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Kort samengevat 
  
 
Kleurrijke stad, grijze regio 
• de vergrijzing schrijdt in de regiogemeenten sneller voort dan in de stad 
• het aantal huishoudens in de leeftijd van 55 tot 65 begint explosief te stijgen 
• ook het aantal jonge huishoudens daalt sneller, vooral in de regio 
• er komen steeds meer ouderen die een woning kopen 
• maar er komen ook meer ouderen die tot de ‘doelgroep van beleid’ horen 
• de verkleuring schrijdt in de stad sneller voort dan in de regiogemeenten 
• van het extra aantal huishoudens sinds 1998 behoort 

o in de stad een derde tot een etnische minderheid 
o in de regiogemeenten 10% 

• de woonsituatie van allochtonen wijkt niet zo heel erg af van die van autochtonen 
• behalve Turkse en Marokkaanse huishoudens: zij wonen krap, maar goedkoop 
 
De woningmarkt in tweeën gedeeld 
• huur- en koopsector werken steeds meer als afzonderlijke markten 
• de doorstroming binnen de huursector liep in een jaar tijd met 20% terug 
• de doorstroming van huurders naar een koopwoning daalde eveneens met 20% 
• de doorstroming binnen de (bestaande) koopsector steeg juist met 20% 
• onder starters en vestigers waren er meer kopers, maar veel minder huurders 
• jongeren blijven langer thuis wonen 
• de wachttijd voor een huurwoning neemt sterk toe, vooral in het betere segment 
• de oorzaken: 

o sterke terugval in de nieuwbouw van huurwoningen 
o de prijsontwikkeling van koopwoningen 
o steeds meer huurders die afzien van kopen maar wel beter willen wonen 

 
Een bouwprogramma met toekomstwaarde 
• er is een urgent tekort aan goedkope en aan duurdere koopwoningen, maar nog 

meer aan middeldure huurwoningen 
• zodra huur- en koopmarkt beter aansluiten slaat het tekort aan huur om in een 

vraag naar koop, maar wel betaalbaar 
• want op termijn is er vooral behoefte aan koop- en niet aan huurwoningen 
• het oplossen van knelpunten nu hangt af van de grootte  van het bouwprogramma 
• het voorkomen van knelpunten straks hangt af van de samenstelling ervan 
• in de jaren 2002 t/m 2005 worden er 6.000 huizen gebouwd 
• daarvan is 24% huur, 22% goedkope/middeldure koop en 54% dure koop 
• dit programma komt goed overeen met het behoefteprofiel op langere termijn 
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1. Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Aanleiding 
In 1999 is het project 'Woningmarktmonitor gemeente en regio 's-Hertogenbosch'       
gestart, in opdracht van de zeven gemeenten in het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, 
de gezamenlijke woningcorporaties en de overige marktpartijen. Het doel van het 
project is om te voorzien in de behoefte aan beleidsinformatie over het reilen en 
zeilen van de regionale woningmarkt.  
  
De overeengekomen projectperiode bestrijkt de jaren 1999 t/m 2002 en de nu 
voorliggende rapportage ‘Woningmarktmonitor 2001/2002’ is dan ook de laatste 
aflevering in een serie van vier. De opzet ervan is gelijk gehouden aan die van de 
voorgaande drie edities.  
Inmiddels zijn voorbereidingen in gang gezet voor een nieuwe projectperiode die tot 
en met 2006 zal lopen. In de opzet van dit nieuwe project zijn aanpassingen 
voorzien om beter te kunnen aansluiten bij de informatiebehoefte van de 
deelnemende partijen. 
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1.2. Doel en opzet van het project 
Het doel van het lopende project is tweeledig: 
• het opbouwen van een databank, gevuld met gegevens uit onder meer 

bevolkings- en belastingbestanden van de gemeenten, alsmede gegevens van 
woningcorporaties. Hiermee kan op verschillende geografische schaalniveaus 
beleidsinformatie gegenereerd worden; 

• het vervaardigen van een samenvattende rapportage, waarin de processen op de 
woningmarkt in kaart worden gebracht. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van 
bevolking, woningvoorraad, huishoudenssamenstelling en een analyse van 
verhuisstromen in de regio. Dat wordt gecombineerd met uitkomsten van de 
Woningbehoefteonderzoeken van het ministerie van VROM en het CBS. 

