijke 
onder- of oververtegenwoordiging van een van de huishoudensgroepen. 
Naarmate de vestigers echter naar minder geconcentreerde buurten verhuizen zijn de 
paren en de gezinnen met kinderen in sterkere mate oververtegenwoordigd. 

Ook bij de inkomensverdeling is sprake van een duidelijk patroon in het vestigingsge-
drag naar mate van ruimtelijke concentratie. Het patroon is zelfs eenduidiger dan 
dat van de huishoudenstypen. Lagere inkomens zijn oververtegenwoordigd in de 
verhuisstromen naar buurten met een relatief hoge bebouwingsdichtheid, hogere inko-
mens zijn oververtegenwoordigd in de stromen naar buurten met een relatief lage 
bebouwingsdichtheid.

Tabel 3.5 Kenmerken vestigers 1994-1998 naar mate van ruimtelijke concentratie van de huidige buurt,
concentratiegetallen (voor de percentages waarop concentratiegetallen zijn gebaseerd zie tabel B2.1 in bijlage)

zeer sterk
geconcen-

treerd

sterk
geconcen-

treerd

matig
geconcen-

treerd

weinig
geconcen-

treerd

niet
geconcen-

treerd totaal

leeftijd +
huishoudens-
samenstelling

alleenstaand < 30 jaar 172 103 75 63 52 100
overig < 30 jaar 84 98 103 99 126 100

alleenstaand 30-44 jaar 149 106 83 70 65 100
paar 30-44 jaar 87 91 106 112 110 100

gezin met kinda 30-44 jaar 69 99 107 121 119 100
alleenstaand 45-59 jaar 129 98 109 96 56 100

overig 45-59 jaar 61 93 120 119 130 100
alleenstaand 60 jaar en ouder 94 111 99 106 89 100

overige 60 jaar en ouder 60 107 114 119 116 100

inkomens-
verdeling 1e 20% groep (laag inkomen) 141 108 83 74 73 100

2e 20%-groep 123 104 94 84 83 100
3e 20%-groep 98 99 100 107 99 100
4e 20%-groep 72 93 112 115 124 100

5e 20%-groep (hoog inkomen) 73 96 110 117 116 100

a Inclusief eenoudergezin.

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)



30 VERHUISGEDRAG EN RUIMTELIJKE CONCENTRATIE

Een vergelijking tussen de samenstelling van de verhuisstromen en die van de totale 
bevolking (al aanwezigen plus recent verhuisden) in elk van de gebiedscategorieën laat 
weinig afwijkingen zien. De aandelen zijn uiteraard niet vergelijkbaar omdat jongeren 
nu eenmaal veel vaker verhuizen dan ouderen en daarom een groter aandeel van 
de verhuisstromen voor hun rekening nemen. Wordt echter per huishoudensgroep de 
verdeling over de categorieën van ruimtelijke concentratie van de totale bevolking 
en die van de vestigers naast elkaar gelegd dan is er sprake van een grote mate van 
gelijkenis (vergelijk tabel 3.5 en tabel B2.2 in de bijlage). Uit deze vergelijking kan 
worden afgelezen dat de verhuisstromen een afspiegeling vormen van de bestaande 
bevolkingssamenstelling in de verschillende concentratiecategorieën, waar het huis-
houdenstype en leeftijd aangaat. Enkele huishoudensgroepen laten wel een afwijkend 
patroon zien. Niet alleenstaande huishoudens met een hoofd jonger dan 30 jaar, paren 
tussen 30 en 44 jaar en de alleenstaanden ouder dan zestig zijn oververtegenwoordigd 
in dichtst bebouwde buurten, maar zijn ondervertegenwoordigd in de verhuisstromen 
naar dergelijke buurten (vgl. Van der Wouden 1996, p. 26-31). 

De richting van de verhuizing is eveneens duidelijk selectief van karakter. Alleenstaan-
den in elke leeftijdscategorie verhuizen vaker van buurten met een lagere mate van ruim-
telijke concentratie naar buurten met een hogere mate van concentratie dan de andere 
huishoudenstypen (zie tabel 3.6). Opvallend is dat paren zijn oververtegenwoordigd in 
de verhuisstromen van stedelijke meer geconcentreerde buurten naar landelijke minder 

Tabel 3.6 Kenmerken vestigers 1994-1998 naar ruimtelijke concentratie buurt voor en na de verhuizing,
concentratiegetallen (voor de percentages zie tabel B-2.3 in bijlage)

veel minder
geconcen-

treerd minder gelijk meer

veel meer
geconcen-

treerd totaal

leeftijd +
huishoudens-
samenstelling

alleenstaand < 30 jaar 45 64 92 159 259 100
overig < 30 jaar 111 113 96 96 88 100

alleenstaand 30-44 jaar 68 77 106 110 128 100
paar 30-44 jaar 182 137 88 84 57 100

gezin met kinda 30-44 jaar 123 115 102 81 35 100
alleenstaand 45-59 jaar 75 77 107 105 125 100

overig 45-59 jaar 111 115 97 95 63 100
alleenstaand 60 jaar en ouder 46 55 117 93 155 100

overige 60 jaar en ouder 65 90 107 94 94 100

inkomens-
verdeling 1e 20% groep (laag inkomen) 50 66 107 113 177 100

2e 20%-groep 50 79 106 114 96 100
3e 20%-groep 88 95 103 97 108 100
4e 20%-groep 134 116 95 97 62 100

5e 20%-groep (hoog inkomen) 153 130 92 86 73 100

a Inclusief eenoudergezin.

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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geconcentreerde buurten. De jongere ‘yuppen’ en oudere ‘empty-nesters’ gaan niet 
‘stedelijker’ wonen, ondanks de verwachtingen die daaromtrent leven. Gezinnen met 
kinderen zijn het minst vaak verhuisd naar een buurt met een in vergelijking tot de 
vorige woonbuurt hoge bebouwingsdichtheid. 
Huishoudens met een laag inkomen verhuizen verhoudingsgewijs vaak naar een meer 
geconcentreerde buurt dan de vorige. Huishoudens met een hoog inkomen gaan vaak 
gespreider wonen. 

3.3 Gerealiseerde verhuizingen en de woningmarkt
De vraag-aanbod verhoudingen op de woningmarkt vormen een belangrijke en vaak 
bepalende factor in het woningmarktgedrag van huishoudens. Wanneer men ontevre-
den is over de woning of de woning niet meer geschikt acht voor de samenstelling 
van het huishouden kan dit aanleiding geven om actief te worden op de woningmarkt. 
Zoals eerder naar voren kwam blijft een groot deel van de mensen die zijn verhuisd 
in de huidige buurt of gemeente wonen. Hierdoor is het gebied waarin men naar 
een woning zoekt beperkt. Pas wanneer de gewenste woning niet gevonden wordt, 
verbreedt men de blik naar andere buurten en gemeenten. De samenstelling van het 
aanbod op de woningmarkt is daarmee voor een niet onbelangrijk deel bepalend voor 
de richting van de verhuizing. 
In deze paragraaf wordt eerst de relatie gelegd tussen de woningkenmerken voor en 
na verhuizing en het ruimtelijk woningmarktgedrag. Vervolgens worden de aspiraties 
van verhuisgeneigden uit 1994 vergeleken met de gerealiseerde verhuizingen in de 
periode 1994-1998. 

Woningkenmerken en ruimtelijke concentratie van de buurt
De woningkeuzen naar eigendomsverhouding en bouwwijze zijn representatief voor 
de buurt waarin mensen gaan wonen. Mensen die in buurten met een zeer hoge 
bebouwingsdichtheid zijn blijven wonen, of gaan wonen hebben vooral een huurwo-
ning en een fl at-/etagewoning betrokken. Naarmate men zich in buurten met een lagere 
dichtheid heeft gevestigd heeft men vaker een woning gekocht en een eengezinswo-
ning betrokken. Het aandeel mensen dat binnen de huursector is verhuisd neemt sterk 
af naarmate men in een ruimere omgeving is gaan wonen. Hetzelfde geldt voor het 
aandeel van de verhuisden dat de ene eengezinswoning voor de andere heeft ingeruild. 
Omgekeerd richten mensen die binnen de huursector verhuizen en van de ene fl at naar 
de andere fl at verhuizen zich vooral op de buurten met een hoge dichtheid (ruimtelijke 
concentratie) (zie tabellen B.4 en B.5). 

De overgangen van koop naar huur, van huur naar koop, van koop naar koop en van 
koop naar huur zijn alleen voor doorstromers van belang. Starters hebben geen vorige 
(zelfstandige) woning. In de vorige woning was iemand anders hoofdbewoner: meestal 
één van de ouders van de starter. Vandaar dat in de navolgende beschouwing een 
onderscheid is gemaakt tussen starters en doorstromers (zie fi guren 3.3 en 3.4).     
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Figuur 3.3 Type verhuizing (eigendomsverhouding) naar mate van ruimtelijke concentratie van de buurt van vestiging 

van verhuisden 1994-1998

Figuur 3.4 Type verhuizing (bouwwijze woning) naar mate van ruimtelijke concentratie van de buurt van vestiging van 

de verhuisden

Starters die een koopwoning en een eengezinswoning betrekken zijn vooral gaan of 
blijven wonen in buurten met een relatief lage bebouwingsdichtheid. Het grootste deel 
van de starters heeft echter een huurwoning en een fl at-etage woning betrokken en is 
daarbij vooral in de dicht bebouwde buurten terecht gekomen. 
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Dit leidt er overigens niet toe dat de richting van de verhuizing van beide groepen 
starters duidelijk anders is. Meer dan de helft van de starters is naar een buurt verhuisd, 
die qua bebouwingsdichtheid vergelijkbaar is met de buurt waar zij vandaan komen. 
Ruim twintig procent is ruimtelijk geconcentreerder gaan wonen en ruim twintig 
procent minder. 

Doorstromers die binnen de koopsector verhuizen wonen na verhuizing in relatief ruim 
opgezette buurten. 28% van de doorstromers binnen de koopsector is minder gecon-
centreerd gaan wonen tegenover 16% geconcentreerder. Per saldo zijn de doorstromers 
binnen de koopsector in buurten met een lagere bebouwingsdichtheid gaan wonen. 
Mensen die binnen de huursector verhuizen zijn vooral te vinden in de dicht bebouwde 
buurten. Binnen deze groep is een even groot deel meer geconcentreerd als minder 
geconcentreerd gaan wonen. 

Bij de doorstromers die van eigendomssector zijn gewisseld is er wel weer een 
duidelijk structuur in het ruimtelijk verhuisgedrag waarneembaar. Mensen die een 
huurwoning voor een koopwoning hebben omgeruild zijn vaker in minder ruimtelijk 
geconcentreerde buurten dan meer geconcentreerde buurten gaan wonen. Doorstromers 
die van de koop- naar de huursector zijn verhuisd zijn juist meer geconcentreerd gaan 
wonen.

Een vergelijkbaar – en te verwachten – patroon wordt gevonden wanneer de bouw-
wijze van de woning voor en na verhuizing wordt onderzocht. Starters die een 
eengezins woning hebben betrokken zijn in ruimtelijk minder geconcentreerde buurten 
gaan wonen en starters die in een fl at of etagewoning zijn gaan wonen zijn meer 
geconcentreerd gaan wonen.

Figuur 3.5 Richting van de verhuizing van verhuisden 1994-1998 naar ruimtelijke concentratie huidige en vorige buurt, 

in relatie tot eigendomsverhouding beide jaren
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Figuur 3.6 Verandering in ruimtelijke concentratie van de buurt voor en na verhuizing van verhuisden 1994-1998 in 

relatie tot de bouwwijze van de woning

Doorstromers binnen het segment eengezinswoningen wonen in buurten met een lagere 
bebouwingsdichtheid dan de andere groepen verhuisden. Ze zijn bij de verhuizing 
in een kwart van de gevallen gespreider gaan wonen, tegenover vijftien procent 
geconcentreerder.
Per saldo is deze groep in buurten gaan wonen met een lagere bebouwingsdichtheid. 
Bij de doorstromers binnen het segment fl at-/etagewoningen is iets dergelijks niet 
waarneembaar. Zij wonen wel vaker in meer ruimtelijk geconcentreerde buurten, 
maar het saldo van de richting van de verhuizing is ongeveer nul. Doorstromers 
die van woningmarktsegment zijn overgestapt laten wel weer een duidelijk patroon 
zien. Zij die van een eengezinswoning naar een fl at-/etagewoning zijn verhuisd zijn 
in een ruimtelijk meer geconcentreerde buurt terechtgekomen. Omgekeerd zijn de 
mensen die van een fl at-/etagewoning naar een eengezinswoning zijn verhuisd minder 
geconcentreerd gaan wonen. 

Het positieve saldo van de verhuisstroom richting buurten met een mindere mate van 
ruimtelijke concentratie (lagere bebouwingsdichtheid) bestaat uit;
• doorstromers binnen de koopsector en binnen het segment van eengezinswonin
 gen en 
• uit de verhuisstroom van een huur- naar een koopwoningen van een fl at-
 /etagewoning naar een eengezinswoning. 
Het positieve saldo van de verhuisstroom richting buurten met een hogere mate van 
ruimtelijke concentratie (hogere bebouwingsdichtheid) bestaat uit 
• mensen die van een koop- naar een huurwoning en 
• van een eengezinswoning naar een fl at-/etagewoning verhuizen. 
De doorstromers binnen de koopsector en het eengezinssegment hebben de neiging 
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gespreider te gaan wonen, terwijl de doorstromers binnen de huursector en het segment 
fl at-/etagewoningen niet de neiging hebben ruimtelijk geconcentreerder te gaan wonen. 
Per saldo vindt er een uitstroom van huishoudens plaats van de meer geconcentreerde 
buurten in de richting van de minder geconcentreerde buurten.

Geconcludeerd kan worden dat mensen met een koopwoning of een eengezinswoning 
in meer geconcentreerde (stedelijke) buurten niet worden vastgehouden. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door het gebrek aan mogelijkheden in deze buurten om 
binnen deze sectoren door te groeien in de wooncarrière.

Aspiratie en realisatie
Totnogtoe is aandacht besteed aan de gerealiseerde verhuizing; de verhuiswensen 
komen in hoofdstuk 4 aan de orde. Men kan zich echter de vraag stellen in hoeverre 
de kenmerken van de feitelijke verhuizing overeenkomen met de verhuizing die men 
zich ooit gewenst had. In deze paragraaf wordt deze vraag gesteld, en zo goed als 
mogelijk is, beantwoord.
Om een beeld te krijgen van de verhouding tussen wens en werkelijk in het verhuis-
gedrag zouden gegevens beschikbaar moeten zijn uit een panelonderzoek, waarbij 
dezelfde huishoudens jaar op jaar gevolgd kunnen worden in hun woningmarktgedrag. 
Een dergelijk bestand is echter niet beschikbaar. Hier wordt gebruik gemaakt van een 
pseudo-panel, waarbij de wensen van de verhuisgeneigden uit 1994 worden vergeleken 
met de woningkenmerken van de verhuisden uit de periode 1994 tot 1998. Dit zijn niet 
dezelfde huishoudens, maar op geaggregeerd niveau is vergelijking wel mogelijk. Het 
is niet mogelijk deze analyse uit te voeren op het schaalniveau van buurten, omdat de 
wensen ten aanzien van de ruimtelijke concentratie van de gewenste buurt niet zijn 
gevraagd. Om die reden wordt hier teruggevallen op het gemeentelijk niveau.

De kenmerken die hier beschreven worden zijn ruimtelijke concentratie (bebouwings-
dichtheid) van de gemeente, de richting van de verhuizing, de eigendomsverhouding, 
en het woningtype. De leeftijd en huishoudenssamenstelling in 1998 zijn omgewerkt 
naar 1994 met behulp van de leeftijd en huishoudenssamenstelling voor verhuizing. 
Een deel van de mensen met verhuiswensen blijkt niet te verhuizen en een deel van 
de mensen dat aangeeft niet te willen verhuizen blijkt dit toch te doen. Het verschil is 
vooral groot tussen de potentiële starters en de starters die daadwerkelijk verhuisd zijn. 
Niet alleen stellen potentiële starters een verhuizing vaak uit, ook komen zij in eerste 
instantie niet altijd op de reguliere woningmarkt terecht, maar gaan zij op kamers 
wonen. Om die reden zijn de starters in deze analyse buiten beschouwing gelaten.
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In tabel 3.7 zijn de gewenste en gerealiseerde concentratiegraad van de woongemeente 
weergegeven. De eerste indruk is dat de verschillen tussen wensen en realisatie niet 
erg groot zijn. Elk van de onderscheiden huishoudenscategorieën woont minder vaak 
in gemeenten met een zeer sterke mate van ruimtelijke concentratie dan zij zich 
gewenst hadden. Dit wordt gecompenseerd in de categorie daar net onder (sterk 
geconcentreerd). Voor het overige is het beeld diffuus. 
De richting van de verhuizing geeft aan dat men vaker dan gewenst minder geconcen-
treerd (in ruimer opgezette gemeenten) is gaan wonen en minder vaak dan gewenst 
naar eenzelfde type gemeente is verhuisd als waar men vandaan kwam. 

Wanneer de huishoudenscategorieën apart in beschouwing worden genomen, blijkt 
er alleen bij de niet-alleenstaande ouderen een enigszins interpreteerbaar patroon 
naar voren te komen. Zij zijn vaker dan gewenst naar een gemeente met een gemid-
delde mate van ruimtelijke concentratie verhuisd en minder vaak naar een zeer sterk 
geconcentreerde en weinig tot niet geconcentreerde gemeente. 
Het eerste past in het algemene beeld dat mensen vaker in de zeer sterk geconcen-

Tabel 3.7 Gewenste ruimtelijke concentratie gemeente 1994 en gerealiseerde concentratie 1994-1998 naar huishoudens-
samenstelling en leeftijd voor verhuizing , verticaal gepercenteerd per meetjaar, exclusief starters

alleen-
staand paar

gezin
 met kind

alleen-
staand overig totaal

< 60 jaar < 60 jaar < 60 jaar
60 jaar en

ouder
60 jaar en

ouder

concentratie gemeente

zeer sterk
geconcentreerd

wens 1994 42 24 24 25 19 27
realisatie 1994-1998 37 20 19 23 16 25

sterk wens 1994 24 23 22 24 22 23
realisatie 1994-1998 27 27 25 25 25 26

matig wens 1994 17 22 22 21 20 21
realisatie 1994-1998 16 21 24 22 25 21

weinig wens 1994 10 18 18 18 24 17
realisatie 1994-1998 12 19 19 17 21 17

niet geconcentreerd wens 1994 7 13 14 12 15 13
realisatie 1994-1998 8 13 13 13 13 11

richting van de verhuizing

minder
geconcentreerd

wens 1994 9 14 9 9 7 10
realisatie 1994-1998 10 16 12 7 11 12

gelijk wens 1994 81 77 81 83 85 81
realisatie 1994-1998 79 75 79 85 81 78

meer geconcentreerd wens 1994 10 9 10 8 8 9
realisatie 1994-1998 11 9 9 8 8 9

Bron: CBS; WBO94/98 (SCP-bewerking)
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treerde stedelijke gemeenten willen wonen dan uiteindelijk gerealiseerd wordt. 
Het tweede zou kunnen duiden op onvoldoende mogelijkheden voor ouderen binnen de 
woningvoorraad van de gemeenten met lage bebouwingsdichtheden.
Een indicatie hiervoor kan worden gevonden in de analyse van aspiratie en realisatie 
van de eigendomsverhouding en de bouwwijze van de woning (tabel 3.8 en 3.9).