 
 

Regionale WoningmarktmonitorRegionale Woningmarktmonitor

rapportage databank

 
 
 
De rapportage levert standaard beleidsinformatie op regionaal en gemeentelijk 
niveau. Deze informatie wordt onder meer gebruikt voor beleidsplannen, woning-
bouwprogrammering, afstemming tussen partijen, trendsignalering, etcetera. 
 
De databank bevat alle verzamelde gegevens en fungeert als bron voor heel 
gerichte informatie die desgevraagd bij wijze van maatwerk geleverd wordt aan de 
participanten in het project. Toepassingen van deze informatie zijn niet beperkt tot 
het terrein van het wonen in enge zin. Enkele voorbeelden zijn: beleidseffectmeting, 
buurtbeheer en strategisch voorraadbeheer. Een inhoudsopgave van de databank is 
als bijlage opgenomen in dit rapport. 
 

1.3. Organisatie 
Het initiatief voor de organisatie en opzet van het onderzoek is genomen door de 
gemeente ’s-Hertogenbosch (sector Stadsontwikkeling/afdeling Wonen en sector 
Financiën, Informatievoorziening en Belastingen/bureau Onderzoek en Statistiek). 
Bij aanvang van het project hebben de andere marktpartijen, woningbouw-
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corporaties, makelaars, NVOB /NVB, ingestemd met de opzet van het onderzoek. 
Een werkgroep heeft het onderzoek begeleid. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Onderzoek en Statistiek van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, in opdracht van de afdeling Wonen. 
 

1.4. Opbouw van de rapportage 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd: 
• hoofdstuk 2 beschrijft omvang en samenstelling van de bevolking in de zeven 

stadsgewestgemeenten en de migratiestromen van personen binnen en buiten 
het Stadsgewest. Belangrijke thema’s zijn ontgroening/vergrijzing en de groei 
van het aantal allochtone inwoners; 

• hoofdstuk 3 behandelt kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de woning-
voorraad per gemeente. Ook de nieuwbouw in de afgelopen periode wordt 
belicht; 

• hoofdstuk 4 beschrijft de huishoudens en hun woonsituatie, hun sociaal-
economische positie en hun (on)tevredenheid met woning en woonomgeving; 

• hoofdstuk 5 gaat over de verhuizingen in 2001 en in de afgelopen vier jaar. 
Speciale aandacht is er voor de knelpunten die zich aftekenen; 

• hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de geraamde woningproductie in de jaren 
2002 t/m 2005. Deze wordt vergeleken met het woningbehoefteprofiel dat 
resulteert uit het Woningbehoefteonderzoek 2000; 

• in hoofdstuk 7 worden de constateringen uit het voorgaande met elkaar in 
verband gebracht en wordt een aantal conclusies geformuleerd. Deze worden 
gegroepeerd rond een aantal thema’s. 

Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door een samenvatting . Noten in de tekst 
verwijzen naar toelichtingen aan het eind van het rapport. 
Als bijlage is een aantal tabellen opgenomen.  
Een tweede bijlage bevat de inhoudsopgave van de databank Regionale Woning-
marktmonitor. 
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2. Bevolking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De stadsgewestelijke bevolking groeide in 2001 even hard als in 2000, maar er 

wordt minder verhuisd. Het aantal binnenverhuizers daalt de laatste jaren in 
steeds sneller tempo. 

 

• In de periode 1998 t/m 2001 is het aantal inwoners met 8.000 toegenomen. 70% 
daarvan betreft natuurlijke groei, 30% is resultaat van vestiging en vertrek.  

 

• Het grootste deel van het vestigingsoverschot betreft buitenlandse migratie, wat 
sterk samenhangt met de aanwezigheid van asielzoekerscentra. Na korte tijd 
vertrekt overigens een groot deel van deze buitenlandse migranten weer naar 
elders. 

 

• Meer dan de helft van de 8.000 extra inwoners die er sinds 1998 bijgekomen 
zijn, behoort tot een etnische minderheid.  