Niet alleenstaande ouderen blijken vaker naar een koopwoning te verhuizen dan zij 
zich wensen. Dit is vooral het geval wanneer de gemeente voor verhuizing een lage 
mate van bebouwingsdichtheid concentratie heeft. Hier sluit het aanbod voor ouderen 
blijkbaar niet aan op de vraag. Ook bij de oudere alleenstaanden komt het voor dat zij 
vaker een koopwoning betrekken dan gewenst. Ouderen hebben dus problemen bij het 
vinden van een geschikte huurwoning. 

Dit staat in contrast met de jongere huishoudens. In elk van de drie huishoudenstypen 
verhuist men minder vaak naar een koopwoning dan gewenst. Dit is overal het geval. 
Er is geen duidelijk onderscheid tussen de verschillende typen gemeenten te maken. 
Een vergelijkbaar beeld komt naar voren wanneer naar de bouwwijze van de woning 
wordt gekeken. Er is weinig verschil aanwezig tussen de mate van bebouwingsdicht-
heid in de gemeente van herkomst. Elk van de huishoudensgroepen in elk van de 
typen gemeenten wil vaker naar een eengezinswoning verhuizen dan zij in werkelijk-
heid doen. Alleen de alleenstaande ouderen in sterk tot zeer sterk geconcentreerde 
gemeenten verhuizen vaker naar een eengezinswoning dan zij zich wensen.

Tabel 3.8 Gewenste aandeel koopwoningen 1994 en gerealiseerde aandeel koopwoningen 1994-1998 naar ruimtelijke
concentratie vorige woongemeente (1994) en naar huishoudenssamenstelling en leeftijd voor verhuizing, in procenten
(totaal=100%), exclusief starters 

alleen-
staand paar

gezin
 met kind

alleen-
staand overig

< 60 jaar < 60 jaar < 60 jaar
60 jaar en

ouder
60 jaar en

ouder

% koop

ruimtelijke concentratie vorige gemeente

zeer sterk wens 1994 29 63 36 5 13
realisatie 1994-1998 27 53 39 6 12

sterk wens 1994 43 72 57 8 21
realisatie 1994-1998 31 62 54 18 22

matig wens 1994 41 76 67 12 19
realisatie 1994-1998 35 72 61 9 26

weinig wens 1994 44 82 77 9 26
realisatie 1994-1998 39 67 67 13 33

niet wens 1998 44 83 84 15 24
realisatie 1994-1994 36 71 68 10 34

Bron: CBS; WBO94/98 (SCP-bewerking)
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Wanneer de gegevens over de gewenste en de gerealiseerde verhuizingen naast elkaar 
worden gelegd, blijken de gewenste en gerealiseerde gemeente naar mate van bebou-
wingsdichtheid minder van elkaar af te wijken dan het gewenste en gerealiseerde 
woningtype en eigendomsverhouding. Dit kan erop duiden dat de wensen ten aanzien 
van de woonplaats en de buurt vaak zwaarder wegen dan de wensen ten aanzien 
van de woning. Er is echter panel-onderzoek voor nodig om deze gevolgtrekking te 
kunnen staven. 

3.4 Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk is de verhuizing naar de mate van ruimtelijke concentratie behandeld. 
Daarbij is aandacht geweest voor zowel kenmerken van de verhuisden als kenmerken 
van de woningen die de verhuisden hebben betrokken. In een multivariate analyses 
(Homals) wordt een en ander nog eens voor de buurt van vestiging naar de mate van 
ruimtelijke concentratie samengevat (fi guur 3.7).

Tabel 3.9 Gewenste aandeel eengezinswoningen 1994 en gerealiseerde aandeel eengezinswoningen 1994-1998 naar
mate van ruimtelijke concentratie vorige woongemeente (1994) en naar huishoudenssamenstelling en leeftijd voor
verhuizing, in procenten (totaal=100%), exclusief starters

alleen-
staand paar

gezin
 met kind

alleen-
staand overig

< 60 jaar < 60 jaar < 60 jaar
60 jaar en

ouder
60 jaar en

ouder

% eengezins

mate van ruimtelijke concentratie 
vorige gemeente

zeer sterk wens 1994 26 64 64 15 28
realisatie 1994-1998 18 46 49 17 20

sterk wens 1994 56 86 90 19 40
realisatie 1994-1998 39 70 80 22 29

matig wens 1994 51 90 93 29 43
realisatie 1994-1998 47 79 85 17 34

weinig wens 1994 64 94 97 33 56
realisatie 1994-1998 57 81 91 31 50

niet wens 1994 74 96 98 52 73
realisatie 1994-1998 62 91 92 45 63

Bron: CBS; WBO94/98 (SCP-bewerking)
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Figuur 3.7 De mate van ruimtelijke concentratie; uitkomsten homals-analyse van verschillende concentratiecategorieën

Legenda
H:  bouwwijze: 1 eengezins-vrij, 2 eengezins twee-onder-een kap, 3 eengezins-hoek,  
 4 eengezins-rij, 5 meergezins
G:  eigendomsverhouding woning: 1 koop, 2 huur
D:  Huishoudinkomen: 1 laag, 2 vrij laag, 3 midden, 4 vrij hoog, 5 hoog
C:  Huishoudenssamensstelling: 1 alleenstaand, 2 paar, 3 gezin met kinderen,  
 4 eenoudergezin
B.  Leeftijd: 1 18-29 jaar, 2 30-44 jaar, 3 45-59 jaar, 4 60 jaar en ouder
A:  Concentratiegraad postcodegebied: 1 zeer sterk geconcentreerd, 2 sterk 
 geconcentreerd, 3 matig geconcentreerd, 4 weinig geconcentreerd, 5 zeer 
 weinig geconcentreerd 

Uit de analyse komt een niet onverwacht patroon naar voren. Er blijkt een duidelijke 
samenhang te zijn tussen de mate van bebouwingsdichtheid van de buurt waarnaar 
vestigers verhuisd zijn en de kenmerken leeftijd, inkomen, huishoudenssamenstelling, 
bouwwijze van de woning en eigendomsverhouding. De univariate verbanden tussen 
bebouwingsdichtheid en deze kenmerken blijft bij multivariate analyse overeind. In 
de ruimtelijk zeer sterk tot sterk geconcentreerde buurten gaan alleenstaanden en lage 
inkomensgroepen wonen. Zij betrekken vaak fl at-etagewoningen in de huursector. In 
weinig tot niet geconcentreerde buurten vestigen zich vooral 45-59-jarigen, die een vrij- 
staande of twee-onder-een kap eengezinswoning kopen. Het inkomen is er relatief hoog.
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Het vestigingsgedrag van mensen laat geen erg dynamisch beeld zien. Het grootste 
deel van de mensen verhuist vooral binnen de eigen gemeente. Velen verhuizen zelfs 
binnen de eigen buurt. Dit komt omdat de meeste mensen niet op zoek zijn naar een 
andere buurt, maar naar een andere woning. Het aanbod op de woningmarkt is dan ook 
de voornaamste factor wanneer men toch besluit naar een andere buurt te verhuizen. 
De ongelijkheid in de woningvoorraad tussen de verschillende buurten leidt ertoe dat 
mensen in met een meer of minder hoge bebouwingsdichtheid wonen dan voor de 
verhuizing. Dit hangt samen met de relatie tussen de mate van bebouwingsdichtheid 
van een buurt en de samenstelling van de woningvoorraad in een buurt. In de meeste 
gevallen is het zo dat naarmate een buurt meer eengezinswoningen en meer vrijstaande 
woningen binnen de grenzen heeft, de mate van ruimtelijke concentratie van de buurt 
lager is. 
De analyse van aspiratie en realisatie geeft echter grond voor het vermoeden dat ook 
veel mensen hun wensen ten aanzien van de gewenste buurt en/of de gewenste woning 
aanpassen om de gewenste woning te bemachtigen of in de gewenste buurt te blijven 
wonen. De indruk is dat de buurt daarbij een belangrijker factor is dan de woning.

Noot

1 Een en ander laat onverlet dat men in het algemeen tevreden is met het wonen in de Vinex-wijken, met 

 name in die welke relatief ruim zijn opgezet.
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4         GEWENSTE VERHUIZINGEN EN RUIMTELIJKE CONCENTRATIE

Wanneer een bewoner aangeeft dat hij wil verhuizen, wordt in het WBO niet gevraagd 
naar de gewenste buurt, maar naar de gewenste gemeente. Vandaar dat bij de analyse 
van het gewenste verhuisgedrag de ruimtelijke concentratie alleen op het niveau van de 
gemeente kan worden gemeten. Zijdelings wordt ook enkele aspecten van de gewenste 
buurt geanalyseerd. In dit hoofdstuk worden eerst de ruimtelijke aspecten van het 
verhuisgedrag beschreven, waarbij veel aandacht is voor de redenen voor verhuizing 
(4.1). Vervolgens worden kenmerken van verhuisgeneigden beschreven naar de mate 
van bebouwingsdichtheid (ruimtelijke concentratie) van de gewenste gemeente (4.2). 
Daarna staat de woningmarkt centraal, zowel vanuit het oogpunt van de wensen ten 
aanzien van de woning, als vanuit het oogpunt van de vraag-aanbod-verhoudingen 
op de woningmarkt. Tot slot wordt een aantal kenmerken van de gewenste buurt 
beschreven.

De literatuur geeft aan dat verhuisgeneigden vaak ruimte de voorrang geven boven 
een luxueuze uitvoering van de woning. Het duidelijkst kwam dit naar voren in het 
onderzoek van Wassenberg et (1994). In dit onderzoek werd over hoge inkomensgroe-
pen gerapporteerd. Zij zouden nl. vooral in aanmerking komen voor de woningen in 
de nieuwe Vinex-wijken (er werd een hoog percentage dure woningen, en een relatief 
laag percentage goedkopere woningen voorzien). De geïnterviewde verhuisgeneigden 
wensten relatief vaak een grote woning. Wanneer respondenten meerdere keuzen 
invulden, bleken met name de halfvrijstaande woningtypen, de twee-onder-een kap 
woning of de hoekwoning erg in trek. De vrijstaande woning en de twee-onder-een kap 
woning staan op een gedeelde eerste plaats, als de eerste voorkeuren worden gemeten. 
Daarbij zijn de vrijstaande woningen het populairst onder de hoogste inkomensgroepen 
in het onderzoek, de twee-onder-een kap woningen komen op de eerste plaats bij de 
middeninkomens.
Woonvoorkeuren zijn niet eenduidig. In veel publicaties wordt erop gewezen dat een 
(rijtjes)huis met een tuin vooral door gezinnen met kinderen wordt gewenst, terwijl 
alleenstaanden en oudere paren zich eerder thuis zouden voelen in een appartement. 
Bertholet (1992) legde in zijn onderzoek een verband tussen huishoudenstype en 
de voorkeuren. Hij concludeert dat jonge alleenwonenden voor het overgrote deel 
(drie kwart) een voorkeur hebben voor stedelijke woonmilieus. Laagbouwmilieus 
(eengezinswoningen) in wat oudere stadsdelen zijn populair bij gezinnen met kinderen, 
vooral die gezinnen die met een laag inkomen moeten rondkomen. Woonmilieus 
met vrijstaande en twee-onder-een kap woningen zijn vooral in trek bij de meer 
welgestelde gezinnen.
Ook Wassenberg et al (1994) leggen in hun onderzoek onder welgestelde verhuisge-
neigden een verband tussen huishoudensvorm en keuze voor het woonmilieu. De 
respondenten in hun onderzoek kozen voor drie kwart een suburbane en voor een 
kwart een stedelijke woonwijk. Daarvoor waren vooral de gezinnen met kinderen 
verantwoordelijk. Van de jonge eenpersoonshuishoudens wenste iets minder dan de 
helft een stedelijke wijk, maar dus toch ook nog iets meer dan de helft een suburbane 
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woonomgeving. Opvallend is, dat ook oudere huishoudens in meerderheid de voorkeur 
geven aan een suburbane wijk (63%).

4.1 Ruimtelijke aspecten van gewenst verhuisgedrag
Een zeer groot deel van de huishoudens met verhuiswensen geeft aan naar een verge-
lijkbare gemeente te willen verhuizen (zie tabel 4.1). Vaak is dit dezelfde gemeente 
als waar men nu woont. Bij de verhuisgeneigden in de (stedelijke) gemeenten met de 
hoogste bebouwingsdichtheid is dit aandeel hoger dan in de minder geconcentreerde 
gemeenten.

Dit heeft tot gevolg dat er maar weinig mensen zijn die van categorie gemeente 
willen veranderen (zie fi guur 4.1). Niet meer dan tien procent van de mensen met 
verhuisplannen heeft een voorkeur voor een gemeente met een hogere of lagere 
mate van ruimtelijke concentratie dan de huidige woongemeente. Met name in de 
dichtst bebouwde gemeenten is het aandeel van de verhuisgeneigden dat niet naar een 
gemeente met een andere dichtheid wil, hoog. Dit heeft te maken met de volgende 
verschijnselen. Het gaat hier om de grote(re) steden, waarbij verhuizingen over grote 
afstanden toch nog binnengemeentelijk zijn. Daarnaast bevatten deze steden veel huur-
woningen. Bekend is dat binnen dit segment van de woningvoorraad gemakkelijker 
verhuisd wordt dan binnen het segment van de koopwoningen. Veel verhuisgeneigden 
zoeken binnen de steden een (iets) betere woning of een betere buurt, zonder dat ze 
de huursector willen verlaten. 

Tabel 4.1 Mate van ruimtelijke concentratie van huidige en gewenste woongemeente van verhuisgeneigden 1998, horizontaal
gepercenteerd

gewenste gemeente
zeer sterk ruimtelijk

geconcentreerd sterk matig weinig
niet ruimtelijk

geconcentreerd totaal (=100%)

huidige gemeente
zeer sterk ruimtelijk
geconcentreerd 92 2,7 3,1 1,6 0,6 27,5
sterk 4,8 89,1 2,3 2,3 1,5 25,6
matig    4,4 3,6 87,7 2,9 1,4 19,8
weinig 2,7 3,3 3,6 88,4 2 16,6
niet ruimtelijk geconcentreerd 2,1 3,8 3,9 2,8 87,4 10,5
totaal 28 25,2 19,8 16,6 10,3 100

Bron: CBS;WBO98 (SCP-bewerking)
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Figuur 4.1 Richting van de gewenste verhuizing, 1998

Net als bij de gerealiseerde verhuizingen geeft een groot deel van de mensen die 
willen verhuizen vaak overige redenen op als belangrijkste verhuisreden (zie tabel 4.2). 
Bij bijna een derde van de mensen met verhuiswensen is dit het geval. Bij de beter 
duidbare verhuisredenen blijkt maar in een paar gevallen een duidelijke samenhang te 
zijn met de bebouwingsdichtheid van de gewenste woongemeente. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

veel minder geconcentreerd minder geconcentreerd gelijk meer geconcentreerd veel meer geconcentreerd

%

Tabel 4.2 Verhuisredenen van potentiële verhuizers naar mate van ruimtelijke concentratie van de gewenste gemeente,
verticaal gepercenteerd, 1998

gewenste gemeente
zeer sterk
ruimtelijk

geconcentreerd sterk matig weinig

niet ruimtelijk
geconcen-

treerd
totaal

 (=100%)

huwelijk/samenwoning/zelfstandig wonen 12,9 13,9 17,9 19 21,3 16,1
gezondheid 6,4 8,9 8,4 8,8 8,7 8,1
overig persoonlijke reden 13,7 13,8 14,5 13,3 14,6 13,9
studie/werk 9,4 9,2 6,2 5,6 6,8 7,8
woning te klein 20,2 11,7 12,2 10,9 7,8 13,6
woning te groot 1,4 2,5 3,6 2,9 3,9 2,6
wil huren 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2
wil kopen 4,7 5,3 3,8 5,2 5 4,8
overig woning 9,1 9,5 7,7 7,7 8 8,6
woonbuurt niet aantrekkelijk 8,8 7,1 6,3 5,7 3,9 6,8
overige redenen 13,2 17,8 19,2 20,8 19,8 17,5

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Verhuisgeneigden geven vaker huwelijk, samenwonen of zelfstandig wonen als reden 
op naarmate men in een gemeente wil gaan wonen met een lagere bebouwingsdicht-
heid. Een gewenste verhuizing naar een gemeente met een hogere dichtheid 
wordt vaker ingegeven door studie of werk. Het meest opvallend is echter dat de 
grootte van de woning een belangrijker verhuismotief wordt naarmate men in een 
stedelijke, meer geconcentreerde gemeente wil gaan wonen. Dit wordt voor een 
belangrijk deel verklaard door de mensen die binnen de categorie zeer sterk geconcen-
treerd willen verhuizen en daarbij op zoek zijn naar een groter huis. Verder valt op dat 
verhuisgeneigden vaker de onaantrekkelijkheid van de woonbuurt opgeven naarmate 
zij in een meer geconcentreerde gemeente willen wonen. Deze gegevens zeggen vooral 
veel over de verhuisredenen van mensen die binnen dezelfde concentratiecategorie 
willen verhuizen. Zoals eerder naar voren kwam is dit een groot deel van de verhuis-
geneigden.
Wanneer de redenen worden afgezet tegen de richting van de verhuizing, in de zin van 
meer of minder dicht bebouwd (ruimtelijk geconcentreerd), ontstaat een ander beeld 
(zie tabel 4.3). 

Mensen die huwelijk, samenwoning of zelfstandig wonen opgeven als belangrijkste 
verhuisreden kiezen vaak voor een dichter bebouwde gemeente dan de huidige. 
Mensen die vanwege studie of werk willen verhuizen zijn net als bij de gerealiseerde 
verhuizingen, meer geneigd naar een gemeente die meer óf minder ruimtelijk gecon-
centreerd is dan de huidige te verhuizen. Er is hier echter een onderscheid tussen de 
motieven ‘werk’ en ‘studie’. Wanneer het werk de reden is wil men vaker naar een 
minder dicht bebouwde gemeente verhuizen, wanneer studie de verhuisreden is wil 
men vaker in een gemeente met een hogere mate bebouwingsdichtheid gaan wonen. 
Verhuisgeneigden die gespreider willen gaan wonen geven vaker aan dat zij dat doen 
vanwege een te kleine woning of een onaantrekkelijke woonbuurt. 

Tabel 4.3 Verhuisredenen van potentiële verhuizers naar mate van ruimtelijke concentratie van de  gemeente voor en na
potentiële verhuizing, verticaal gepercenteerd, 1998

richting verhuizing
veel minder

ruimtelijk
geconcentreerd minder gelijk meer

veel meer
ruimtelijk

geconcentreerd
totaal

 (=100%)

huwelijk/samenwoning/zelfstandig wonen 10,9 12,6 16 28 21,1 16,5
gezondheid 1,1 4,1 7,3 3,9 2,3 6,9
overig persoonlijke reden 19 16,5 14,2 10,4 10,6 14,1
studie/werk 16,1 15,8 5,2 29,3 47,2 7,3
woning te klein 18 12,8 14,7 4,3 1,4 14
woning te groot 0,2 2,2 2,7 1,4 0 2,5
wil huren 0 0 0,2 0 0 0,2
wil kopen 5,8 5,5 5,1 1,9 3,2 5
overig woning 5,1 7,5 9,2 2,3 1,7 8,7
woonbuurt niet aantrekkelijk 14,3 12 6,7 4,4 3 6,9
overige redenen 9,4 10,8 18,6 14,2 9,5 17,9

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Niet alleen de redenen die mensen opgeven voor een gewenste verhuizing geven 
een indicatie van de verhuismotieven, ook het oordeel over de huidige woonsituatie 
kan hierbij belangrijk zijn. In het woningbehoefteonderzoek is over een groot aantal 
aspecten van de woning en de buurt het oordeel van de bewoners gevraagd. Deze 
oordelen worden hier in verband gebracht met de wens tot verhuizen en met de 
mate van bebouwingsdichtheid van de huidige woonbuurt. De oordelen zijn in vier 
groepen geclusterd; oordelen omtrent de woning, fysieke en sociale aspecten van de 
woonomgeving en oordelen over bevolkingssamenstelling van de buurt. Werden bij de 
analyse van de verhuisredenen alle mensen met een verhuiswens bij de analyse betrok-
ken, dus ook de starters, hier kan alleen het oordeel van de potentiële doorstromers 
worden geanalyseerd, omdat aan de starters deze vragen niet gesteld zijn.

Huishoudens die aangeven dat zij willen verhuizen zijn vaker ontevreden over de 
woning (zie tabel 4.4). In het algemeen zijn verhuisgeneigden minder tevreden over de 
woning als geheel dan over specifi eke aspecten van de woning. Zij vinden de woning 
vaker te klein of te groot, zijn minder tevreden over de indeling van de woning en 
hebben een negatiever oordeel over de onderhoudstoestand van de woning dan bij 
mensen die niet van plan zijn te verhuizen het geval is. 
Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar de mate van ruimtelijke concentratie van 
de huidige buurt waar mensen wonen, blijkt dat verschillen in waardering voor de 
woning tussen mensen die wel en niet willen verhuizen in de relatief dicht bebouwde 
buurten groter is dan in de ruim opgezette buurten (zie tabel 4.4). Dit komt vooral 

Tabel 4.4 Waardering van de woning naar verhuisgeneigdheid en mate van ruimtelijke concentratie van de huidige buurt,
in procenten, 1998

wil verhuizen mate van ruimtelijke concentratie
zeer sterk sterk matig weinig niet

ontevreden met de woning nee 3,4 2,1 1,6 1,4 1,4
ja 18,6 13,1 10,9 9,3 9

verschil 15,2 11 9,3 7,9 7,6

ontevreden met indeling van de woning nee 6,5 5,3 4,3 4,1 4,3
ja 19,5 14,2 11,9 12 12,1

verschil 13 8,9 7,6 7,9 7,8

woning is te klein nee 15,7 9,9 8,6 7,6 6,7
ja 38,4 26,2 24,3 22,2 18,9

verschil 22,7 16,3 15,7 14,6 12,2

woning is te groot nee 5,1 4,6 5,4 5,7 6,4
ja 4,6 8,2  9,9 9 9,7

verschil -0,5 3,6 4,5 3,3 3,3

woning is slecht onderhouden nee 14,1 10,2 8,3 7,3 6,6
ja 27,5 20,3 15,2 13,6 13,3

verschil 13,4 10,1 6,9 6,3 6,7

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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naar voren bij het algemene oordeel over de woning, wanneer de woning te klein 
wordt bevonden en bij de onderhoudstoestand van de woning. In de buurten met 
een lage bebouwingsdichtheid wordt de woning juist vaker te groot gevonden. Over 
de indeling van de woning zijn de bewoners van meer geconcentreerde buurten 
minder tevreden dan in de minder geconcentreerde buurten, maar het verschil tussen 
wel en niet verhuisgeneigden is overal ongeveer even groot. Alleen in de zeer dicht 
bebouwde buurten is dat niet het geval. Hier is het verschil tussen verhuisgeneigden 
(die ontevreden zijn) en de niet verhuisgeneigden zeer groot.

Ook het oordeel omtrent de fysieke aspecten van de woonomgeving verschilt naar 
de mate van ruimtelijke concentratie van de woonbuurt en het gewenste woningmarkt-
gedrag (zie tabel 4.5). Mensen die willen verhuizen zijn minder tevreden over de 
woonomgeving in het algemeen, vinden de bebouwing minder aantrekkelijk, hebben 
meer overlast van stank/lawaai/vernieling/bekladding in de buurt dan mensen die niet 
willen verhuizen. Ook hier in het verschil tussen wel en niet verhuisgeneigden in de 
dicht bebouwde buurten groter dan in de minder geconcentreerde buurten. De verschil-
len tussen de buurttypen zijn het  grootst bij het oordeel over de bebouwing en bij de 
mate van overlast die men ervaart van stank, lawaai, vernieling en bekladding.

Tabel 4.5  Waardering van de woonomgeving naar verhuisgeneigdheid en mate van ruimtelijke concentratie
huidige buurt, in procenten, 1998

wil verhuizen mate van ruimtelijke concentratie totaal
zeer sterk sterk matig weinig niet

ontevreden over woonomgeving nee 6,2 4,6 3,5 2,4 2,0 3,6

ja 18,7 17,0 13,6 9,8 9,0 14,8

verschil 12,5 12,4 10,1 7,4 7,0 11,2

bebouwing onaantrekkelijk nee 12,1 10,1 9,2 6,3 5,4 8,5
ja 28,8 29,2 22,8 17,9 14,3 24,4

verschil 16,7 19,1 13,6 116 8,9 15,9

veel overlast van verkeer in de buurt nee 12,1  9,9 8,9 8,7 9,1 9,6
ja 17,3 13,4 10,8 11,8 9,6 13,5

verschil 5,2 3,5 1,9 3,1 0,5 3,9

verkeerssituatie in buurt onveilig nee 23,3 22,5 21,5 22,9 26,1 23,3
ja 30,5 27,1 24,2 23,6 25,5 26,8

verschil 7,2 4,6 2,7 0,7 -0,6 3,5
veel overlast van stank/lawaai in de
buurt nee 14 10,8 8,8 7,4 6,7 9,4

ja 24,5 18,4 15,4 12,4  9,7 17,8
verschil 10,5 7,6 6,6 5,0 3,0 8,4

veel overlast van vernieling/bekladding nee 9,4 6,5 4,6 3,2 1,8 5,0
ja 15,4 11,9 8,2 4,1 3,0 10,0

verschil 6,0 5,4 3,6 0,9 1,2 5,0

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)



GEWENSTE VERHUIZINGEN 47

Bij de overlast van verkeer of de ervaren verkeersveiligheid is er alleen in de meer 
geconcentreerde buurten een duidelijk verschil tussen wel en niet verhuisgeneigden. 

Bij een deel van de sociale aspecten van de buurt zijn de verschillen in oordeel tussen 
wel en niet verhuisgeneigden veel minder groot dan bij de woning en de fysieke 
aspecten van de woonomgeving het geval is (zie tabel 4.6). Wanneer de veiligheid in 
de buurt in het geding is zijn er weinig verschillen tussen wel en niet verhuisgeneigden. 
Dit laat onverlet dat de angst voor beroving en lastigvallen in de dicht bebouwde 
buurten groter is dan in de minder dicht bebouwde. De angst is blijkbaar geen 
doorslaggevend verhuismotief.
De gehechtheid aan de buurt speelt wel een belangrijke rol speelt in het verhuisgedrag 
van mensen. Het verschil in gehechtheid tussen wel en niet verhuisgeneigden is groot, 
maar er is weinig verband met de mate van ruimtelijke concentratie (tabel 4.6). 

Het oordeel over de bevolking in de buurt hangt duidelijk samen met de wens om te 
verhuizen (tabel 4.7). De verschillen tussen de wel en niet verhuisgeneigden wijken 
echter niet zoveel af tussen de verschillende gradaties van ruimtelijke concentratie van 
de buurten. De onvrede over de bevolking in de buurt is in de dicht bebouwde buurten 
wel aanzienlijk hoger dan in de minder dicht bebouwde.

Tabel 4.6 Waardering van sociale algemene aspecten van de buurt naar verhuisgeneigdheid en mate van ruimtelijke
concentratie huidige buurt, in procenten, 1998

wil verhuizen mate van ruimtelijke concentratie totaal
zeer sterk sterk matig weinig niet

vervelend om in deze buurt te wonen nee 3,5 2,4 2 1,5 1,2 3,0
ja 10,2 9,1 6,8 5,2 4,1 7,8

verschil 6,7 6,7 4,8 3,7 2,9 4,8

niet gehecht aan de buurt nee 20,6 21,7 20,4 17,4 13,3 19,2
ja 43,4 49,1 47,2 41,7 33,8 44,0

verschil 22,8 27,4 26,8 24,3 20,5 24,8

voelt zich niet thuis in de buurt nee 4,6 3,9 3,4 2,3 1,5 3,1
ja 17,1 17,4 14,9 12,2 11 15,3

verschil 12,5 13,5 11,5 9,9 9,5 12,2

heeft angst voor beroving /lastigvallen in
de buurt nee 13,2 9,1 5,8 4,1 3,5 7,0

ja 16,1 10,9 8,7 5,4 4,9 10,5
verschil 2,9 1,8 2,9 1,3 1,4 3,5

voelt zich niet veilig in huis nee 2,1 1,4 1,2 0,8 1,0 1,3
ja 4,0 2,8 2,8 1,9 1,6 2,9

verschil 1,9 1,4 1,6 1,1 0,5 1,6

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Ditzelfde patroon wordt bij elk van de andere oordelen over de buurtbevolking gevon-
den. Wanneer er men veel hinder ervaart van buren en buurtgenoten, is de wens om te 
verhuizen groot. Daarbij is bij elk van de onderwerpen is de mate van onvrede minder 
naarmate men in een buurt woont met een lagere mate van ruimtelijke concentratie. 
Verhoudingsgewijs zijn de verschillen in de oordelen tussen mensen die wel en niet 
willen verhuizen niet groter naarmate men in een meer geconcentreerde buurt woont. 

4.2 Kenmerken van verhuisgeneigden
Net als in het vorige hoofdstuk, waar het gerealiseerd verhuisgedrag centraal stond, 
komen hier de kenmerken van huishoudens die de wens te kennen geven te willen ver-
huizen aan de orde. De potentiële starters zijn als aparte categorie opgenomen, omdat 
deze nog geen huishouden hebben gevormd. Het gaat om leden van huishoudens, die 
te kennen hebben gegeven te willen verhuizen en – al dan niet met een toekomstige 
partner – op zichzelf te willen gaan wonen.

Tabel 4.7 Waardering van de bevolking voor de buurt naar verhuisgeneigdheid en mate van ruimtelijke concentratie van de
huidige buurt, in procenten, 1998

wil verhuizen mate van ruimtelijke concentratie totaal
zeer sterk sterk matig weinig niet

ontevreden met buurtbevolking nee 10,3 7,8 5,6 4,7 3,5 6,3

ja 19,7 16,6 13,9 10,5 8,8 15,2

verschil 9,4 8,8 8,3 5,8 5,3 8,9

buurtbewoners voelen zich niet verantwoordelijk
voor leefbaarheid nee 16,1 11,2 10,5 10,1  8,8 11,2

ja 22 20,8 17,7 15,6 16,7 19,3
verschil 5,9 9,6 7,2 5,5 7,9 8,1

mensen kennen elkaar nauwelijks nee 28,6 22,8 18,9 13,6 8 18,1
ja 38,7 36 29,2 23,6 14,3 31,2

verschil 10,1 13,2 10,3 10 6,3 13,1

geen prettige manier van omgang in de buurt nee 7,3 5,5 5,2 4,6 3,2 5,1
ja 12,8 12,6 10,6 7,4 6,6 10,8

verschil 5,5 7,1 5,4 2,8 3,4 5,7

weinig saamhorigheid in de buurt nee 25,9 20,9 19,7 15,9 12,2 18,5
ja 35,3 33,7 29,4 23,9 17,8 30,0

verschil 9,4 12,8 9,7 8 5,6 11,5

voelt zich niet thuis bij mensen in de buurt nee 10 7,7 5,9 5,3 4,0 6,7
ja 23,2 24 21,3 14,9 12,8 20,5

verschil 13,2 16,3 15,4 9,6 8,8 13,8

matig tot veel last van directe buren nee 17,2 11,6 10,2 8,7 6,9 10,8
ja 29,7 24,7 22 18,2 14,2 23,4

verschil 12,5 13,1 11,8 9,5 7,3 12,6

matig tot veel last van overige buurtbewoners nee 16,6 10,4 9,5 6,8 4,8 9,4
ja 25,1 21,7 18,3 14,3  9,4 19,6

verschil 8,5 11,3 8,8 7,5 4,6 10,2

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Starters blijken zich vooral te willen vestigen in gemeenten met een lagere bebou-
wingsdichtheid (zie tabel 4.8). Dit wordt veroorzaakt door het gegeven dat deze 
gemeenten het aandeel gezinnen met kinderen veel groter is dan in de meer gecon-
centreerde gemeenten. Kinderen die de stap naar zelfstandig wonen zetten, vormen 
het grootste deel van de starterspopulatie. In combinatie met het feit dat mensen, 
ook starters, vooral in vergelijkbare en vaak dezelfde gemeente willen gaan wonen 
als waarin zij nu wonen, wekt dit geen bevreemding. Wanneer de richting van de 
verhuizing wordt geanalyseerd dan blijkt dat de starters wel vaker in een stedelijke, 
meer geconcentreerde gemeente willen gaan wonen, dan waarin zij nu wonen (zie 
tabel 4.9). 

De gemeenten met een relatief hoge bebouwingsdichtheid blijken een aantrekkelijke 
vestigingsplaats te zijn voor de alleenstaanden jonger dan zestig jaar. Net als bij 
de gerealiseerde verhuisstromen gaat de voorkeur van deze groep naar dit soort 
gemeenten uit. Gezinnen met kinderen van 30 tot 60 jaar en paren van 44 tot 60 jaar 
hebben een sterkere voorkeur voor gemeenten met een lage bebouwingsdichtheid. 
Wanneer de gewenste richting van de verhuizing in beschouwing wordt genomen valt 
op dat alleen de starters zijn oververtegenwoordigd bij de mensen die in gemeenten 
met een hogere mate van ruimtelijke concentratie dan de huidige willen gaan wonen 
(zie tabel 4.9). Alle andere groepen zijn in meer of mindere mate ondervertegenwoor-
digd in deze potentiële verhuisstroom. Alleenstaanden en mensen boven de 45 jaar 
willen vooral naar een zelfde soort gemeente verhuizen, vaak dezelfde gemeente 

Tabel 4.8 Kenmerken verhuisgeneigden 1998 naar mate van ruimtelijke concentratie van de gewenste gemeente,
concentratiegetallen. (voor de percentages zie tabel B6)

zeer sterk
ruimtelijk ge-
concentreerd sterk matig weinig

niet
 ruimtelijk ge-
concentreerd totaal

leeftijd +
huishoudens-
samenstelling

starter 72 88 113 128 128 100

alleenstaand <30 jaar 166 112 69 47 40 100
overig <30 jaar 92 110 101 99 94 100

alleenstaand 30-44 jaar 143 101 85 68 58 100
paar 30-44 jaar 106 100 81 102 117 100

gezin met kinda 30-44 jaar 91 95 105 114 105 100
alleenstaand 45-59 jaar 117 91 119 85 72 100

overig 45-59 jaar 68 101 110 117 138 100
alleenstaand 60 jaar en ouder 80 108 102 106 120 100

overige 60 jaar en ouder 68 102 121 115 119 100

inkomens-
verdeling 1e 20% groep (laag inkomen) 127 101 82 85 84 100

2e 20%-groep 105 98 98 96 101 100
3e 20%-groep 98 98 103 102 99 100
4e 20%-groep 86 105 107 103 108 100

5e 20%-groep (hoog inkomen) 82 99 111 114 108 100

a Inclusief eenoudergezin.

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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waarin zij wonen. Paren en gezinnen met kinderen tot 44 jaar zijn oververtegenwoor-
digd in de categorie mensen die naar een gemeente met een lagere mate van ruimtelijke 
concentratie (een lagere bebouwingsdichtheid) dan de huidige willen gaan wonen. 

Lagere inkomensgroepen geven te kennen in relatief hoge dichtheden te willen wonen. 
Dat is vaker in een gemeente met een hogere mate van ruimtelijke concentratie dan 
zij nu wonen. Het feit dat de starters deze verhuisstroom domineren ligt hieraan ten 
grondslag. Hogere inkomensgroepen zijn meer gericht op de minder geconcentreerde 
gemeenten. Vooral de hoogste inkomens willen in lagere dichtheden gaan wonen. 
Hierbij is een verband aanwezig met de voorkeuren van tweeverdieners. Ook deze 
groep richt zich in het verhuisgedrag eerder op de minder geconcentreerde gemeenten 
dan op de dicht bebouwde gemeenten.

4.3 Gewenste verhuizingen en de woningmarkt
In deze paragraaf wordt de relatie gelegd tussen de ruimtelijke aspecten van verhuisge-
drag en de woningmarkt. Eerst komt de gewenste woning aan de orde, vervolgens de 
vraag-aanbodverhouding op de woningmarkt. 

De gewenste woning en ruimtelijke concentratie
Het aandeel van de verhuisgeneigden dat binnen dezelfde gemeente wil verhuizen 
is zeer hoog bij elk van de hier onderscheiden groepen (zie tabel 4.10 en 4.11). 

Tabel 4.9 Kenmerken verhuisgeneigden 1998 naar mate van ruimtelijke concentratie huidige en gewenste  gemeente,
concentratiegetallen (voor de percentages zie tabel B7 in bijlage) 

minder
geconcentreerd gelijk

meer
geconcentreerd totaal

leeftijd +
huishoudens-
samenstelling

starter 56 93 236 100

alleenstaand <30 jaar 88 102 94 100
overig <30 jaar 147 99 71 100

alleenstaand 30-44 jaar 112 101 72 100
paar 30-44 jaar 169 96 88 100

gezin met kinda 30-44 jaar 117 101 69 100
alleenstaand 45-59 jaar 74 104 74 100

overig 45-59 jaar 101 102 61 100
alleenstaand 60 jaar en ouder 73 106 21 100

overige 60 jaar en ouder 92 103 56 100

inkomensverdeling 1e 20% groep (laag inkomen) 52 99 157 100
2e 20%-groep 67 104 76 100
3e 20%-groep 116 99 108 100
4e 20%-groep 113 101 78 100

5e 20%-groep (hoog inkomen) 158 98 79 100

a Inclusief eenoudergezin.

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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De samenstellingen van de potentiële verhuisstromen naar eigendomsverhouding en 
bouwwijze van de woning naar de huidige en gewenste gemeente wijken dan ook niet 
veel van elkaar af.

Alleen bij de starters die een huurwoningen willen betrekken is er een duidelijke 
tendens om in een gemeente te willen wonen met een hogere mate van ruimtelijke 
concentratie. Starters die een woning willen kopen zijn gelijkmatig verdeeld over 
de huidige en gewenste woonplaats naar ruimtelijke concentratie, terwijl starters die 
willen gaan huren op dit moment relatief vaak in een meer geconcentreerde gemeente 
wonen.
De gewenste verhuisstroom binnen de koopsector wordt vooral in de gemeenten met 
een lage bebouwingsdichtheid geuit, terwijl de gewenste verhuisstroom binnen de 
huursector in de de gemeenten met een relatief hoge bebouwingsdichtheid. 

Potentiële doorstromers die van de huur- naar de koopsector willen verhuizen, zijn 
iets oververtegenwoordigd in de meer geconcentreerde gemeenten, omgekeerd is er 
een duidelijke oververtegenwoordiging van potentiële doorstromers van de koop- naar 
de huursector in de minder geconcentreerde gemeenten. In combinatie met de wens 
van de overgrote meerderheid van de potentiële verhuizers om in een vergelijkbare 
gemeente als de huidige te gaan wonen, representeert dit beeld de aanbodtekorten in 
elk van de typen gemeenten. In de meer geconcentreerde – stedelijke – gemeenten is 
de vraag naar koopwoningen verhoudingsgewijs groot, in de minder geconcentreerde 
– landelijke – gemeenten is de vraag naar huurwoningen relatief groot.