 

• De vergrijzing van de bevolking schrijdt voort, vooral in de regiogemeenten.  
 

• Ontgroening manifesteert zich door afname van het aantal inwoners tussen 18 
en 30 jaar. Ook dit proces is sterker in de regiogemeenten dan in de stad. 
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2.1. Inwonertal en bevolkingsgroei 
Net als een jaar eerder groeide de gewestelijke bevolking in 2001 met ca 2.300 
personen, voor tweederde als gevolg van natuurlijke groei. Er werden iets minder 
kinderen geboren dan in 2000 (-2%), het aantal overledenen steeg met 3%. Het 
vestigingsoverschot van het Stadsgewest als geheel nam toe met 16%, vooral door 
afname van het aantal vertrekkers. Hoewel het aantal binnenverhuizers al sinds 
1998 een dalende lijn vertoont, was de afname in het afgelopen jaar beduidend 
groter (-7%) dan voorheen. 
 

        

   Mutaties 2001      stand 
 geboorte sterfte vestiging vertrek binnen-         

verhuizing 
toename 1-1-2002 1 

Boxtel 356 269 938 936 1.622 89 29.372 
Haaren 175 97 491 518 354 51 14.138 
's-Hertogenbosch 1.753 1.024 5.846 5.391 9.159 1.184 131.659 
Heusden 544 275 1.247 1.342 1.833 174 43.136 
Schijndel 320 167 1.026 702 1.162 477 23.440 
Sint-Michielsgestel 330 203 885 874 985 138 27.975 
Vught 256 302 1.518 1.345 1.261 127 25.608 
Stadsgewest 3.734 2.337 8.922 8.079 19.405 2.240 295.328 
 
 
Ook in 2001 nam het aantal inwoners relatief gezien het meest toe in Schijndel, met 
maar liefst 20 op elke 1.000. Bijna de helft van die groei werd overigens veroorzaakt 
door de toename van de AZC-bevolking. Maar ook als deze buiten beschouwing 
blijft, laat Schijndel de sterkste groei in het gewest zien. De traagste groeier was 
wederom Boxtel met een toename van 3 per 1.000. 
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In de afgelopen vier jaar is de bevolking in het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 
gegroeid met een kleine 8.000 inwoners. 70% daarvan komt op rekening van 
natuurlijke groei, 30% is het resultaat van vestiging en vertrek.  
Het lijkt niet veel, een bevolkingstoename van nog geen 3%, net zoveel als het 
landelijke percentage. Maar het is wel het saldo van 178.000 bevolkingsmutaties.  
Zo zijn er sinds 1998 14.600 kinderen geboren en 9.200 mensen doodgegaan. 
36.400 personen zijn van elders naar het Stadsgewest gekomen en 34.000 zijn 
vertrokken. En er zijn ook nog 84.000 inwoners verhuisd naar een ander adres. 
Sommigen kwamen en gingen weer, anderen bleven. Alles bij elkaar zijn er na vier 
jaar op 40% (bijna 47.000) van alle adressen in totaal 100.000 nieuwe gezichten te 
vinden. 
 

2.2. Vestiging en vertrek 
In 2001 kwam driekwart van het migratieoverschot in het Stadsgewest terecht in ’s-
Hertogenbosch. Maar relatief gezien scoorde Schijndel beduidend hoger: daar 
bedroeg het overschot de helft van het Bossche overschot. Ook Vught liet een 
positief saldo zien. Niet toevallig herbergen deze gemeenten alle drie een 
asielzoekerscentrum. 
De migratiesaldi tussen de gewestgemeenten onderling laten opnieuw zien, dat ’s-
Hertogenbosch per saldo inwoners verliest aan de overige gemeenten. Vooral Vught 
heeft hiervan geprofiteerd. 
 