Tabel 4.10 Verhuisgeneigden 1998 naar positie op de woningmarkt, gewenste eigendomsverhouding en naar de mate van
ruimtelijke concentratie, verticaal gepercenteerd (totaal=100%), 1998

starters doorstromers totaal
koop huur koop-koop huur-koop koop-huur huur-huur

huidige gemeente

zeer sterk ruimtelijke geconcentreerd 19,5 26 16,1 30,6 17,9 39,5 27,5
sterk 21,9 27,2 23,4 28,2 22,6 26,4 25,6
matig 19,8 19,1 23,3 17,7 22,4 18,6 19,8
weinig 22,9 16,8 22,4 14,4 23,1 10,3 16,7
niet ruimtelijk geconcentreerd 16 10,9 14,7 9 14 5,3 10,5

gewenste gemeente

zeer sterk ruimtelijke geconcentreerd 19,9 33 15,6 29,3 18,3 39,1 28,2
sterk 23,2 29,2 24,3 28,3 24,6 27,2 26,6
matig 20,1 16,1 23,3 18,5 22,8 18,4 19,4
weinig 22,7 13,1 22,2 14,9 21,3 10,4 16
niet ruimtelijk geconcentreerd 14,1 8,7 14,6 9 13 5 9,7

richting verhuizing gemeente

minder geconcentreerd 4,3 2,4 6,6 6,7 2,6 4 4,8

gelijk 87,5 82,4 85,9 87,8 91,2 91,4 87,5

meer geconcentreerd 8,2 15,2 7,5 5,5 6,2 4,6 7,6

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Potentiële starters die een eengezinswoning willen betrekken zijn in elk van de 
gemeenten naar mate van ruimtelijke concentratie te vinden. Zij willen per saldo 
in dichter bebouwde gemeenten gaan wonen dan zij nu doen, maar zijn daarbij 
niet gericht op de meest geconcentreerde gemeenten (de gemeenten met de hoogste 
bebouwingsdichtheden). Starters die een fl at- of etagewoning willen betrekken zijn 
juist wel sterk op deze gemeenten gericht. Een belangrijk deel van deze groep wil 
ook in gemeenten wonen met een hogere mate ruimtelijke concentratie dan nu het 
geval is. 
Potentiële doorstromers binnen het segment eengezinswoningen zijn niet gericht op de 
zeer sterk geconcentreerde gemeenten. De gewenste verhuisrichting van deze groep 
naar meer en minder of minder geconcentreerd geeft geen grote verschuivingen te zien. 
Anders is dit bij degenen die van een fl at-/etagewoning naar een eengezinswoning 
willen verhuizen. Deze groep is duidelijk  oververtegenwoordigd in de gemeenten 
met de hoogste dichtheden en wil ruimtelijk minder geconcentreerd gaan wonen. 
Verhuisgeneigden die van een eengezinswoning naar een fl at-/etagewoning willen 
verhuizen geven een omgekeerd beeld te zien. Zij zijn vooral in de matig en weinig 
geconcentreerde gemeenten oververtegenwoordigd en willen meer geconcentreerd, 
stedelijker, gaan wonen. 
Potentiële doorstromers binnen het segment fl at-/etagewoningen wonen in meer gecon-
centreerde gemeenten en willen daar vooral blijven wonen.

Tabel 4.11 Verhuisgeneigden 1998 naar positie op de woningmarkt, gewenste bouwwijze en naar de mate van ruimtelijke
concentratie, horizontaal gepercenteerd (totaal=100%), 1998

starters doorstromers totaal
eengezins-

woning flat/etage
eengezins-
eengezins

flat/etage-
eengezins

eengezins-
flat/etage

flat/etage-
flat/etage

huidige gemeente

zeer sterk ruimtelijke
geconcentreerd 14,7 29,8 8,3 43 12 62,4 27,5
sterk 20,9 28,3 25 29,5 28,6 21,8 25,6
matig 18,8 19,8 24,5 17,2 26,1 10,9 19,8
weinig 25,3 14,7 24,8 7,6 21,7 3,9 16,7
niet ruimtelijk geconcentreerd 20,2 7,5 17,4 2,7 11,6 1 10,5

gewenste gemeente

zeer sterk ruimtelijke
geconcentreerd 14,9 37,3 8,4 38,3 15,3 62,4 28,2
sterk 22,7 29,8 25,9 30 29,3 22,3 26,6
matig 19,1 16,6 24,1 19,3 25,3 10,3 19,4
weinig 24,7 11,1 24,7 8,7 20 3,9 16
niet ruimtelijk geconcentreerd 18,5 5,1 16,8 3,6 10,1 1,1 9,7

richting verhuizing gemeente

minder geconcentreerd 4,6 2,1 5,6 8,9 2,4 3,1 4,8

gelijk 87,4 82,2 87 87,9 88 93,3 87,5

meer geconcentreerd 8 15,7 7,4 3,2 9,6 3,7 7,6

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Vraag-aanbodverhouding op de woningmarkt 1998
In deze paragraaf staat de relatie de gewenste verhuizing en het aanbod op de woning-
markt centraal. Hierbij worden de wensen van de starters en doorstromers bij elkaar 
opgeteld en vergeleken met de vrijkomende woningen van de potentiële verhuizers. 
Er kunnen geen exacte vraag-aanbodsaldi worden berekend, omdat een deel van de 
potentiële verhuizers niet heeft aangegeven naar welke gemeente zij willen verhuizen. 
Bovendien is onbekend, wie er vanuit het buitenland in een Nederlandse woning wil 
wonen. Om die reden worden verdelingen van de huidige vraag en het huidige aanbod 
gepresenteerd. Er wordt geen rekening gehouden met het mogelijke nieuwe aanbod in 
de komende jaren. Er is daarvoor te weinig inzicht in de verdeling van de vrijkomende 
woningen door sterfte en verhuizing in de toekomst. De verschillen tussen vraag en 
aanbod zijn eerder een indicatie voor de gewenste samenstelling van de nieuwbouw in 
de verschillende typen gemeenten.

Uit de vergelijking van vraag en aanbod komt naar voren dat een veel groter deel 
van de verhuisgeneigden naar een vrijstaande woning wil verhuizen dan dat er uit 
dergelijke woningen wordt verhuisd (tabel 4.12)1. In de grootstedelijke, meest gecon-
centreerde gemeenten is het aanbod van dergelijke woningen vrijwel nihil. Dit aanbod 

Tabel 4.12 Vraag-aanbod verhoudinga naar mate van ruimtelijke concentratie van de gemeente in procenten (per
concentratiecategorie totaal=100%)

zeer sterk ruimtelijk
geconcentreerd sterk matig weinig

niet ruimtelijk
geconcentreerd

eengezins vrijstaand aanbod in voorraad 1 3 6 13 26
vraag 7 13 17 25 33

eengezins hoek-, 2/1 kap          aanbod in voorraad 4 17 25 36 37
vraag 13 22 27 28 27

eengezins rijtjes aanbod in voorraad 13 33 34 33 26
vraag 18 25 23 20 18

flat/etage aanbod in voorraad 82 47 34 18 10
vraag 62 41 34 27 22

koopwoning aanbod in voorraad 16 27 38 47 51
vraag 39 49 55 62 64

huurwoning aanbod in voorraad 84 73 62 53 49
vraag 61 51 45 38 36

a Het aanbod bestaat uit de vrijkomende woning bij verhuizing van de verhuisgeneigden. 
De vraag bestaat uit de wensen van de verhuisgeneigden.
Salderen is niet mogelijk omdat het aanbod en de vraag niet vergelijkbaar zijn naar mate van ruimtelijke
concentratie. Dit komt omdat zowel bij vraag als aanbod alleen wordt uitgegaan van verhuisgeneigde
huishoudens die aangegeven hebben naar welke gemeente ze willen verhuizen. Een belangrijk deel van de
verhuisgeneigden heeft dit niet gedaan. Deze cijfers zijn indicaties, geen harde saldi. 

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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neemt toe naarmate de gemeente een lagere mate van ruimtelijke concentratie (bebou-
wingsdichtheid) kent. Het absolute verschil tussen vraag en aanbod verschilt weinig 
naar bebouwingsdichtheid, relatief neemt het verschil af naarmate de gemeente minder 
dicht bebouwd is. 

Bij de andere woningtypen is er meer verschil tussen gemeentecategorieën. De eenge-
zinshoekwoning en de twee-onder-een kap-woning worden meer gewenst dan aangeboden 
in de meer geconcentreerde gemeenten, terwijl in de gemeenten met een lagere mate 
van ruimtelijke concentratie (een relatief lage bebouwingsdichtheid) het aanbod de 
vraag overstijgt. Eenzelfde patroon komt naar voren bij de rijtjes-eengezinswoning, zij 
het dat er alleen in de grootstedelijke gemeenten met een zeer hoge bebouwingsdicht-
heid sprake is van een vraagoverschot. In de andere gemeenten is er een potentieel 
aanbodoverschot.
Flat-, etagewoningen worden minder gevraagd dan aangeboden in de grootstedelijke, 
meer geconcentreerde gemeenten en meer gevraagd dan aangeboden in de minder 
geconcentreerde, landelijke gemeenten. De vraag-aanbodverhoudingen illustreren de 
eenzijdige samengestelde woningvoorraad in de verschillende typen gemeenten. 
In alle typen gemeenten is de vraag naar koopwoningen veel groter dan het potentiële 
aanbod, al neemt dit verschil wel af naarmate de gemeente minder dicht bebouwd is. 

4.4 Kenmerken van de gewenste buurt
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is aangegeven is het niet mogelijk de huidige 
woonbuurt met de gewenste te vergelijken. Aan mensen met verhuisplannen is alleen 
gevraagd naar welke gemeente zij zouden willen verhuizen. Er zijn echter wel een 
aantal vragen over de gewenste buurt gesteld. Daarbij gaat het over de ligging binnen 
een gemeente en de samenstelling van de woningvoorraad.

Tabel 4.13 Kenmerken van de gewenste buurt naar mate van ruimtelijke concentratie van de gewenste gemeente
(verticaal gepercenteerd) 

zeer sterk
ruimtelijk

geconcen-
treerd sterk matig weinig

niet
ruimtelijk

geconcen-
treerd totaal

ligging gewenste buurt ten
opzichte centrum

< 15 minuten lopen 42 43 42 46 44 43
> 15 minuten lopen 20 15 13 11 9 15

rand woonplaats 17 19 19 18 22 19
geen voorkeur 21 23 26 25 25 24

woningvoorraad gewenste
buurt

vooral koopwoningen 16 24 26 29 28 23
koop/huur gelijk 20 21 18 17 17 19

vooral huurwoningen 6 5 3 3 3 4
geen voorkeur 58 51 52 51 51 53

bouwwijze gewenste buurt vooral eengezinswoningen 22 35 39 44 46 35
eengezinswoning/flat gelijk 17 16 13 11 10 14

vooral flats 6 3 2 2 2 4
geen voorkeur 55 46 45 44 42 48

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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De kenmerken van de gewenste buurt zijn hier afgezet tegen de mate van ruimtelijke 
concentratie van de gewenste gemeente (tabel 4.13). Daarbij valt meteen op dat de 
mate van ruimtelijke concentratie op gemeentelijk niveau weinig invloed heeft op de 
gewenste ligging van de buurt binnen de gemeente. Ruim veertig procent van alle 
mensen met verhuisplannen wil in een buurt wonen op minder dan vijftien minuten 
lopen van het centrum van de gemeente. Deze wens wordt in elk van de categorieën 
gewenste woongemeente geuit. Een vijfde van de mensen met verhuisplannen wil aan 
de rand van de woonplaats wonen. Dit aandeel is groter in de gemeenten met een lage 
bebouwingsdichtheid dan in die met een relatief hoge dichtheid. Een kleiner aandeel 
van de verhuisgeneigden wil zich in de daartussen liggende zone, hier getypeerd als 
meer dan vijftien minuten lopen van het centrum, vestigen. Deze wens wordt vooral 
geuit wanneer de gewenste gemeente dicht bebouwd is. Dit type buurt komt in dit soort 
gemeenten ook meer voor dan in landelijke, weinig geconcentreerde gemeenten. 
In ruimtelijke zin is het interessant te zien dat een groot deel van de mensen die 
willen verhuizen, bij voorkeur in een buurt nabij het centrum van de gemeente wil
wonen.

De aard van de bebouwing in de buurt geeft ook informatie over de ruimtelijke 
structuur van een buurt. Het probleem doet zich hier echter voor dat de helft van 
de verhuisgeneigden geen voorkeuren opgeeft ten aanzien van de samenstelling van 
de woningvoorraad in de buurt. Een kwart van alle verhuisgeneigden wil graag in 
een buurt met vooral koopwoningen wonen, een derde in een buurt met vooral 
eengezinswoningen. Er zijn maar heel weinig verhuisgeneigden die een voorkeur 
hebben voor een buurt met louter huurwoningen en fl at-/etagewoningen. 
De voorkeur van de mensen die willen verhuizen ligt ruimtelijk gezien bij buurten met 
een relatief lage woningdichtheid, gezien de dominante voorkeur voor koopwoningen 
en eengezinswoningen. 

Het gewenste woonmilieu heeft een duidelijke samenhang met de bebouwingsdicht-
heid van de gewenste gemeente. Het voegt daarmee weinig toe aan de beschrijving van 
de voorkeuren van verhuisgeneigden. Wat opvalt is dat de voorkeur voor het milieu 
‘stad; buiten-centrum’ veel vaker gewenst wordt in vergelijking met de categorie ‘> 15 
minuten lopen van centrum’ bij de ligging van de gewenste buurt. 

4.5 Conclusie
Verhuiswensen worden onder meer ingegeven door de oordelen over de woning, de 
woonomgeving en de wijze waarop mensen met elkaar omgaan in de buurt. Naarmate 
men in een dichter bebouwde buurt woont is het oordeel over al deze aspecten 
negatiever, en is het een belangrijke stimulans is om te willen verhuizen.  

De vraag-aanbodverhoudingen laten zien dat een woningzoekende lang niet altijd de 
woning kan krijgen die hij verlangt. Eerder is gebleken dat mensen die willen gaan 
verhuizen vooral binnen dezelfde gemeente en vaak nog binnen de zelfde buurt willen 
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verhuizen. Gezien de mogelijkheden op de woningmarkt zullen verhuisgeneigden 
moeten kiezen uit drie mogelijkheden:
• niet verhuizen, of langer wachten
• de wensen ten aanzien van de gewenste woning aanpassen 
• of naar een andere gemeente verhuizen, waar de gewenste woning wel 
 beschikbaar is.

Een vergelijking tussen de gerealiseerde en gewenste verhuizingen laat zien dat elk 
van de drie mogelijkheden vaak worden gehanteerd. Een deel van de mensen die zegt 
uit te kijken naar een andere woning, verhuist uiteindelijk niet. Panelonderzoek in de 
jaren tachtig op basis van het WBO heeft dit aangetoond. Uit de analyse van aspiratie 
en realisatie in het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat een belangrijk deel van de 
wensen ten aanzien van de woning niet zijn verwezenlijkt. Tevens is gebleken dat maar 
weinig mensen over grote afstand (veelal niet buiten de eigen woongemeente) willen 
verhuizen, terwijl veel meer mensen dit wel uiteindelijk doen. 

Wanneer iedereen op de hem gewenste gemeente de gewenste woning zou kunnen 
krijgen, zouden vele buurten in Nederland nog veel meer op elkaar gaan lijken dan 
zij nu al doen. In de buurten met (nu) een relatief hoge dichtheid zouden meer 
eengezinswoningen komen en in de buurten met (nu) een lage mate dichtheid zouden 
meer fl at-/etagewoningen verschijnen. Waar de voorraad aan koopwoningen nog geen 
100% is, zou een groter deel van de voorraad uit koopwoningen gaan bestaan.

Noot

1 Bij deze becijfering is geen rekening gehouden met de hoogte van de huur en die van de koopprijs in relatie 

 tot het inkomen van degenen die de woningen vragen. Uit cijfers van het WBO blijkt echter, dat de kansen op 

 het verkrijgen van een luxueuze woning vrij reëel worden ingeschat. Met name hogere inkomensgroepen willen 

 naar dergelijke woningen verhuizen.
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5        DE ROL VAN NIEUWBOUW IN HET VERHUISGEDRAG 

De verandering in de verdeling van gemeenten en buurten naar mate van ruimtelijke 
concentratie vindt zijn oorsprong in verdichting of verdunning van de gebouwde 
omgeving. Dit betekent dat nieuwbouw een belangrijke factor is in de ontwikkeling 
van de mate van ruimtelijke concentratie van gemeenten en buurten. Om die reden 
wordt in dit hoofdstuk apart aandacht besteed aan de rol van nieuwbouw in het 
woningmarktgedrag van mensen, met name de ruimtelijke aspecten daarvan. Eerst 
wordt de ruimtelijke spreiding van de nieuwbouw beschreven, vervolgens de rol 
van de nieuwbouw in de gerealiseerde verhuizingen en tot slot het aandeel van de 
nieuwbouw in de gewenste verhuizingen.

Van der Waals (2000) laat zien dat in de jaren negentig de dure koopwoning een steeds 
groter aandeel van de nieuwbouw inneemt. Dit gaat ten koste van de gehele huursector, 
zowel het goedkope, middeldure als dure deel. Steeds minder vaak verschijnen er 
huurwoningen in nieuwbouwgebieden. 
Ruimtelijk gezien onderscheidt de auteur binnenstedelijke Vinex-wijken, buiten-
stedelijke Vinex-wijken en overige wijken. De verhuisden naar de stedelijke uitbrei-
dingen en zij die naar nieuwbouw buiten de stad verhuisden, hebben relatief vaak een 
boven-modaal inkomen. Dit hoge inkomen gaat gepaard met veel tweeverdienerschap. 
Bovendien vestigden zich slechts weinig eenpersoonshuishoudens in de uitbreidingen 
en in nieuwbouw buiten de steden. Dit in tegenstelling tot in de nieuwbouw in de 
steden: het aandeel alleenstaanden bedraagt in de binnenstedelijke nieuwbouw 41% en 
bij de vestigers in de buitenstedelijke Vinex-wijken: 17%. 
Bewoners van nieuwe woningen in de binnenstedelijke Vinex-wijken vestigden zich 
vooral in appartementen (70%). Slechts 14% kwam in een vrijstaande woning of twee-
onder-een-kap woning terecht. 
Bewoners van nieuwe woningen in de buitenstedelijke Vinex-wijken zijn voor 16% 
in een vrijstaande woning terecht gekomen en voor 25% in een twee-onder-een-kap 
woning. Daarnaast betrok ruim een derde van de nieuwbouwbewoners een apparte-
ment.

5.1 Nieuwbouw en ruimtelijke concentratie
De spreiding van de nieuwbouw over de verschillende gemeentelijke categorieën van 
ruimtelijke concentratie laat zien dat er zich geen trendbreuken hebben voorgedaan 
sinds 1980 (zie fi guur 5.1). Er zijn wel fl uctuaties, maar die hebben eerder het karakter 
van een golfbeweging dan van structurele veranderingen. De laatste jaren neemt het 
aandeel van de nieuwbouw in gemeenten met een relatief hoge bebouwingsdichtheid 
iets toe ten koste van de weinig tot niet geconcentreerde gemeenten.
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Figuur 5.1 Nieuwbouw naar mate van ruimtelijke concentratie van de gemeente, 1980-1997 (in procenten)

Bron; CBS, WBO98 (SCP-bewerking)

Figuur 5.2 Nieuwbouw naar mate van ruimtelijke concentratie van de buurt, 1980-1997 (in procenten)

Bron; CBS, WBO98 (SCP-bewerking)
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Wanneer niet de gemeenten maar de buurt als analyse-eenheid wordt gehanteerd komt 
wel een duidelijke trend naar voren (zie fi guur 5.2). Vanaf het einde van de jaren 
tachtig blijkt een groter aandeel van de nieuwbouw in buurten met een lagere mate van 
ruimtelijke concentratie terecht te zijn gekomen. Dit is vooral ten koste gegaan van 
het aandeel nieuwbouw in matig en sterk geconcentreerde buurten. Het aandeel van 
nieuwbouw in dichtst bebouwde buurten is constant gebleven.

Om een indruk te krijgen in hoeverre de nieuwbouw van woningen de ruimtelijke 
spreiding van de woningvoorraad over de verschillende typen gemeenten beïnvloedt, 
is de mate van onder- en oververtegenwoordiging van de nieuwbouw ten opzichte 
van de bestaande woningvoorraad gepresenteerd per concentratiecategorie (tabel 5.1). 
Hieruit komt naar voren dat de nieuwbouw gedurende de jaren tachtig en negentig 
minder dan evenredig heeft plaats gevonden in de zowel de meest dicht bebouwde als 
de minst dicht bebouwde gemeenten. In de laatste categorie wordt in de jaren negentig 
verhoudingsgewijs meer gebouwd dan in de jaren tachtig. Er heeft een duidelijke 
relatieve verschuiving plaatsgevonden in de ruimtelijke spreiding van de nieuwbouw 
van (stedelijke) gemeenten met een sterke mate van ruimtelijke concentratie naar 
(meer landelijke) gemeenten met een matige mate van ruimtelijke concentratie. In 
deze laatste categorie is de nieuwbouw sterk oververtegenwoordigd. Totaal gezien 
is er in Nederland sprake van een trend in de richting van deconcentratie van de 
woningvoorraad onder invloed van de nieuwbouw.

Tabel 5.1 Nieuwbouw en bestaande woningvoorraad naar mate van ruimtelijke concentratie van gemeenten, 1980-1997
(concentratiegetal nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw)

mate van ruimtelijke concentratie
zeer sterk sterk matig weinig niet

nieuwbouw jaargang;
1980 72 116 114 111 83
1981 56 126 122 106 89
1982 73 110 144 97 71
1983 67 111 142 92 87
1984 87 106 115 113 75
1985 75 119 122 103 73
1986 82 100 134 104 77
1987 65 96 134 114 97
1988 72 100 127 111 91
1989 77 107 116 121 69
1990 79 92 130 116 82
1991 88 85 103 125 106
1992 76 102 125 107 88
1993 85 93 106 112 111
1994 66 88 127 116 109
1995 74 98 108 118 106
1996 74 96 139 99 92
1997 78 98 133 95 95

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Een andere indicatie voor deze deconcentratietendens kan worden gevonden in de 
samenstelling van de nieuwbouw naar bouwwijze van de woning (tabel 5.2). Hieruit 
komt naar voren dat de verhouding tussen het aandeel eengezinswoningen en fl at-
/etagewoningen relatief constant is. Ongeveer een derde van de nieuwbouw bestaat 
uit fl at-/etagewoningen, tweederde uit eengezinswoningen; behoudens enige fl uctuatie, 
geen duidelijke veranderingen in de verdeling dus. Binnen het eengezinssegment 
heeft zich echter wel een belangrijke verschuiving voorgedaan. In de tweede helft 
van de jaren tachtig is het aandeel vrijstaande eengezinswoningen en twee-onder-
één-kapwoningen aanzienlijk toegenomen. Op het laagste punt bedroeg dit aandeel 
13,3% in 1982. Het hoogste aandeel werd bereikt in 1994 met 38,8% vrijstaande en 
twee-onder-een-kapwoningen in de nieuwbouw. Dit is ten koste gegaan van de eenge- 
zinswoningen die in rijtjes zijn gebouwd. Het aandeel tussenwoningen en hoekwonin-
gen is als onderdeel van de nieuwbouw gehalveerd sinds het midden van de jaren 
tachtig. Het gevolg hiervan is dat de benodigde grondoppervlakte per eengezinswoning 
zal zijn toegenomen sinds het midden van de jaren tachtig. Een vrijstaande of twee-
onder-een-kapwoning neemt gemiddeld meer ruimte in beslag dan een rijtjeswoning. 

De toename van de ruimere bouw doet zich in overal voor. Gemeten aan de hand van 
procentpunten worden de grootste verschuivingen richting meer vrijstaand en twee-
onder-een-kapwoning gevonden in de weinig en niet geconcentreerde gebieden. Hier 
was echter al een substantieel aandeel van dergelijke woningen. Wordt de ontwikkeling 
daarentegen meer relatief bekeken, dan zijn het juist de stedelijke, geconcentreerde 
gebieden waar de toename sterk is. Met name in de meest dichbebouwde gebieden 
waren vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen begin jaren tachtig nau-

Tabel 5.2 Nieuwbouw naar bouwwijze, 1980-1997 (horizontaal gepercenteerd, totaal = 100%)

eengezinswoning flat-/
vrijstaande woning    twee-onder-een-kap hoekwoning tussenwoning etagewoning

nieuwbouw jaargang;
1980 9,1 7,5 15,6 34,2 33,5
1981 7,9 8,9 19,2 38,4 25,5
1982 6,2 7,1 18,4 36,8 31,5
1983 6,7 9,7 18,0 34,8 30,7
1984 7,1 10,7 17,0 31,1 34,0
1985 6,9 9,8 12,4 32,0 38,8
1986 8,6 14,5 16,0 30,3 30,5
1987 12,4 16,1 16,0 28,1 27,4
1988 12,0 15,6 13,1 25,3 34,1
1989 11,9 15,7 13,3 28,8 30,3
1990 12,7 17,2 10,9 26,9 32,3
1991 17,6 16,5 10,8 30,0 25,0
1992 16,5 17,3 9,8 24,2 32,2
1993 16,0 18,6 9,2 24,4 31,7
1994 19,4 19,4 11,0 22,1 28,0
1995 16,3 17,5 8,6 24,1 33,6
1996 13,3 14,5 8,6 22,3 41,4
1997 17,5 15,8 8,4 23,9 34,5

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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welijks te vinden, terwijl inmiddels hun aandeel is opgelopen tot ruim 6%. Er is 
al gemeld dat de toename van het aandeel vrijstaande woningen en twee-onder-een-
kapwoningen in het algemeen ten koste gaat van de rijtjeswoning. Dit blijkt echter 
niet in alle concentratiecategorieën het geval. In de stedelijke, meest geconcentreerde 
gebieden neemt juist het aantal fl ats in de nieuwbouw af (dit terwijl het aandeel fl ats 
overal elders toeneemt, ook in de gebieden met de minste ruimtelijke concentratie). In 
tabel 5.3. zijn de ontwikkelingen naar mate van ruimtelijke concentratie weergegeven. 
Daarbij is – in verband met de overzichtelijkheid – een aantal jaarklassen (1980-1985, 
1985-1990, 1990-1995, 1995 en later), alsmede woningcategorieën (vrijstaand+twee-
onder-een-kap; hoek en tussenwoningen) samengevoegd.

De deconcentratie die uit de lokatie van de nieuwbouw naar voren komt, wordt beves-
tigd door de samenstelling van de nieuwbouw naar bouwwijze. Daardoor convergeren 
de woonmilieus in Nederland in de richting van een mix van alle voorkomende bouw-
vormen. Vaker dan nu zullen vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen in 
de grootstedelijke, meest dicht bebouwde gebieden te zien zijn, terwijl in tegenstelling 
tot voorheen ook appartementencomplexen bijdragen aan de skyline van dorpen.

Tabel 5.3 Nieuwbouw naar bouwwijze en concentratiecategorie, 1980-1997, in vijf jaar klassen.  (horizontaal
gepercenteerd, totaal=100%)

         eengezinswoning                                                                             flat
        vrijstaande woning +

twee-onder-een-kap-woning rijtjeswoning              flatwoning

zeer sterk ruimtelijk geconcentreerd
1980-1985 1,9 26,6 71,5
1985-1990 3,1 26,7 70,2
1990-1995 6,5 27,9 65,6
1995 en later 6,6 26,3 67,1
sterk
1980-1985 6,9 59,2 33,9
1985-1990 14,7 50,0 35,3
1990-1995 22,6 45,9 31,5
1995 en later 19,0 43,9 37,1
matig
1980-1985 12,4 65,0 22,6
1985-1990 21,7 51,8 26,5
1990-1995 34,6 43,0 22,4
1995 en later 28,7 37,6 33,7
weinig
1980-1985 27,8 54,9 17,3
1985-1990 39,9 44,9 15,2
1990-1995 48,5 33,2 18,3
1995 en later 49,4 25,7 24,9
niet ruimtelijk geconcentreerd
1980-1985 45,8 46,0 8,2
1985-1990 59,0 32,6 8,4
1990-1995 65,9 22,9 11,2
1995 en later 67,7 17,9 14,4

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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5.2 Nieuwbouw en gerealiseerde verhuizingen
Mensen die naar nieuwbouw verhuizen gaan minder vaak in gemeenten met een 
hoge dichtheid wonen dan mensen die naar een bestaande woning verhuizen (tabel 
5.4). De lokatie van de nieuwbouw vormt hierbij de achtergrond. Mensen die binnen 
de bestaande bouw verhuizen komen juist vaker terecht in de meer geconcentreerde 
gemeenten en buurten. Dit heeft vooral te maken met het hoge aandeel huurwoningen 
in deze gemeenten en buurten. Zoals bekend is de verhuismobiliteit binnen de huursec-
tor aanzienlijk groter dan binnen de koopsector. 

De richting van de verhuizing geeft aan dat mensen die naar nieuwbouw verhuizen 
niet vaker in een gemeente met een lagere bebouwingsdichtheid gaan wonen dan 
mensen die binnen de bestaande woningvoorraad verhuizen (tabel 5.4). De nieuwbouw 
genereert binnen het totaal van verhuisstromen geen extra verhuisstromen van meer 
naar minder geconcentreerde gemeenten.

Wordt dezelfde analyse herhaald op het niveau van de buurt, dan komt er wel een 
duidelijk patroon naar voren (zie tabel 5.3). Mensen die naar nieuwbouw verhuizen 
gaan veel vaker in buurten met een lage bebouwingsconcentratie wonen dan mensen 
die naar een bestaande woning verhuizen. Ook gaan mensen die een nieuwbouwwon-
ing betrekken veel vaker in een minder dicht bebouwde buurt wonen dan die waar 
ze vandaan komen in vergelijking met de mensen die naar een bestaande woning 
verhuizen.

Tabel 5.4 Vestigers tussen 1994-1998 naar de mate van ruimtelijke concentratie van gemeente en buurt, 1998 (verticaal
gepercenteerd, totaal=100%)

gemeente buurt
verhuisd naar

nieuwbouw
verhuisd naar

oudbouw totaal
verhuisd naar

nieuwbouw
verhuisd naar

oudbouw totaal

ruimtelijke concentratie
huidige gemeente/buurt;
zeer sterk 14,8 26 24 12,5 26,9 24,3
sterk 22,9 26,6 25,9 16,4 23,8 22,4
matig 25,9 19,3 20,5 22,9 19,6 20,2
weinig 21,5 16,8 17,6 26,1 16,6 18,4
niet 14,8 11,2 11,9 22,1 13,1 14,7

richting verhuizing;
veel minder
geconcentreerd 2,4 2,1 2,2 4,4 3,0 3,2
minder 10,1 10,1 10,1 26,1 18,7 20,1
gelijk 80,9 77,6 78,3 57,6 59,6 59,2
meer 5,9 8,1 7,7 11 15,9 14,9
veel meer 0,7 2 1,8 0,9 2,8 2,5

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Een belangrijke factor hierbij is de bouwwijze van de woning waarnaar men verhuisd 
(zie tabel 5.5).  Mensen die een nieuwbouwwoning betrekken verhuizen veel vaker 
naar een eengezinswoning dan mensen die binnen de bestaande woningvoorraad 
verhuizen. Ruim tweederde van de tussen 1994 en 1998 betrokken nieuwbouw bestaat 
uit eengezinswoningen, bij de betrokken woningen in de bestaande voorraad is dit 
aandeel ruim de helft. Buurten met een hoog aandeel eengezinswoningen hebben een 
lagere bebouwingsdichtheid dan buurten met een hoog aandeel fl at-etagewoningen. 
Daardoor gaan mensen die naar nieuwbouw verhuizen vaker naar een minder dicht 
bebouwde buurt. 
Het gegeven dat eengezinswoningen zijn oververtegenwoordigd in de nieuwbouw ten 
opzichte van het vrijkomende aanbod in de bestaande woningvoorraad betekent ook 
dat paren en gezinnen met kinderen zijn oververtegenwoordigd in de verhuisstroom 
naar nieuwbouwwoningen. Dit vormt daarmee één van de verklaringsgronden waarom 
dit huishoudenstype oververtegenwoordigd is in de verhuisstromen van sterker gecon-
centreerde gemeenten en buurten naar minder sterk geconcentreerde gemeenten en 
buurten.

Tabel 5.5 Gerealiseerde verhuizingen naar bouwwijze voor en na verhuizing, 1994-1998 (verticaal gepercenteerd,
totaal=100%)

woning na verhuizing
nieuwbouw

woning na verhuizing
bestaande bouw

positie op de
woningmarkt vorige woning huidige woning
starter eengezins 6,7 7,2

flat/etage 4,4 11,3
doorstromer eengezins eengezins 46 31,2

flat/etage eengezins 16,1 15,8
eengezins flat/etage 14,6 14
flat/etage flat/etage 12,2 20,5

totaal 100 100

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)

Tabel 5.6 Gerealiseerde verhuizingen naar eigendomsverhouding voor en na verhuizing, 1994-1998 (verticaal
gepercenteerd, totaal=100%)

woning na verhuizing
nieuwbouw

woning na verhuizing
bestaande bouw

positie op de
woningmarkt vorige woning huidige woning
starter koop 7,5 5,1

huur 3,6 13,4
doorstromer koop koop 33,3 16,6

huur koop 28,8 17,8
koop huur 8,4 12,2
huur huur 18,3 34,9

totaal 100 100

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Eenzelfde relatie is aanwezig tussen nieuwbouw, eigendomsverhouding en inkomen. 
De koopsector is sterk oververtegenwoordigd in de nieuwbouw van de laatste jaren 
(zie tabel 5.6). Gezien de prijzen die voor (nieuwbouw)woningen in de koopsector 
betaald moeten worden, is deze sector vrijwel alleen bereikbaar voor hogere inko-
mensgroepen. Dit heeft tot gevolg dat de hogere inkomensgroepen ook zijn oververte-
genwoordigd in de verhuisstromen naar nieuwbouwwoningen. Dit verklaart voor een 
deel de oververtegenwoordiging van de hogere inkomensgroepen in de verhuisstroom 
van meer geconcentreerde naar minder geconcentreerde gemeenten en buurten. 

5.3 Gewenste verhuizingen en nieuwbouw
Maar weinig mensen die willen verhuizen geven aan dat zij naar een andere gemeente 
willen verhuizen. Het gevolg is dat er slechts beperkte gewenste verhuisstromen zijn 
te onderscheiden tussen de verschillende typen gemeenten naar mate van ruimtelijke 
concentratie. Dat velen die hun zinnen op een nieuwbouwwoning hebben gezet hier-
voor uiteindelijk toch van woonplaats moeten veranderen of hun wens laten varen 
blijkt uit de discrepantie tussen de gewenste verhuisstromen naar nieuwbouw en de 
gerealiseerde. Hiertoe wordt de bebouwingsdichtheid van de huidige gemeente van 
de mensen die naar nieuwbouw willen verhuizen (ervan uitgaande dat zij niet van 
(type) woonplaats willen veranderen) afgezet tegen die van de huidige woonplaats van 
mensen die tussen 1994 en 1998 naar nieuwbouw zijn verhuisd (zie tabel 5.7). 

Een vergelijking van de gerealiseerde vestiging in nieuwbouwwoningen tussen 1994 
en 1998 en de gewenste vestiging in nieuwbouw laat zien dat er een forse verschuiving 
naar type woonplaats moet plaatsvinden wil men de wens voor een nieuwbouwwoning 
in vervulling zien gaan. Van de verhuisgeneigden die naar een nieuwbouwwoning 
willen verhuizen, wil ruim een kwart in een gemeente met een zeer sterk mate 
van ruimtelijke concentratie gaan wonen, terwijl tussen 1994 en 1998 maar vijftien 
procent van de verhuisden naar een nieuwbouwwoning in dit type gemeente terecht 
is gekomen.

Tabel 5.7 Mate van ruimtelijke concentratie van de huidige gemeente van recent verhuisden en gewenste gemeente van
verhuisgeneigden 1998

mate van ruimtelijke concentratie
zeer sterk sterk matig weinig geen totaal

verhuisden 1994-1998;
naar nieuwbouw 14,8 22,9 25,9 25,5 14,8 100
naar bestaande bouw 26 26,6 19,3 16,8 11,2 100

verhuisgeneigden 1998;
naar nieuwbouw 27,3 25,3 20,4 16,4 10,6 100
naar bestaande bouw 27,3 26 19,1 16,9 10,7 100
geen voorkeur 30,2 24,4 19,4 16,1 9,8 100

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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Opvallend is in dat perspectief dat van de mensen die naar een nieuwbouwwoning 
willen verhuizen een groter deel in dezelfde of hetzelfde type gemeente wil blijven 
wonen dan bij de mensen die een woning in de bestaande voorraad wensen het geval 
is (zie tabel 5.8). De keuze van de woonplaats van mensen die nieuwbouw willen 
wijkt maar weinig af van de keuze van mensen die in de bestaande voorraad een 
woning zoeken, terwijl de lokatie van het aanbod in de nieuwbouw en de bestaande 
bouw sterk verschilt.

De gewenste buurt naar ligging ten opzichte van het centrum laat eveneens niet veel 
afwijkingen zien tussen mensen die naar een nieuwbouwwoning of een woning in 
de bestaande voorraad willen verhuizen (tabel 5.9). Een groter deel van mensen die 
naar een nieuwbouwwoning willen verhuizen weet goed wat zij wil, gezien het lage 
aandeel dat geen voorkeur ten aanzien van de ligging van de buurt. Het aandeel 
nieuwbouwwensers dat aan de rand van de woonplaats wil wonen is hoger dan bij 
de doorstromers in de bestaande woningvoorraad het geval is. De selectiviteit van 
de verhuisstromen naar de nieuwbouw ten opzichte van die binnen de bestaande 
woningvoorraad  zorgt er wel voor dat mensen die naar nieuwbouw willen verhuizen 
vaker in een buurt met vooral eengezinswoningen en koopwoningen willen wonen, dan 
mensen die binnen de bestaande voorraad verhuizen.