     

migratiesaldo 2001 binnen Stadsgewest buiten Stadsgewest 

Boxtel 20  -18  
Haaren 38  -65  
’s-Hertogenbosch -163  618  
Heusden -9  -86  
Schijndel 15  309  
Sint-Michielsgestel -2  13  
Vught 101  72  

Stadsgewest 0  843  

 
 
Zoals gezegd is 30% van de bevolkingsgroei sinds 1998 het gevolg van migratie. 
Van dit vestigingsoverschot wordt 90% veroorzaakt door een positief buitenlands 
migratiesaldo. Dit saldo is in zijn geheel terecht gekomen bij de drie gemeenten met 
asielzoekerscentra: ’s-Hertogenbosch, Vught en Schijndel. 
 
De bevolking van de asielzoekerscentra is in 4 jaar tijd gegroeid van 956 naar 1.478. 
135 daarvan wonen er nu langer dan 4 jaar. Vanaf 1998 hebben zich ca 2.500 
personen gevestigd in een AZC, waarvan zo’n 1.800 rechtstreeks vanuit het 
buitenland. Ook zijn er 100 kinderen geboren. De meesten van hen zijn inmiddels 
weer vertrokken naar een andere plek in Nederland. Van al degenen die sinds 1998 
in een van de centra gewoond hebben, hebben 100 huishoudens een woning in het 
Stadsgewest betrokken. 
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De vier gemeenten zonder AZC gaven een buitengewestelijk vertrekoverschot te 
zien. 
Wat verder opvalt is, dat vestigers in het Stadsgewest gemiddeld genomen een 
grotere afstand afleggen dan vertrekkers uit het Stadsgewest: er vertrekken meer 
mensen naar omliggende regio’s dan er binnenkomen,  terwijl het omgekeerde geldt 
voor verder weg gelegen gebieden.  
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2.3. Leeftijdsopbouw 
De leeftijdsopbouw van de bevolking in het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch wijkt niet 
erg af van wat verwacht mocht worden op basis van de trends die in de vorige 
Woningmarktmonitor gesignaleerd werden: 
• het aantal jongeren tot 18 jaar groeide opnieuw enigszins; 
• de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar nam in omvang verder af en is in totaal met 

10% gekrompen ten opzichte van vier jaar geleden. De afname gaat in de 
regiogemeenten harder dan in de stad; 

• de groep van 30 t/m 54 jaar groeide sinds 1998, maar is in 2001 min of meer 
stabiel gebleven, zij het dat er in de stad sprake is van lichte groei en in de 
meeste regiogemeenten van enige afname; 

• de vergrijzing tekent zich steeds duidelijker af: het aantal 55-plussers is in vier 
jaar tijd met 10% toegenomen. Een derde deel van deze toename speelde zich af 
in 2001. De vergrijzing gaat in de regiogemeenten harder dan in de stad. 

 
        

Bevolking 1-1-2002 <18 jr 18-29 jr 30 - 54 jr 55 - 64 jr 65 - 74 jr    > 74 jr Totaal 

Boxtel 6.631 4.366 11.239 3.432 2.130 1.574 29.372 
Haaren 3.360 1.653 5.637 1.762 1.088 638 14.138 
's-Hertogenbosch 27.705 21.399 52.665 13.175 9.721 6.994 131.659 
Heusden 10.539 5.893 17.012 4.794 3.065 1.833 43.136 
Schijndel 5.523 3.292 9.372 2.488 1.633 1.132 23.440 
Sint-Michielsgestel 6.617 3.398 10.697 3.408 2.363 1.492 27.975 
Vught 5.776 2.908 10.063 2.669 2.259 1.933 25.608 
Stadsgewest 66.151 42.909 116.685 31.728 22.259 15.596 295.328 
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2.4. Etniciteit 
Het aandeel van de bevolking dat een niet-Nederlandse etniciteit 2 heeft, is sinds 
1998 gestegen van 13,0% naar 14,2%.  
De toename komt geheel voor rekening van de groepen die doorgaans tot de 
etnische minderheden gerekend worden. In 1998 maakten ze nog 7,0% van de 
bevolking uit. Dat percentage steeg naar 8,2% op 1-1-2002. Anders gezegd: van de 
8.000 inwoners die er sinds 1998 bij kwamen, behoort meer dan de helft tot een 
etnische minderheid. Overigens wordt een gedeelte van die groei (ca 500 personen) 
verklaard door het gestegen aantal bewoners van de asielzoekerscentra. 
De gewestelijke cijfers liggen onder het gemiddelde in Nederland. Ook de toename 
in de laatste vier jaar ligt lager. Over het hele land gerekend steeg het aantal 
personen met een niet-Nederlandse etniciteit van 16,7% in 1998 naar 18,4% in 
2002. Tot de etnische minderheden behoorde in 1998 8,2% van de bevolking, in 
2002 was dat toegenomen tot 9,7%.  
 