Tabel 5.8 Verhuisgeneigden naar mate van ruimtelijke concentratie van de huidige en gewenste woongemeente, 1998

minder geconcentreerd gelijk meer geconcentreerd totaal

wil verhuizen naar nieuwbouw 4,9 91,5 3,5 100
wil verhuizen naar bestaande bouw 5,4 88 6,6 100
totaal 5,2 89,5 5,3 100

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)

Tabel 5.9 Gewenste type buurt naar gewenste woning nieuwbouw of bestaande bouw, 1998

nieuwbouw bestaande voorraad

ligging gewenste buurt ten opzichte
centrum < 15 minuten lopen 44,2 42,6

> 15 minuten lopen 15,6 14,4
rand woonplaats 22,6 17

geen voorkeur 17,6 26

woningvoorraad gewenste buurt vooral koopwoningen 34,5 19,1
koop/huur gelijk 20,6 18,2

vooral huurwoningen 4,8 4,2
geen voorkeur 40,1 58,6

bouwwijze gewenste buurt vooral eengezinswoningen 43 31,6
eengezinswoning/flat gelijk 16 13,1

vooral flats 3,7 3,5
geen voorkeur 37,3 51,9

Bron: CBS; WBO98 (SCP-bewerking)
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5.4 Conclusie
Nieuwbouw leidt tot ruimtelijke deconcentratie van de gebouwde omgeving in Neder-
land. De nieuwbouw van woningen is ondervertegenwoordigd in de meer geconcen-
treerde gemeenten en buurten en er worden steeds meer ruimte vragende vrijstaande 
en twee-onder-een-kap eengezinswoningen gebouwd. Hoewel deze woningen tegenwoor-
dig ook in de geconcentreerde gemeenten worden gerealiseerd, en daar bijdragen tot de-
concentratie, vindt het overgrote deel van de nieuwbouw buiten deze gebieden plaats.  
De nieuwbouw vormt hiermee een belangrijke generator in het proces van selectieve 
migratie van ruimtelijk meer geconcentreerde gemeenten en buurten naar minder 
geconcentreerde. Vooral gezinnen met kinderen en hogere inkomensgroepen zijn over-
vertegenwoordigd in deze migratiestroom. 
Het lijkt erop dat deze selectieve migratie in ieder geval voor een deel “gedwongen” 
is. Er is een grote discrepantie tussen de gewenste lokatie van de nieuwbouw en de 
aangeboden lokatie. Zo wenst meer dan een kwart van de verhuisgeneigden die naar 
een gemeente met een zeer sterke mate ruimtelijke concentratie wil verhuizen een 
nieuwbouwwoning, terwijl tussen 1994 en 1998 niet meer dan vijftien procent van 
de verhuisden dit hebben weten te realiseren. Dit sluit aan bij de eerdere constatering 
in dit rapport dat mensen met verhuisplannen zich veelal genoodzaakt zien naar een 
gemeente met een lagere bebouwingsdichtheid te verhuizen dan zij zich wensen. 
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6        SAMENVATTENDE BESCHOUWING 

6.1 Vraagstelling
In dit werkdocument is ingegaan op de vraag waar mensen zich (willen) vestigen. 
Is dat in gebieden met een relatief hoge bebouwings- en bevolkingsdichtheid: de 
ruimtelijk geconcentreerde gebieden? Of willen mensen juist in relatief dun bevolkte 
gebieden wonen? Daartoe is eerst aan de orde gesteld, waar mensen, die verhuisd zijn, 
zich in de afgelopen periode feitelijk hebben gevestigd (geconcentreerd of gespreid), 
wat hun verhuismotieven zijn, wat hun kenmerken zijn, en wat de woningen zijn die ze 
betrokken, resp. achterlieten. De mate van concentratie/spreiding is daarbij uitgedrukt 
in een indeling van vijf klassen: de CBS-stedelijkheidsmaatstaf. Het blijkt dat recent 
verhuisden relatief vaak in de hoogste klassen, de sterkst geconcentreerde zijn gaan 
wonen. Dit komt vooral doordat binnen de hoogste klasse van concentratie zich de 
meeste verhuizingen voordoen: de kans om hier weer terug te komen is dan ook heel 
groot: veel verhuizingen vinden op korte afstand plaats (zie paragraaf 5.3).

6.2 Feitelijke vestiging 
De motieven voor verhuizing zijn bij de mensen die in of naar deze zeer dicht 
bebouwde gebieden  zijn verhuisd, zijn vaak gerelateerd aan de woning. Vooral de 
grootte van de woning speelt een rol: veelal wilde men een grotere woning. Mensen 
die zich elders vestigden hadden een ander woonmotief. Zij wilden graag een woning 
kopen, en kozen bewust de woning waar zij zich vestigden. Daarbij hebben zij goede 
notie genomen van de buurt waarheen zij verhuisden.

In hoeverre is de vestiging selectief geweest? Is de vestiging naar verschillende 
bevolkingskenmerken onevenredig over de gebiedsgroepen verdeeld? Dit is inderdaad 
het geval. Alleenstaanden – ongeacht leeftijd – hebben zich verhoudingsgewijze 
vaak gevestigd in zeer sterk geconcentreerde buurten. Ook lagere inkomensgroepen 
kwamen hier vaak terecht. Gezinnen met kinderen en paren, alsmede hogere inko-
mensgroepen zijn juist vaak in minder geconcentreerde gebieden gaan wonen. 

De aard van de woning die betrokken is na de verhuizing hangt samen met het aanbod 
in de onderscheiden gebieden. Mensen die in een zeer dicht bebouwd stedelijk gebied 
zijn gaan of blijven wonen, hebben vaak een fl at- of etagewoning betrokken. Meestal 
betrof het hier ook een huurwoning. In de ruimtelijk minst geconcentreerde gebieden 
werd vaak een koopwoning, meestal een eengezinswoning betrokken. 

6.3 Gewenste vestiging
Hiervoor kwam naar voren dat de categorie ‘zeer sterk ruimtelijk geconcentreerd’ er 
één is, waar veel verhuisd wordt. Hoewel ook mensen van elders er heen trekken, gaat 
het bij die verhuizingen toch vaak om mobiliteit binnen dezelfde gebiedscategorie. 
Bij de verhuisgeneigden doet zich een vergelijkbaar verschijnsel voor. Met name 
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zij die er al wonen, willen relatief vaak verhuizen, en dan binnen hetzelfde type 
woongebied. Daarnaast is er een relatief beperkt aantal mensen dat náár zeer sterk 
geconcentreerde gebieden wil verhuizen.
Deze verhuisgeneigden hebben vaak als motief studie of werk, alsmede ook de grootte 
van de woning (vgl. de verhuisden). Ook noemen de verhuisgeneigden die naar of in 
een gebied met een hoge mate van ruimtelijke concentratie willen verhuizen vaak de 
onaantrekkelijkheid van de buurt die ze nu bewonen. 
In het algemeen zijn huishoudens die willen verhuizen ten opzichte van overige 
huishoudens minder tevreden met de woning en de buurt. Vooral bij het oordeel over 
de fysieke aspecten van de buurt wordt daarbij het verschil tussen deze twee groepen 
groter, naarmate men geconcentreerder woont.

Verhuisgeneigden die naar of in de meer geconcentreerde gebieden willen verhuizen, 
zijn relatief vaak jong en alleenstaand, en hebben een relatief laag inkomen. Huishou-
dens met een voorkeur voor de dun bebouwde gebieden, zijn relatief vaak gezinnen 
met kinderen.  Deze verhuisgeneigden hebben verder vaak een relatief hoog inkomen.

De verhuisgeneigde hoeft bij het uitspreken van zijn wensen geen rekening te houden 
met de restricties in het aanbod. Het blijkt dan ook dat in de meer geconcentreerde 
gemeenten de vraag naar koopwoningen verhoudingsgewijze groot is, terwijl in de 
minder geconcentreerde gemeenten de vraag naar huurwoningen vrij groot is.

Verhuisgeneigden zeggen vaak op korte afstand van het centrum te willen wonen. Ook 
als men naar of in de ruimtelijk minder geconcentreerde gebieden wil wonen, wil 
men niet ver van het centrum wonen (waarbij dat centrum wel een ander karakter zal 
hebben dan in de meer geconcentreerde gebieden). Bovendien zijn er maar heel weinig 
mensen die de voorkeur hebben voor fl at- en huurwijken, wijken die in overvloed 
aanwezig zijn in de meest geconcentreerde gebieden. Een kleine meerderheid neemt 
genoegen met gemengde gebieden. Een grote minderheid (33%) wil echter wonen in 
een gebied met uitsluitend eengezinswoningen, met een lage bebouwingsdichtheid. 

6.4 Verhuizingen tussen gebiedscategorieën: feitelijke overgangen
De meeste verhuizingen vinden op korte afstand, binnen de eigen buurt plaats. Daar-
door is er ook een groot aantal verhuizingen binnen dezelfde gebiedsgroep: zo’n 60%. 
De 40% die naar een andere gebiedsgroep verhuist, doet dat relatief vaak naar een 
omgeving die minder dicht bebouwd is. Daarbij is de overgang meestal niet meer dan 
één klasse verwijderd van die waar men voorheen woonde. Het komt zelden voor dat 
iemand vanuit een zeer sterk geconcentreerd gebied verhuist naar een gebied met de 
laagste concentratiegraad (of omgekeerd). 

Mensen die vanwege studie verhuisd zijn, zijn vaak geconcentreerder, in gebieden met 
een hogere bebouwingsdichtheid, gaan wonen, zij die vanwege het werk zijn verhuisd 
juist minder geconcentreerd. Dit is opvallend gezien het feit dat ook veel werk zich nog 
in de dicht bebouwde gebieden bevindt (zie ook bijlage A). Zij die binnen een buurt 
met eenzelfde mate van ruimtelijke concentratie zijn blijven wonen, geven vaak de 



SAMENVATTENDE BESCHOUWING 69

woning als reden voor verhuizing op (te groot, te klein). Bovendien zijn hier nogal wat 
ouderen die om gezondheidsredenen verhuisden.
Is men minder geconcentreerd gaan wonen, dan is de reden vaak de aankoop van 
een woning, en de grotere aantrekkelijkheid van de buurt van vestiging. Deze mensen 
hebben ook bewust gekozen voor de nieuwe woning en de nieuwe buurt.

De mate waarin bepaalde bevolkingsgroepen bij de overgangen van de ene gebieds-
categorie naar de andere zijn betrokken, verschilt. Zo verhuizen alleenstaanden
– ongeacht hun leeftijd – relatief vaak naar buurten met een meer geconcentreerde 
bebouwing. Ditzelfde geldt voor huishoudens met een laag inkomen. Paren zijn over-
vertegenwoordigd in de verhuisstromen naar gebieden met een lagere dichtheid, even-
als gezinnen met kinderen, en hoge inkomensgroepen.

Ook naar de kenmerken van de betrokken woning, zijn de verhuisstromen selectief. 
Doorstromers, die een huurwoning voor een koopwoning hebben omgeruild, zijn 
relatief vaak in minder geconcentreerde buurten terecht gekomen. Dit geldt ook voor 
hen die binnen de koopsector verhuisden. Zij die van koop naar huur verhuisden, 
kwamen relatief vaak in geconcentreerde buurten terecht. Een vergelijkbaar patroon  
wordt aangetroffen bij de bouwwijze van de woning. Verhuizers naar eengezinswonin-  
gen zijn minder geconcentreerd gaan wonen, zij die naar een fl at- of etagewoning ver- 
huisden, meer geconcentreerd.

Voorzover de verhuizing zich niet gericht heeft op dezelfde gebiedscategorie, is er 
sprake van verhuizingen naar minder geconcentreerde gebieden. Het ziet er echter 
naar uit, dat een en ander niet overeenkomt met de wensen die men ooit had over 
die verhuizing. Men wilde vaker geconcentreerd wonen, dan men uiteindelijk deed. 
Echter, met name jongere huishoudens verhuisden ook minder vaak dan gewenst naar 
een koopwoning, en naar een eengezinswoning (in elk van de gebiedscategorieën is 
dat het geval). 
Enerzijds betekent dit dat men vaker dan men zich wenste buiten de dicht bebouwde 
gebieden heeft georiënteerd. Daar kon men de zo begeerde koopwoning, eengezinswo-
ning betrekken, die op de plek waar men het eerst zocht, de stedelijke concentraties, in 
onvoldoende mate aanwezig was en is. Anderzijds is er een aanpassing geweest aan de 
voorraad zoals deze nu eenmaal in de verschillende gebiedsgroepen aanwezig is. Men 
betrok er andere typen woningen dan men zich wenste. Het is voorstelbaar dat juist 
deze groep spijt krijgt van de oorspronkelijke beslissing. Deze groep komt dan alsnog 
op de woningmarkt om daar te gaan zoeken naar de woning die men wel wilde (in of 
buiten de huidige woonplek).

6.5 Verhuizingen tussen gebiedscategorieën: gewenste overgangen
De meeste verhuizingen spelen zich af binnen de eigen gebiedscategorie, en dat geldt 
ook voor de gewenste verhuizingen. Bijna 90% van de verhuisgeneigden richt zich 
op dezelfde of een vergelijkbare gemeente. Wil men elders gaan wonen, dan blijkt 
dat huwelijk-samenwonen-zelfstandig wonen een belangrijke reden is, om ruimtelijk 
geconcentreerder te gaan wonen. Ook studie is een belangrijke reden om geconcen-
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treerder te gaan wonen. Werk is echter een motief om minder geconcentreerd te gaan 
wonen.

De selectiviteit in de gewenste overgang naar meer concentratie wordt sterk bepaald 
door de starters op de woningmarkt. Zij zijn de enige groep die een duidelijk patroon 
in de overgangen vertonen. De groep wil vooral graag meer geconcentreerd wonen, 
en dat uit zich ook in het feit dat lagere inkomensgroepen sterk betrokken zijn bij de 
overgang van minder naar meer concentratie.
Hogere inkomens willen juist relatief vaak minder geconcentreerd gaan wonen, met 
name de hoogste inkomens. Daarbij is er een verband met het tweeverdienerschap. 
Ook tweeverdieners willen verhoudingsgewijze vaak minder geconcentreerd wonen 
dan ze nu doen.

Verreweg het grootste deel van de verhuisgeneigden wil binnen de eigen gebiedscate-
gorie blijven. Kunnen ze daar de woningen vinden die zij zich wensen? Dit lijkt 
hoogst onwaarschijnlijk. Een veel groter deel van de verhuisgeneigden wil naar een 
vrijstaande woning verhuizen, dan er in de bestaande voorraad vrij zal komen. Dit is 
overal het geval, maar klemt het meest in de dichtst bebouwde stedelijke gebieden, 
omdat hier het aanbod van dergelijke woningen vrijwel nihil is. Twee-onder-een-kap 
woningen komen in meer geconcentreerde gemeenten minder vaak vrij, dan er vraag 
naar is, en hetzelfde geldt voor de rijtjeswoning. De fl at/etagewoning wordt daarente-
gen meer gevraagd in ruim opgezette gebieden dan in de sterkst geconcentreerde 
gebieden. In de laatste is een overschot aan dergelijke woningen.
In alle gebiedstypen is de vraag naar koopwoningen veel groter dan het vrijkomende 
aanbod. Wel neemt het verschil af, naarmate de gemeente minder geconcentreerd is.
Een en ander betekent, dat – willen verhuisgeneigden hun wensen gehonoreerd zien 
(zowel qua lokatie als type woning) – het volgend moet plaatsvinden:
• in alle gebieden moet het aantal vrijstaande woningen toenemen
• in alle gebieden moet het aantal koopwoningen toenemen
• in de meest geconcentreerde gebieden moet herstructurering plaatsvinden in de 
 richting van meer eengezinswoningen (in alle typen: van rijtjewoningen tot 
 stadsvilla’s), met een lagere dichtheid ter plekke als vermoedelijk gevolg
• in de minst geconcentreerde gebieden moet het aandeel fl at/etagewoningen 
 (vermoedelijk in de luxere appartementensfeer) toenemen.

Gebeurt dit niet, dan zullen de twee processen, die ook al eerder optraden, blijven 
bestaan: enerzijds een aanpassing aan de aard van de woningvoorraad binnen het 
eigen gebiedstype, anderzijds het verruimen van het zoekgebied naar plekken waar de 
gewenste woning wel gevonden kan worden. 

6.6 Nieuwbouw: nieuwe bewoners
In de laatste twintig jaar is in alle gebiedscategorieën een substantiële mate van 
nieuwbouw geweest. Daarbij is de spreiding over de gebiedscategorieën vrij gelijkma-
tig, al neemt de laatste jaren de nieuwbouw in meer geconcentreerde gemeenten 
verhoudingsgewijze iets toe. Binnen die gemeenten zijn het echter juist de weinig 
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geconcentreerde gebieden, waar een steeds groter aandeel van de nieuwbouw wordt 
gerealiseerd. Bovendien is er ten opzichte van de bestaande woningvoorraad juist 
veel nieuwbouw in weinig geconcentreerde gebieden geweest. Een en ander heeft 
als gevolg dat onder invloed van de nieuwbouw zich spreidingstendenties hebben 
voorgedaan. 
Deze spreidingstendenties worden ook duidelijk uit de gerealiseerde bouwwijze in de 
nieuwbouw. Vooral vanaf de tweede helft van de jaren tachtig worden – binnen de 
categorie eengezinswoningen – vaak ruimere typen gebouwd: twee-onder-een-kap en 
vrijstaand. Totnogtoe was de bouw van dergelijke woningen vooral voorbehouden aan 
de minder geconcentreerde gebieden, maar inmiddels is er ook een redelijk aandeel 
van dergelijke woningen in de ruimtelijke geconcentreerde gebieden opgeleverd. Niet-
temin neemt het aandeel van dergelijke woningen in de nieuwbouw overal sterk toe, 
waarbij dat – buiten de meest geconcentreerde gebieden – ten koste gaat van de rij-
tjeswoning. Het percentage nieuwe fl atwoningen neemt in de minder geconcentreerde 
gebieden toe.
Tenslotte blijkt dat ook de mensen die naar nieuwbouw verhuizen, hun verplaatsing 
vaak hebben gericht op minder geconcentreerde gebieden. Dit komt omdat zij hier 
‘hun’ woning kunnen vinden, maar ook omdat binnen de sterkst geconcentreerde 
gebieden vaak mutaties binnen de bestaande voorraad plaats vinden. Een en ander 
hangt samen met de aard van de bestaande voorraad. Dit zijn vaak huurwoningen 
(oververtegenwoordigd in geconcentreerde gebieden), een categorie woningen, waar-
binnen aanzienlijk meer verhuizingen plaatsvinden dan binnen de categorie koopwo-
ningen.

6.7 Nieuwbouw: gewenste verhuizingen 
Verhuisgeneigden wensen binnen de eigen woonplaats te blijven, maar wensen ook 
specifi eke typen woningen, bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning. Deze worden vaak 
niet gerealiseerd in de gebiedsgroep waar men woont (zeker niet in het type dat men 
zich wenst). Bij hen die naar nieuwbouw willen zal dan ook een forse verschuiving 
naar woonplek moeten plaatsvinden, wil men het type nieuwbouwwoning dat men zich 
wenst ook krijgen.
Wat betreft de aspecten van de woonomgeving, lijkt een groot deel van degenen die 
naar nieuwbouw willen verhuizen, weinig realistisch. Een groot deel zegt nabij het 
centrum te willen wonen. Daarbij zijn er velen die het wonen in een flatwijk afwijzen. 
Men wil een gebied betrekken dat vooral uit eengezinswoningen of uit gemengd 
flat- en eengezinswoningen bestaat. 

6.8 Concentratie en spreiding, en de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening
In de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening wordt het instrument contouren gehan-
teerd om spreiding tegen te gaan en concentratie te bevorderen. Binnen de begrenzing 
van rode contouren mag gebouwd worden, en iedere gemeente mag – volgens 
door het kabinet op te stellen regels – contouren vaststellen. Naast rode contouren 
worden groene onderscheiden. Hier mag in principe niet gebouwd worden. Tussen de 
gebieden omsloten met rode en groene contouren bevinden zich balansgebieden, waar 
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onder voorwaarden (o.a. verbetering van de kwaliteit van de gebieden) ontwikkelingen 
mogen plaatsvinden. 

De verhuisstromen die in de toekomst plaatsvinden zijn gebonden aan deze ruimtelijke 
restricties. Dat is echter niet nieuw; ook in voorgaande periodes golden beperkingen: 
zo was er restrictief beleid voor het Groene Hart en voor natuurgebieden als de 
Veluwe. Daarbij waren deze restricties (met name die voor het Groene Hart) ingepast 
in een verstedelijkingsbeleid. De stimulering van de woningbouw op bepaalde lokaties 
(groeikernen, binnenstedelijk, Vinex-gebieden) ging gepaard met beperkingen elders.  
In de Vijfde Nota is dat (ondanks de benoeming van mogelijke woningbouwlokaties 
in de Haarlemmermeer, Bollenstreek, Vliegveld Valkenburg, het gebied tussen Zoeter-
meer, Gouda en Rotterdam, en Zuidelijk Flevoland) niet het geval. Dit betekent dat 
in principe overal rode contouren kunnen worden getrokken, en dat in balansgebieden 
onder voorwaarden ook gebouwd kan worden.