         
Bevolking 1-1-2002 Turken/ 

Marokka-
nen 

Surina-
mers/ 

Antillia-
nen 

ov. 
minder-

heden 

ov. niet-
westerse 
allochto-

nen 

ov. 
westerse 
allochto-

nen 

totaal 
alloch-
tonen     

autochto-
nen 

Totaal 

Boxtel 763 426 193 810 1.491 12,5% 25.689 29.372 
Haaren 16 60 35 155 533 5,7% 13.339 14.138 
's-Hertogenbosch 6.183 2.912 1.697 4.869 9.272 18,9% 106.726 131.659 
Heusden 1.432 301 270 827 2.119 11,5% 38.187 43.136 
Schijndel 113 164 276 689 797 8,7% 21.401 23.440 
Sint-Michielsgestel 47 209 114 432 1.094 6,8% 26.079 27.975 
Vught 122 181 175 853 2.159 13,6% 22.118 25.608 
Stadsgewest 8.676 4.253 2.760 8.635 17.465 14,2% 253.539 295.328 
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3. Woningvoorraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Er kwamen in 2001 slechts ruim 1.000 nieuwbouwwoningen gereed van de 

geplande 1.800 tot 1.900 woningen. 
 

• Het aantal nieuwe huurwoningen is in de laatste paar jaar helemaal sterk 
teruggelopen. 

  

• Sinds 1998 zijn er in totaal 5.900 nieuwbouwwoningen opgeleverd, vooral 
koopwoningen in de duurdere prijsklassen. 

 

• Van die nieuwbouw is in de huursector driekwart een meergezinswoning, in de 
koopsector 30%. 

 

• Door de prijsontwikkeling is meer dan de helft van de koopwoningen die sinds 
1998 in het middeldure segment gebouwd zijn, inmiddels in een duurder 
segment beland. 

 

• Het aandeel koopwoningen in de totale voorraad is licht gestegen naar 61%. 
Vier jaar geleden was dat nog 59%.  

 

• De stijging van de prijzen van bestaande woningen die in 2001 verkocht zijn, 
was in het Stadsgewest ’s -Hertogenbosch twee keer zo groot als het gemiddelde 
in Nederland. 

 

• 35% van de woningen in ’s-Hertogenbosch is een meergezinswoning, in de 
regiogemeenten is dat 11%. 

 

• De meeste meergezinswoningen (70%) zijn kleine woningen. Van eengezins-
woningen is nog geen 10% een kleine woning 

 

• Meer dan de helft van de woningvoorraad is nog geen 30 jaar oud. 
 

• Van alle woningen heeft 22% gelijkvloerse vertrekken en is tevens gelijkvloers 
toegankelijk. Dit bepaalt eventuele geschiktheid voor ouderen of mensen met 
een handicap. 
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3.1. Omvang en toename 
De woningvoorraad in het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch is in het afgelopen jaar 
toegenomen tot 117.680 woningen 3 per 1 januari 2002. Het aandeel koopwoningen  
is stijgende en bedraagt inmiddels bijna 61%.  
 

      

Woningen 1-1-2002 Huurwoningen Koopwoningen Totaal 

Boxtel 4.300 37,4% 7.184 62,6% 11.484 
Haaren 880 18,1% 3.972 81,9% 4.852 
‘s-Hertogenbosch 27.993 50,0% 27.948 50,0% 55.941 
Heusden 4.592 28,2% 11.686 71,8% 16.278 
Schijndel 2.597 29,8% 6.104 70,2% 8.701 
Sint-Michielsgestel 2.140 20,7% 8.199 79,3% 10.339 
Vught 3.543 35,1% 6.542 64,9% 10.085 

Stadsgewest 46.045 39,1% 71.635 60,9% 117.680 
 
 
Het jaar 2001 markeert een dieptepunt in de nieuwbouwproductie: slechts 1.036 
woningen werden er opgeleverd. De teruggang ten opzichte van 2000 is in absolute 
zin vooral het gevolg van de geringe productie in ’s-Hertogenbosch.  
Door verbouw kwamen er 25 woningen bij, terwijl er 109 aan de voorraad onttrokken 
werden. Van de nieuwbouwwoningen werd niet meer dan 9% in de huursector 
gerealiseerd.  
  

          

Mutaties 2001        Nieuwbouw         Toev. anderszins        Onttrokken     Toename 
 Huur Koop  Huur Koop  Huur Koop  

Boxtel 7 67  0 3  1 5 71 
Haaren 0 4  0 5  0 11 -2 
‘s-Hertogenbosch 13 435  3 12  57 7 399 
Heusden 0 195  0 0  0 5 190 
Schijndel 0 100  0 0  0 6 94 
Sint-Michielsgestel 27 32  0 2  0 3 58 
Vught 44 112  0 0  8 6 142 
Stadsgewest 91 945  3 22  66 43 952 

 
 
In de vorige aflevering van de Woningmarktmonitor werd uitgegaan van een 
nieuwbouwproductie van 7.500 woningen in de jaren 2001 t/m 2004. Terwijl per jaar 
dus 1.800 à 1.900 woningen gerealiseerd zou moeten worden, was dat in 2001 
slechts 55% daarvan. In Schijndel en Vught kwam de productie wel op het beoogde 
niveau uit. ’s-Hertogenbosch bleef steken op 40% en Haaren op 20%.  
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In de periode 1998 t/m 2001 is de woningvoorraad in het Stadsgewest ’s-
Hertogenbosch gegroeid met ongeveer 5.500, een toename van 4,9%. De sterkste 
groei trad op in Schijndel: plus 6,7%. Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel bleven 
wat achter met ca 3,5%. 
Het aandeel huurwoningen in de nieuwbouwproductie is in de afgelopen paar jaar 
steeds verder afgenomen. En ondanks de 1.249 huurwoningen die sinds 1998 
werden opgeleverd, is de omvang van de huurvoorraad nagenoeg ongewijzigd 
gebleven (ca 46.000 woningen). Deels komt dat door sloop (ruim 300), deels door 
verkoop van de woningen door zowel corporaties als particuliere verhuurders.  
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In de afgelopen vier jaar zijn bijna 5.900 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Verreweg 
de meeste behoren inmiddels  tot de duurdere categorieën: tweederde van alle 
nieuwe huizen zijn koopwoningen die in 2002 een waarde hebben van meer dan 
€200.000. In de regiogemeenten gaat het om 76% van de nieuwbouw, in ’s-
Hertogenbosch om 58%. 
Juist in het middeldure segment (nu tot €200.000) is in de afgelopen jaren veel 
gebouwd. In ’s-Hertogenbosch omvatte die categorie ca 35% van de totale 
nieuwbouwproductie. Als gevolg van de sterke prijsontwikkeling behoort intussen het 
grootste deel daarvan tot een duurder segment.  
Driekwart van de huurwoningen die in de jaren 1998 t/m 2001 gebouwd zijn, is een 
meergezinswoning. In de koopsector is bijna 30% van de woningen een 
appartement, in ’s-Hertogenbosch iets meer dan in de regiogemeenten.  
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Huur  Koop    Totaal  Nieuwbouw  

1998 t/m 2001 < €427 > €427 
< € 

200.000 
€ 200-

300.000 
€ 300-

400.000 
> € 

400.000 % abs. 