Een en ander houdt meer mogelijkheden in voor bouw in gebieden met weinig of 
geen ruimtelijke concentratie. Woningbouw in weinig geconcentreerde gebieden sluit 
aan bij de wensen van de daar wonende mensen; in het algemeen wil men binnen 
de eigen gebiedscategorie verhuizen, en niet méér geconcentreerd gaan wonen. Ook 
de bewoners van de meer geconcentreerde gebieden willen echter graag binnen hun 
gebiedscategorie blijven; zij zijn alleen op zoek naar een andere, betere woning. 
Worden hier onvoldoende van dergelijke woningen gebouwd, dan zullen de bewoners 
gebruik maken van de mogelijkheden om hun gewenste woning buiten het concentra-
tiegebied te zoeken waar men nu woont. Het lijkt immers nog steeds gemakkelijker 
om met name in de minst dicht bebouwde gebieden ruime (vrijstaande en twee-onder-
een kap woningen) te realiseren dan in dichtst bebouwde gebieden. Omgekeerd lijkt 
het makkelijker in meer geconcentreerde gebieden appartementen te realiseren dan in 
elders. Mensen die nu geconcentreerd wonen, zullen tegen hun zin over relatief grote 
afstand blijven verhuizen, waarbij waarschijnlijk per saldo een grotere spreiding van 
bebouwing ontstaat, dan planologisch wordt gewenst.

6.9 Concentratie en spreiding: Nota Wonen
Het is dan ook opvallend dat het de Nota Wonen is, die juist aandacht heeft voor deze 
processen. Niet de restricties staan in deze nota centraal, maar het accommoderen van 
de vraag. Daarbij wordt ook gezien dat mensen over het algemeen ruimere woningen 
dan voorheen vragen, en daar ook de nodige geldbedragen voor over hebben. De vraag 
naar woningen wordt daarbij vertaald in de vraag naar woonmilieus. Gesteld wordt 
dat in steden (veelal concentratiegebieden) groene woonmilieus ontbreken, waarbij in 
ieder geval voor een deel door herstructurering deze groene woonmilieus in de stad 
moeten worden gebracht.

Behalve de groene, moeten hier echter ook de hoog stedelijke woonmilieus worden 
bevorderd. Bedoeld worden de milieus die gekenmerkt worden door veel fl ats- en 
etagewoningen, nabij centrale voorzieningen. Ook deze zouden door herstructurering 
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aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Het is daarbij de vraag of in de meest 
geconcentreerde gebieden voldoende ruime woningen gebouwd kunnen worden. De 
Nota Wonen stelt zelf al, dat daarvoor onvoldoende ruimte in de steden beschikbaar is. 
Men moet uitwijken naar minder geconcentreerde gebieden om aan het totale aanbod 
te voldoen. Daardoor zullen ook in de komende tijd vanuit de sterkst geconcentreerde 
– stedelijke –  gebieden verhuizingen naar minder geconcentreerde gebieden plaats- 
vinden (met voortgaande suburbanisatie als gevolg), of zal men er afzien van het betrek- 
ken van het meest gewenste woningtype. 

6.10 Confrontatie: conclusie
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leiden de ruimtelijke woonvoorkeuren op 
zichzelf niet tot een grotere ruimtelijke spreiding. Men wil graag daar blijven wonen, 
waar men al woont: dezelfde gemeente, dezelfde buurt. Echter, men wil ook graag 
een vrijstaande woning, een twee-onder-een-kapwoning, een koopwoning. Dergelijke 
woningen bevinden zich niet, of niet in voldoende mate in de sterkst geconcentreerde 
gebieden. Dit is reden voor verhuisgeneigden in deze gebieden hun heil elders te 
zoeken, en er ontstaat een spreidingsproces. Door de restricties die de ruimtelijke 
ordening oplegde, en door verstedelijkingsbeleid, werd deze spreiding in het verleden 
met meer of minder succes beteugeld. Het ziet er echter naar uit dat de nieuwste 
ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening leiden tot minder restricties in de verstede-
lijkingsmogelijkheden: gemeenten die in welk concentratiegebied dan ook liggen, 
kunnen allemaal bouwen. Zij worden alleen beperkt door rode contouren, en door de 
voorwaarden waaronder in balansgebieden gebouwd mag worden.

De Nota Wonen probeert via een soort verstedelijkingsbeleid wel in te gaan op de wens 
van velen om -bij verhuizing- binnen de eigen concentratiecategorie te blijven. Met 
name binnen steden, vaak sterk geconcentreerde gebieden, moeten de mogelijkheden 
voor door de stedelijke bevolking gewenste bouw gehonoreerd worden. Het is echter 
zeer onwaarschijnlijk dat dit in de toekomst in voldoende mate zal gebeuren. Er 
is onvoldoende grond in de steden beschikbaar om een transformatie van de meer 
stedelijke woonmilieus tot zgn. groene milieus (met bijvoorbeeld stadsvilla’s) tot stand 
te brengen. Willen mensen dat type woning, dan zullen ze een nomadisch gedrag 
blijven vertonen: pas op afstand is deze woning beschikbaar.



74 VERHUISGEDRAG EN RUIMTELIJKE CONCENTRATIE



BIJLAGE A LOKATIEKEUZEN 75

         BIJLAGE A  LOKATIEKEUZEN DIE NIET MET HET WONEN 
         VERBONDEN ZIJN

B1.1 De gevolgen van verhuizen voor de afstand tot het werk
Een aantal verhuizingen is het gevolg van verandering van werk en daarmee van een 
veranderde woonlokatie. Daardoor kan ook de afstand wonen-werken veranderen. De 
verwachting is dat het motief inhoudt, dat de afstand wonen-werken in ieder geval 
relatief kort zal zijn.
De meeste verhuizingen zijn echter ingegeven door andere motieven (wonen, persoon-
lijke motieven). Ook deze verplaatsingen kunnen gepaard gaan met een verandering 
in de woon-werkafstand. 
In deze paragraaf staan de woon-werkafstanden na verhuizing centraal. Daarbij wordt 
een relatie gelegd met ruimtelijke concentratie. In tegenstelling tot in de hoofdtekst, 
ligt bij dit onderwerp de nadruk op ruimtelijke concentratie op gemeenteniveau, en 
niet op postcodeniveau. 
Ongeacht het motief van de verhuizing, kan worden verwacht, dat na een vestiging in 
de meest dicht bebouwde gebieden, de afstand wonen-werken wordt verkort. 
Stedelijke gebieden zijn immers nog altijd concentraties van werkgelegenheid. Zeker 
in grote steden komt de woon-werkbalans (het quotiënt van werken ten opzichte van 
wonen*100) ver boven de 100 uit (De Bruijne en Knol 2001). 

In tabel B1.1 is de afstand van het woonadres tot het werkadres in kilometers (enkele 
reis) voor het totaal aantal werkenden weergegeven. Daarbij is alleen die afstand 
onderzocht die als enigszins reëel voor de belasting van de Nederlandse infrastructuur 
kan worden beschouwd. Werkenden die meer dan 250 km van hun woonadres zeggen 
te werken, zijn buiten beschouwing gelaten. 
De gegevens hebben betrekking op de woon-werkafstand van het hoofd huishouden en 
– in tweeverdienerhuishoudens – de partner van het hoofd huishouden. 

Er blijkt uit dat van alle categorieën de afstand in het woon-werkverkeer het geringst 
is in de meest geconcentreerde gebieden. Er is echter weinig verschil tussen deze 
categorie en de andere groepen. Het maximale verschil tussen de kortste en de langste 
afstand is 4 kilometer (bij de hoofden van huishoudens en alleenstaanden). Daarbij 
hebben de categorieën vanaf matig geconcentreerd tot niet geconcentreerd gemiddeld 
dezelfde woon-werkafstand.

De hoofden van huishoudens onder de tweeverdieners leggen een iets langere afstand 
af dan de hoofden van huishoudens en alleenstaanden totaal, de partners in de twee-
verdienerhuishoudens daarentegen een kortere. Dit verschil doet zich in alle stedelijk-
heidsgroepen voor. Daar hoofden én partners in tweeverdienerhuishoudens op enige 
afstand van de woning werken, is de totale afgelegde afstand voor het werk in deze 
huishoudens erg groot. Er is enig verband met bebouwingsdichtheid. Met name in de 
matig dicht bebouwde gebieden wordt ver gereisd. Daarbij zal het in de regel gaan om 
kleine steden die gunstig ten opzichte van concentraties van werkgelegenheid liggen. 
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In hoeverre hebben werkenden die zich recent hebben gevestigd in hun nieuwe 
woongemeente ook gekozen voor een kortere woon-werkafstand? Uit het WBO’98 
blijkt dat de verhuisden in het algemeen iets langer over de woon-werkafstand doen 
dan het totaal van de werkende bevolking. Ook werken ze iets minder vaak in de eigen 
woonplaats, of op korte afstand er vandaan. 
Verhuizing naar een dicht bebouwd stedelijk gebied blijkt niet te leiden tot verkorting 
van de woon-werkafstand (tabel B1.2). En als er naar/in meer gebieden met meer 
spreiding wordt verhuisd, is er des te sterker sprake van meer kilometers in het woon-
werkverkeer na vestiging op het nieuwe woonadres.
Een verhuizing is niet alleen zelf een uiting van mobiel gedrag, hij levert ook nog vaak 
extra mobiliteit (in de zin van een hoger kilometrage in het woon-werkverkeer) op, 
ongeacht de verhuisrichting. 

Het is echter goed mogelijk dat een afstandsvermeerdering niet plaats vindt of geringer 
is als de verhuizing zijn oorzaak heeft gevonden in het werkmotief. Immers, dit motief 
zou kunnen betekenen, dat men dichter bij het werk wil wonen. Uit tabel B1.3 blijkt 
dat het motief mogelijk heeft geleid tot een dergelijke verkorting bij de hoofden 
van (meerpersoons)huishoudens en alleenstaanden die zeer sterk geconcentreerd (zeer 

Tabel B1.1 Afstanden in km in het woon-werkverkeer naar stedelijkheidsgraad van de huidige woongemeente, bij
verschillende categorieën

concentratiegraad
gemeente

gemiddelde afstand in
km hoofden van

huishoudens+
alleenstaanden

hoofden van
huishoudens

tweeverdieners

partner in
tweeverdiener-

huishoudens

totale reisafstand
afgelegd in

tweeverdiener-
huishoudens

zeer sterk geconcentreerd 14 16 11 26
sterk geconcentreerd 17 18 11 29
matig geconcentreerd 18 20 12 33
weinig geconcentreerd 18 18 12 31
niet geconcenteerd 18 18 13 31

Nederland 17 18 12 30

Bron: CBS: WBO'98, SCP-bewerking

Tabel B1.2 Verschil in afstand in het woon-werkverkeer tussen verhuisde werkenden de totale werkende bevolking, naar
concentratiegraad van de huidige woongemeente bij verschillende categorieën (gemiddeld verschil in kilometers)  

concentratiegraad
gemeente

hoofden van
huishoudens+

alleenstaanden

hoofden van
huishoudens

tweeverdieners

partner in
tweeverdiener-

huishoudens

totaal verschil
tweeverdiener-

huishoudens

zeer sterk geconcentreerd 1 3 1 3
sterk geconcentreerd 0 1 2 3
matig geconcentreerd 1 2 2 3
weinig geconcentreerd 1 2 2 5
niet geconcentreerd 1 0 4 4

Nederland 0 2 2 3

Bron: CBS: WBO'98, SCP-bewerking
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stedelijk) zijn gaan wonen (men reist minder dan het totaal van de werkende verhuisde 
hoofden en alleenstaanden, maar het verschil is niet groot). Bij de overige werkende 
hoofden van huishoudens en alleenstaanden is er in het geheel geen verschil of reist 
men juist iets verder dan het totaal van hen. Worden de partners in tweeverdienerhuis-
houdens die in verband met het werk zijn verhuisd vergeleken met alle verhuisde 
partners in deze huishoudens, dan blijkt dat het werkmotief samenhangt met nog meer 
reizen vanuit de nieuwe woning. Dit is in overeenstemming met de constatering in 
de hoofdtekst (paragraaf 3.1), dat de verhuisden die vanwege het werk zijn gaan 
verhuizen, vaak minder geconcentreerd zijn gaan wonen. 

Bij het verschijnsel dat een verhuizing voor partners in tweeverdienerhuishoudens een 
langere woon-werkafstand oplevert, lijken twee mogelijke verklaringen te passen. In 
eerste instantie zou gedacht kunnen worden aan een optimalisering van de afstand, 
zodanig dat men beide op aanvaardbare afstand van het werk woont. Dit kan immers 
betekenen dat één van beide na de verhuizing langer reist dan daarvoor. Gegevens 
uit het WBO tonen echter aan, dat dit niet het geval is. Een tweede mogelijkheid 
is, dat men niet zozeer de afstand in kilometers optimaliseert, maar juist de afstand 
in tijd. De beschikbare databronnen, noch WBO, noch TBO maken het mogelijk 
deze verklaring te toetsen. In het WBO ontbreekt informatie over de tijd die men 
in het woon-werkverkeer afl egt, terwijl in het TBO geen informatie is over de tijd 
die partners gebruiken in het woon-werkverkeer. Bovendien is niet gevraagd naar 
mutaties bij verhuizing. Het meer specifi ek op dagelijkse reizen gerichte Onderzoek 
Verplaatsingengedrag bevat evenmin informatie over de verhuizing. 

Tabel B1.3 Verschil in afstand  tussen werkenden met het motief werken bij de verhuizing en alle verhuisden in het woon-
werkverkeer naar concentratiesgraad van de huidige woongemeente (gemiddeld verschil in kilometers), bij verschillende
categorieën

concentratiegraad gemiddelde afstand in
km hoofden van

huishoudens+
alleenstaanden

hoofden van
huishoudens

tweeverdieners

partner in
tweeverdiener-

huishoudens

totaal
 tweeverdiener-

huishoudens

zeer sterk geconcentreerd -1 2 4 8
sterk geconcentreerd 0 1 7 14
matig geconcentreerd 1 0 5 8
weinig geconcentreerd 0 0 6 7
niet geconcentreerd 0 1 9 5

Nederland 1 0 6 9

Bron: CBS: WBO'98, SCP-bewerking
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B1.2 Geconcentreerd wonen en voorzieningengebruik
Stedelijke concentraties zijn vanouds gebieden met veel voorzieningen. Zowel bewo-
ners van die concentraties als anderen gebruiken die voorzieningen. In hoeverre is er 
nu een categorie onder de bevolking die – mogelijk – die zich in zijn woonplaatskeuze 
laat leiden door de aanwezigheid van dergelijke voorzieningen? De onderzoeken 
naar woonvoorkeuren geven daarin weinig inzicht. Voorzover naar het belang van 
voorzieningen gevraagd wordt, gaat het in de regel om bepaalde basisvoorzieningen 
als dagelijkse winkels, haltes openbaar vervoer, parkeervoorzieningen, scholen e.d. 
In detailonderzoeken komt nogal eens naar voren dat in de woonwijk onvoldoende 
parkeervoorzieningen zijn (Van Iersel en Marsman 1999; Wassenberg et al 1994)1.

Voor de relatie verhuizen en voorzieningengebruik zijn echter grootschalige en unieke 
voorzieningen van groter belang. Met name van de aanwezigheid van belangrijke 
culturele voorzieningen wordt verwacht dat ze een attractiefactor voor vestiging in 
stedelijke concentraties zijn (Knulst 1989; Knol 1997)
Om na te gaan in hoeverre mensen bewust in de nabijheid van stedelijke voorzie-
ningen gaan wonen, wordt ervan uitgegaan van de volgende veronderstelling. Zij, 
die  veel specifi ek stedelijke voorzieningen gebruiken, en recent geconcentreerd zijn 
gaan wonen, vinden de aanwezigheid van dergelijke voorzieningen van groot belang. 
Het gaat daarbij met name om culturele voorzieningen. In hoeverre gebruikt deze 
groep meer of minder voorzieningen dan de niet verhuisden? Hoe is deze groep 
samengesteld?

Voor de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van het Aanvullend Voor-
zieningengebruiksonderzoek (AVO), dat eens in de vier jaar door het SCP wordt 
uitgevoerd. In dit onderzoek wordt gevraagd naar het gebruik van een groot aantal 
culturele voorzieningen, terwijl daarnaast informatie is opgenomen over de mate 
waarin men de laatste vier jaar is verhuisd. Dit is echter basale informatie: er is niets 
bekend over de vraag of dat binnen of buiten de gemeente is geweest, noch wat de 
reden van de verhuizing is geweest. 

Uit het onderzoek valt echter te indiceren dat degenen die onlangs zijn verhuisd naar 
een plek in een zeer stedelijk gebied vaker dan andere stedelingen, én vaker dan 
bewoners van weinig en niet stedelijke gebieden naar culturele voorstellingen (toneel, 
cabaret, mime, ballet, concert, opera, operette, musical) en naar de fi lm gaan. Ook 
het aandeel cultuurparticipanten en het aandeel fi lmbezoekers is onder de nieuwe 
bewoners van stedelijke concentraties hoger dan onder de al gevestigde stedelingen en 
degenen die in minder stedelijke gebieden wonen. Onder de recent naar en in de stad 
verhuisden zijn niet alleen meer cultuurparticipanten dan onder de andere bevolking, 
hun gebruiksfrequentie is bovendien hoog. 

Andere indicaties betreffen het museumbezoek en het bibliotheekbezoek. Dit is het 
hoogst bij de onlangs naar en in de geconcentreerde gebieden verhuisden, maar het 
verschil tussen hen en de niet verhuisden in de stedelijke concentraties is (lang) niet zo 
groot als bij fi lm en overig theater (tabel B1.4).
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De bezoeken aan de genoemde culturele voorzieningen kunnen een gevolg zijn van een 
bewuste keuze geconcentreerd, in een dicht bebouwde woonomgeving,  te gaan wonen, 
het kan er ook mee te maken hebben dat groepen die toch al dergelijke voorzieningen 
bezoeken (om andere redenen, bijvoorbeeld studie) de stad opzoeken. In hoeverre is er 
sprake van dat groepen, waarvan bekend is dat ze al actief zijn in de cultuurparticipatie 
(eenpersoonshuishoudens, jongeren, hoger opgeleiden) hun activiteit vergroten als ze 
in een grote stad zijn gaan wonen?

Tabel B1.5 geeft aan in hoeverre onlangs verhuisde eenpersoonshuishoudens (alleen-
staanden) een ander gedrag qua cultuurparticipatie vertonen dan de niet verhuisde. 
Daarbij is weer een onderscheid aangebracht naar concentratiegraad. Het blijkt dat 
vooral in de zeer sterk geconcentreerde gebieden verhuisde alleenstaanden actiever zijn 
dan de niet verhuisde. Zo is het fi lmbezoek van de eerste categorie er twee maal zo 
hoog dan dat van de tweede. Alleen bij museumbezoek is er in de zeer sterk stedelijke 
gebieden weinig verschil tussen de twee groepen. 

Overigens lijkt het niet alleen het wonen in een stedelijke concentratie te zijn die 
de hogere cultuurparticipatie van de verhuisde alleenstaanden bepaalt, maar ook de 
verhuizing zelf. Bij twee van de onderscheiden (groepen) culturele voorzieningen 
(fi lm, culturele uitvoeringen) zijn de verhuisde alleenstaanden overal actiever dan de 
niet verhuisde. 