's-Hertogenbosch         
 Eengezinswoning 4% 1% 10% 21% 12% 5% 52%  
 Meergezinswoning 13% 9% 6% 16% 4% 1% 48%   
  Totaal 17% 10% 15% 37% 15% 6% 100% 2758 

Regiogemeenten         
 Eengezinswoning 5% 0% 4% 25% 19% 16% 69%  
 Meergezinswoning 11% 1% 2% 6% 6% 5% 31%   
  Totaal 16% 1% 6% 31% 24% 21% 100% 3128 
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3.2. Eigendomsverhouding en prijsklasse 
Het aandeel huurwoningen in de woningvoorraad is opnieuw iets teruggelopen in 
2001, naar ruim 39%. Dat komt niet alleen door het hoge aandeel koopwoningen in 
de nieuwbouw, maar ook doordat corporaties en particuliere verhuurders woningen 
hebben verkocht. Vooral in ’s-Hertogenbosch is het aantal particuliere huurwoningen 
behoorlijk lager (-/- 10%) dan een jaar geleden. Deze afname dateert overigens niet 
alleen van het afgelopen jaar, maar speelde zich grotendeels al eerder af, zo blijkt uit 
completering van OZB-gegevens.  
Net als in 2000 hebben de corporaties in het afgelopen jaar ongeveer een half 
procent van hun woningbezit verkocht. 
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De gemiddelde huurprijs van corporatiewoningen in het Stadsgewest was per 1-7-
2001 €334 per maand. Deze liep uiteen van €314 in Schijndel tot €350 in Heusden. 
 

        

Huurwoningen  Corporatiehuur 
1-1-2002 Onbekend Goedkoop Bereikbaar Middelduur Duur 

 (<€298) (€298-427) (€427-541) (>€541) 
Part.huur Totaal 

Boxtel 1 1.403 2.247 175 3 471 4.300 
Haaren   140 564 47 1 128 880 
‘s-Hertogenbosch 44 6.796 14.266 1.976 87 4.824 27.993 
Heusden 1 1.038 2.770 478 1 304 4.592 
Schijndel   877 1.416 3   301 2.597 
Sint-Michielsgestel 60 494 1.204 40   342 2.140 
Vught   1.170 1.590 67 1 715 3.543 
Stadsgewest 106 11.918 24.057 2.786 93 7.085 46.045 

 
 
Ten opzichte van vorig jaar zijn de grenzen van de prijsklassen van koopwoningen 
aangepast 4. Als gevolg daarvan wordt 3% tot de categorie ‘sociale koop’ gerekend 
en 25% tot de ‘middeldure koop’. Tot de ‘dure koop’ behoort 72%, waarvan bijna de 
helft in het segment boven €300.000.  
 

        

Koopwoningen  Onbekend Sociaal Middelduur Duur 1 Duur 2 Duur 3 Totaal 

1-1-2002  (<€135.000) (€135-                        
200.000) 

(€200-
300.000) 

(€300-
400.000) 

(>€400.000)  

Boxtel 55 128 2.300 2.572 1.104 1.025 7.184 
Haaren 10 26 270 1.699 915 1.052 3.972 
‘s-Hertogenbosch 529 1.172 8.703 10.371 4.044 3.129 27.948 
Heusden 184 311 3.253 4.332 2.033 1.573 11.686 
Schijndel 44 46 1.209 2.471 1.224 1.110 6.104 
Sint-Michielsgestel 55 61 1.093 3.322 1.759 1.909 8.199 
Vught 17 111 1.079 2.285 1.271 1.779 6.542 
Stadsgewest 894 1.855 17.907 27.052 12.350 11.577 71.635 

 
 
            
Gem. waarde koop-
woningen 1-1-2002 

Tussenwoning Hoekwoning Vrijstaande 
woning 

Appartement Totaal 

Boxtel € 186.000  € 234.000  € 403.000  € 230.000  € 274.000  
Haaren € 199.000  € 242.000  € 417.000  € 189.000  € 335.000  
‘s-Hertogenbosch € 201.000  € 254.000  € 408.000  € 205.000  € 264.000  
Heusden € 175.000  € 236.000  € 368.000  € 203.000  € 273.000  
Schijndel € 200.000  € 261.000  € 403.000  € 205.000  € 300.000  
Sint-Michielsgestel € 204.000  € 267.000  € 429.000  € 193.000  € 324.000  
Vught € 217.000 € 300.000  € 532.000  € 302.000  € 338.000  

Stadsgewest € 198.000  € 254.000  € 414.000  € 214.000  € 287.000  
bron: WOZ-gegevens (bewerkt) 



 

 

 

20 

Gemiddeld genomen bedroeg de waarde van de koopwoningen in het Stadsgewest 
's-Hertogenbosch €287.000 op 1-1-2002. De waarde varieerde van €338.000 in 
Vught tot €264.000 in 's-Hertogenbosch. Het op één na duurst is Haaren, maar dat 
komt omdat daar relatief veel vrijstaande woningen staan. Zodra gekeken wordt naar 
de gemiddelde waarde per woningtype blijkt, dat zowel ’s-Hertogenbosch als Haaren 
een middenpositie innemen, terwijl Vught over de hele linie het duurste is. 
 