Tabel B1.4  Aandeel en frequentie gebruik diverse culturele voorzieningen door wel en niet verhuisden, naar
concentratiegraad van de huidige woongemeente

aandeel
filmbezoek

frequentie
filmbezoek

(aantal
 * per jaar)

aandeel
bezoek

culturele
voorzieningen

frequentie
bezoek

culturele
voorstellingen

aandeel
bezoek

museum
lid

 bibliotheek

verhuisd
zeer sterk geconcentreerd 61 3,1 61 3,3 47 28
sterk geconcentreerd 54 2,6 56 2,5 36 26
matig geconcentreerd 50 2 52 1,9 26 28
weinig geconcentreerd 49 2 50 1,9 28 25
niet geconcentreerd 48 1,6 55 1,9 32 23

niet verhuisd
zeer sterk geconcentreerd 47 2,5 50 2,4 44 24

sterk geconcentreerd 41 2,1 48 2,1 36 29

matig geconcentreerd 37 1,9 46 1,9 33 28

weinig geconcentreerd 33 1,7 46 1,7 32 28

niet geconcentreerd 31 1,6 48 1,7 33 25

Bron: SCP (AVO'99)
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Niet alleen alleenstaanden die naar zeer dicht bebouwde gebieden zijn verhuisd, zijn 
actiever dan daar al woonachtige personen met hetzelfde kenmerk. Ook jongeren 
(18-35 jaar) die zich er kort geleden vestigden zijn actiever op het gebied van cultuur-
participatie dan jongeren die er al lang wonen. 
Bij jongeren is er – vergeleken met de alleenstaanden – een duidelijker verband tussen 
de verhuizing specifi ek naar de sterkste concentraties en de relatief hoge cultuurparti-
cipatie. Jongeren die in weinig geconcentreerde gebieden zijn gaan wonen, kennen 
bij verschillende voorzieningen een lagere deelnamegraad dan jongeren die al weinig 
geconcentreerd woonden (tabel B1.6).

Tabel B1.5  Aandeel en frequentie gebruik diverse culturele voorzieningen door wel en niet verhuisde eenpersoonshuis-
houdens naar concentratiegraad van de huidige woongemeente

aandeel
filmbezoek

frequentie
filmbezoek

(aantal
 * per jaar)

aandeel
 bezoek

 culturele
voorzieningen

frequentie
bezoek

 culturele
voorstellingen

aandeel
bezoek

museum lid bibliotheek

verhuisd
zeer sterk geconcentreerd 67 4,2 71 4,2 51 34
sterk geconcentreerd 52 2,9 56 2,7 40 25
matig geconcentreerd 50 2,3 60 2,4 28 28
weinig geconcentreerd 47 2,2 54 2,3 27 25
niet geconcentreerd 39 1,8 59 2,8 41 13

niet verhuisd
zeer sterk geconcentreerd 39 2 54 3,5 51 22

sterk geconcentreerd 32 1,5 49 2,4 43 25

matig geconcentreerd 25 0,9 48 2,3 32 20

weinig geconcentreerd 28 1,1 53 2,1 38 20

niet geconcentreerd 16 0,7 41 1,6 27 15

Bron: SCP (AVO'99)

Tabel B1.6  Aandeel en frequentie gebruik diverse culturele voorzieningen door wel en niet verhuisde jongeren (18-34 jaar),
naar concentratiegraad van de huidige woongemeente

aandeel
filmbezoek

frequentie
filmbezoek

(aantal
 * per jaar)

aandeel
 bezoek

 culturele
voorzieningen

frequentie
bezoek

culturele
voorstellingen

aandeel
bezoek

museum
lid

 bibliotheek

verhuisd
zeer sterk geconcentreerd 72 3,9 68 3,8 45 28
sterk geconcentreerd 65 3,3 60 2,5 32 26
matig geconcentreerd 63 2,7 56 2 23 29
weinig geconcentreerd 63 2,8 55 2 22 22
niet geconcentreerd 63 2,4 57 1,8 22 23

niet verhuisd
zeer sterk geconcentreerd 68 3,4 56 2,5 37 33

sterk geconcentreerd 60 2,9 54 2,4 23 31

matig geconcentreerd 67 3 52 1,9 26 35

weinig geconcentreerd 58 2,3 44 1,4 20 29

niet geconcentreerd 57 2,5 54 1,6 24 27

Bron: SCP (AVO'99)
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Evenals alleenstaanden en jongeren gebruiken de hoog opgeleiden (opleidingsniveau: 
hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs), die onlangs in de meest 
geconcentreerde gebieden zijn gaan wonen,  relatief vaak culturele voorzieningen. Bij 
vier van de zes onderscheiden (groepen) voorzieningen is het gebruik hoger dan bij de 
niet verhuisden in dezelfde gebiedscategorie (tabel B1.7).

Uit de voorgaande tabellen blijkt dat in een aantal gevallen de verhuisden een hogere 
deelnamegraad hebben dan de niet verhuisden. Zeker in de hoogste concentratiecatego-
rie, waar toch al een hoge mate van gebruik is, beïnvloeden diverse typen verhuisden 
het voorzieningengebruik positief. Deze uitkomst roept de vraag op:
In hoeverre levert juist de specifi eke samenstelling van de verhuisde bevolking een 
vergroting op van het voorzieningengebruik in een specifi eke concentratiecategorie?

Deze vraag wordt beantwoord door de kans te berekenen van het gebruik van culturele 
voorzieningen bij de verhuisden. De kans wordt bepaald door de som van de gevonden 
coëffi ciënt uit de logistische regressies bij de verhuisde bevolking met de niet ver-
huisde bevolking. In deze logistische regressies zijn leeftijd, opleiding en het al 
dan niet behoren tot een eenpersoonshuishouden als onafhankelijke variabelen opge-
nomen. De kansen voor deelname aan bezoek aan culturele uitvoeringen, fi lm, en 
musea zijn de afhankelijken. Daarbij zijn coëffi ciënten berekend voor elk van de 
concentratiecategorieën.
Wijken de kansen  aanmerkelijk van elkaar af, en is de cultuurparticipatie bij de 
verhuisden relatief hoog, dan kan deze in een bepaalde gebiedscategorie beïnvloed zijn 
door de samenstellingseffecten van de populatie verhuisden. 

Tabel B1.7 Aandeel en frequentie gebruik diverse culturele voorzieningen door wel en niet verhuisde hoogopgeleiden, naar
concentratiegraad van de huidige woongemeente

aandeel
filmbezoek

frequentie
filmbezoek

(aantal
 * per jaar)

aandeel
bezoek

culturele
voorzieningen

frequentie
bezoek

culturele
voorstellingen

aandeel
bezoek

museum
lid

 bibliotheek

verhuisd
zeer sterk geconcentreerd 84 5,4 83 5,5 69 30
sterk geconcentreerd 70 3,8 74 3,7 61 36
matig geconcentreerd 66 2,9 74 3,5 52 43
weinig geconcentreerd 66 3,1 63 3,1 52 35
niet geconcentreerd 57 2 72 3,4 51 36

niet verhuisd
zeer sterk geconcentreerd 65 3 74 4,8 69 36

sterk geconcentreerd 63 2,8 72 4,2 63 46

matig geconcentreerd 52 2 68 3,9 54 44

weinig geconcentreerd 51 1,9 66 2,9 52 46

niet geconcentreerd 35 1,3 67 3,4 61 46

Bron: SCP (AVO'99)
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De tabellen B1.8 tot en met B1.10 laten zien dat voor de bezoeken aan theatervoorstel-
lingen en fi lmvoorstellingen de samenstellingseffecten een rol spelen, voor het bezoek 
aan musea niet. De samenstelling van de verhuisde bevolking beïnvloedt de gang naar 
het theater en naar de bioscoop meer (in positieve zin) dan die van de al aanwezige 
bevolking. Daarbij is er nauwelijks een onderscheidt naar gebiedscategorie. Zowel in 
de hoogste concentratiegroepen als in de meer gebieden met meer spreiding is de 
invloed van de samenstelling van de verhuisden sterk bepalend.

Noot

1 In het laatste WBO is gevraagd in hoeverre basisvoorzieningen voldoende aanwezig zijn. In het algemeen vinden 

 respondenten voor drie kwart tot 90% dat men voldoende voorzien is, ook degenen die in een woning van een 

 recent bouwjaar wonen. De enige missers in het rijke voorzieningenpakket zijn de voorzieningen voor jongeren. 

 Zelfs parkeren in de eigen woonomgeving wordt door de meeste WBO-respondenten niet als een probleem 

 ervaren.

Tabel B1.8 Geschatte percentages bezoek aan culturele uitvoeringen in verschillende gebiedscategorieën naar
concentratiegraad

concentratiegraad geschatte uitkomst niet verhuisden geschatte uitkomst verhuisden

zeer sterk geconcentreerd 46 62 
sterk geconcentreerd 41 61
matig geconcentreerd 34 49
weinig geconcentreerd  24*                                                                     22*
niet geconcentreerd 32 47

Bron: SCP ( AVO'99)    *  niet significant

Tabel B1.9 Geschatte percentages bezoek aan filmvoorstellingen in verschillende gebiedscategorieën naar
concentratiegraad

concentratiegraad geschatte uitkomst niet verhuisden geschatte uitkomst verhuisden

zeer sterk geconcentreerd 34 59
sterk geconcentreerd 24 41
matig geconcentreerd 14 38
weinig geconcentreerd 5 9
niet geconcentreerd  8* 11*

Bron: SCP ( AVO'99)    *  niet significant

Tabel B1.10 Geschatte percentages bezoek aan musea in verschillende gebiedscategorieën naar concentratiegraad

concentratiegraad geschatte uitkomst niet verhuisden geschatte uitkomst verhuisden

zeer sterk geconcentreerd   22* 19*
sterk geconcentreerd 9 5
matig geconcentreerd  0* 0*
weinig geconcentreerd  0* 0*
niet geconcentreerd 9 5

Bron: SCP ( AVO'99)    *  niet significant
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          BIJLAGE B  TABELLEN

Tabel B2.1 Kenmerken vestigers 1994-1998 naar ruimtelijke concentratie huidige woonbuurt, verticaal gepercenteerd
(totaal=100%)

zeer sterk
geconcentreerd sterk matig weinig

niet
geconcentreerd

leeftijd +
huishoudens-
samenstelling

alleenstaand <30 jaar 25 14,9 10,9 9,1 7,5
overig <30 jaar 15,7 18,2 19,1 18,5 23,4

alleenstaand 30-44 jaar 15,6 11,1 8,7 7,4 6,8
paar 30-44 jaar 7,5 7,8 9,1 9,6 9,5

gezin met kinda 30-44 jaar 14,5 20,7 22,3 25,3 24,9
alleenstaand 45-59 jaar 5,8 4,4 4,9 4,3 2,5

overig 45-59 jaar 5,9 9 11,6 11,5 12,6
alleenstaand 60 jaar en ouder 6,6 7,8 6,9 7,4 6,2

overige 60 jaar en ouder 3,4 6,1 6,5 6,8 6,6

inkomensverdeling 1e 20% groep (laag inkomen) 27 20,7 15,9 14,2 14
2e 20%-groep 23,9 20,3 18,2 16,4 16,1
3e 20%-groep 18,5 18,7 18,8 20,2 18,7
4e 20%-groep 14,8 19,2 23 23,8 25,7

5e 20%-groep (hoog inkomen) 15,8 21,1 24 25,4 25,4

a Inclusief eenoudergezin.

Bron: CBS (WBO98) SCP-bewerking

Tabel B2.2 Kenmerken huishoudens naar ruimtelijke concentratie huidige woonbuurt, 1998, concentratiegetallen

zeer sterk
geconcen-

treerd sterk matig weinig

niet
geconcen-

treerd totaal

leeftijd+
huishoudens-
samenstelling

alleenstaand <30 jaar 215 104 73 52 40 100
overig <30 jaar 103 103 100 92 104 100

alleenstaand 30-44 jaar 176 103 89 65 61 100
paar 30-44 jaar 100 90 102 104 102 100

gezin met kinda 30-44 jaar 68 95 108 115 117 100
alleenstaand 45-59 jaar 140 104 96 88 68 100

overig 45-59 jaar 60 92 111 119 125 100
alleenstaand 60 jaar en ouder 116 113 89 92 87 100

overige 60 jaar en ouder 69 102 106 111 116 100

inkomensverdeling 1e 20% groep (laag inkomen) 142 103 85 82 84 100
2e 20%-groep 115 102 93 93 97 100
3e 20%-groep 98 101 99 103 101 100
4e 20%-groep 75 98 111 112 109 100

5e 20%-groep (hoog inkomen) 71 98 113 112 110 100

a Iinclusief eenoudergezin.

Bron: CBS (WBO98) SCP-bewerking
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Tabel B2.3 Kenmerken vestigers 1994-1998 naar ruimtelijke concentratie buurt voor en na de verhuizing, verticaal
gepercenteerd (totaal=100%)

veel minder
geconcentreerd minder gelijk meer

veel meer
geconcentreerd

leeftijd +
huishoudens-
samenstelling

alleenstaand <30 jaar 5,3 7,6 10,9 18,8 30,6
overig <30 jaar 18,3 18,6 15,9 15,8 14,6

alleenstaand 30-44 jaar 6,7 7,5 10,4 10,8 12,5
paar 30-44 jaar 17,1 12,9 8,3 7,9 5,4

gezin met kinda 30-44 jaar 29,3 27,3 24,2 19,3 8,4
alleenstaand 45-59 jaar 3,3 3,4 4,7 4,6 5,5

overig 45-59 jaar 12,8 13,2 11,2 10,9 7,2
alleenstaand 60 jaar en ouder 2,8 3,3 7 5,6 9,3

overige 60 jaar en ouder 4,4 6,1 7,3 6,4 6,4

inkomens-
verdeling

1e 20% groep (laag inkomen) 8,2 11 17,9 18,8 29,7
2e 20%-groep 9,5 14,6 19,7 21,2 17,9
3e 20%-groep 17,3 18,6 20,1 19 21,1
4e 20%-groep 28,9 25 20,6 20,8 13,3

5e 20%-groep (hoog inkomen) 36 30,8 21,7 20,2 18

a Inclusief eenoudergezin.

Bron: CBS (WBO98) SCP-bewerking

Tabel B2.4 Eigendomsverhouding voor en na verhuizing naar ruimtelijke concentratie huidige woonbuurt en naar richting van
de verhuizing van verhuisden 1994-1998, horizontaal gepercenteerd (totaal=100%), 1998

starters doorstromers
koop huur koop-koop huur-koop koop-huur huur-huur

huidige woonbuurt

zeer sterk ruimtelijk geconcentreerd 4 15,3 8,4 14,6 12,2 45,5
sterk ruimtelijk geconcentreerd 4 14,8 14,6 18,7 11,8 36
matig ruimtelijk geconcentreerd 5,4 9,8 22,4 22,7 10,8 28,9
weinig ruimtelijk geconcentreerd 7,2 8,3 28 21,4 11,8 23,3
niet ruimtelijk geconcentreerd 8,9 7,9 31 24,3 10,4 17,6

richting verhuizing woonbuurt

veel minder ruimtelijk geconcentreerd 1,9 3,2 33,3 32,6 9,1 19,8

minder 1,6 4,4 27,8 29,6 8,6 28

gelijk 1,7 4,3 22,9 21,8 12,7 36,6

meer 2,2 5,1 22,8 19,2 16,4 34,3

veel meer ruimtelijk geconcentreerd 2,2 10,2 14,2 13,9 24,8 34,7

totaal 1,8 4,6 24 23,2 12,6 33,9

Bron: CBS (WBO98) SCP-bewerking
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Tabel B2.5 Bouwwijze van de woning voor en na verhuizing naar ruimtelijke concentratie huidige woonbuurt en naar richting
van de verhuizing van verhuisden 1994-1998, horizontaal gepercenteerd (totaal=100%), 1998

starters doorstromers
eengezins-

woning flat/etage
eengezins-
eengezins

flat/etage-
eengezins

eengezins-
flat/etage

flat/etage-
flat/etage

huidige woonbuurt

zeer sterk ruimtelijk
geconcentreerd 2,5 16,8 7,7 9,8 18,2 45,1
sterk ruimtelijk geconcentreerd 4,8 14 23,1 20,6 17,6 19,9
matig ruimtelijk geconcentreerd 7,1 8,1 39,2 20,5 14,5 10,5
weinig ruimtelijk
geconcentreerd 10,6 5 52 14,9 11,2 6,4
niet ruimtelijk geconcentreerd 14,1 2,7 63,4 12,5 5,1 2,1

7,1 10,2 33,8 15,7 14,1 19

richting verhuizing woonbuurt

veel minder ruimtelijk
geconcentreerd 3,8 1,3 43,4 43 2,9 5,5

minder 2,5 3,5 41,8 29,9 9 13,4

gelijk 2,1 3,9 41,8 14,4 14,6 23,3

meer 2,3 5 37,3 12,3 26,5 16,6

veel meer ruimtelijk
geconcentreerd 3,6 8,8 21,9 4 47,4 14,3

totaal 2,3 4 40,7 17,8 15,7 19,5

Bron: CBS (WBO98) SCP-bewerking

Tabel B2.6 Kenmerken verhuisgeneigden 1998 naar mate van ruimtelijke concentratie gewenste gemeente, verticaal
gepercenteerd (totaal=100%)

zeer sterk ruimtelijk
geconcentreerd sterk matig weinig

niet ruimtelijk
geconcentreerd

leeftijd +
huishoudens-
samenstelling

starter 13,2 16,1 20,6 23,5 24,5

alleenstaand <30 jaar 21,4 14,4 8,9 6 5,1
overig <30 jaar 10,3 12,3 11,3 11,1 10,5

alleenstaand 30-44 jaar 13,2 9,3 7,8 6,3 5,3
paar 30-44 jaar 5,5 5,2 4,2 5,3 6,1

gezin met kinda 30-44 jaar 15,5 16,1 17,8 19,3 17,8
alleenstaand 45-59 jaar 5,5 4,3 5,6 4 3,4

overig 45-59 jaar 6 8,9 9,7 10,3 12,1
alleenstaand 60 jaar en ouder 5,3 7,1 6,7 7 7,9

overige 60 jaar en ouder 4,2 6,3 7,5 7,1 7,4

inkomens-
verdeling

1e 20% groep (laag inkomen) 25,2 19,9 16,3 16,8 16,7
2e 20%-groep 22,6 21,1 21,1 20,7 21,8
3e 20%-groep 21,2 21,1 22,2 22,1 21,5
4e 20%-groep 15,5 19 19,3 18,7 19,6

5e 20%-groep (hoog inkomen) 15,5 18,8 21,1 21,7 20,5

a Inclusief eenoudergezin.

Bron: CBS (WBO98) SCP-bewerking
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Tabel B2.7 Kenmerken verhuisgeneigden 1998 naar mate van ruimtelijke concentratie van de huidige en gewenste 
gemeente voor en na de potentiële verhuizing, verticaal gepercenteerd (totaal=100%)

minder
geconcentreerd gelijk

meer
geconcentreerd

leeftijd + huishoudens-
samenstelling

starter 10,3 17,1 43,1

alleenstaand <30 jaar 11,3 13,1 12,1
overig <30 jaar 16,5 11,1 7,9

alleenstaand 30-44 jaar 10,3 9,3 6,6
paar 30-44 jaar 8,8 5 4,6

gezin met kinda 30-44 jaar 19,9 17,1 11,8
alleenstaand 45-59 jaar 3,5 4,9 3,5

overig 45-59 jaar 8,9 9 5,4
alleenstaand 60 jaar en ouder 4,8 7 1,4

overige 60 jaar en ouder 5,7 6,4 3,5

inkomensverdeling 1e 20% groep (laag inkomen) 10,2 19,6 31,1
2e 20%-groep 14,3 22,3 16,3
3e 20%-groep 25 21,3 23,4
4e 20%-groep 20,4 18,2 14,2

5e 20%-groep (hoog inkomen) 30,1 18,6 15

a Inclusief eenoudergezin.

Bron: CBS (WBO98) SCP-bewerking
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