De gemiddelde koopsom van de woningen die in het laatste kwartaal van 2001 
verkocht zijn, is volgens cijfers van het Kadaster gestegen met 13,4 % ten opzichte 
van een jaar eerder. De landelijke cijfers resulteren in een percentage van 6,7%. In 
’s-Hertogenbosch steeg die koopsom van €200.000 naar bijna €230.000, in de regio-
gemeenten van €240.000 naar ruim €270.000. Deze stijging is nauwelijks minder 
dan een jaar eerder. De gemiddelde koopsom van verkochte woningen ligt lager dan 
de gemiddelde waarde van alle koopwoningen, omdat goedkopere woningen vaker 
verkocht worden dan duurdere. 
De stijging van de afgelopen jaren heeft zich in het eerste halfjaar van 2002 
voortgezet. In ’s-Hertogenbosch lijkt sprake van afvlakking. 
 
 

Gemiddelde prijs van verkochte woningen
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Cijfers van de NVM geven vergelijkbare uitkomsten. Terwijl er landelijk een 
prijsstijging van 5,9% werd gemeten tussen eind 2000 en eind 2001, laat de NVM-
regio Den Bosch (omvat ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel, Schijndel, 
maar ook het Gelderse rivierengebied) een percentage van 12,7% zien. De mediane 
verkoopprijs voor alle door NVM-makelaars verkochte woningen in dit gebied steeg 
van €219.000 naar €247.000. In de eerste negen maanden van 2002 zijn de prijzen 
van duurdere woningen en appartementen min of meer gestabiliseerd. Alleen 
tussenwoningen en hoekwoningen zijn nog iets in prijs gestegen. 
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3.3. Bouwwijze en grootte 
Van de woningen in het Stadsgewest is 22% een meergezinswoning. In ’s-
Hertogenbosch staan de meeste: 20.000 (35%) tegenover ruim 6.000 (11%) in de 
gezamenlijke regiogemeenten. Grotendeels zijn dat huurwoningen; een kwart ervan 
is koopappartement, zowel in de stad als in de regio.  
37% van de eengezinswoningen is een tussenwoning. Daarvan staat de helft in ’s-
Hertogenbosch en de helft elders in het gewest. De verhouding huur/koop is fifty-
fifty.  
Ook 37% is een hoekwoning, zowel twee-onder-een-kap, als op de kop van een rij. 
Deze komen bijna twee keer zoveel voor in de regiogemeenten als in de stad. In ’s-
Hertogenbosch is bijna de helft daarvan huurwoning, daarbuiten een kwart. In de 
regiogemeenten is een op de vier eengezinswoningen een vrijstaande woning,  in de 
stad een op de zeven. Voor 98% zijn dat koopwoningen. 
 
              
Woningen  
1-1-2002 

Vrijstaande 
woning 

Hoek-
woning 

Tussen-
woning 

Eengezins 
niet gespec 

Meer-
gezins Totaal 

Boxtel 1.941 3.748 2.851 435 2.509 11.484 
Haaren 1.812 2.090 258 478 214 4.852 
‘s-Hertogenbosch 4.950 12.999 17.568 643 19.781 55.941 
Heusden 3.902 5.619 4.675 959 1.123 16.278 
Schijndel 2.010 3.212 2.333 445 701 8.701 
Sint-Michielsgestel 3.220 3.054 2.936 541 588 10.339 
Vught 1.589 3.418 3.322 248 1.508 10.085 

Stadsgewest 19.424 34.140 33.943 3.749 26.424 117.680 

 
 
Traditioneel wordt in woningmarktonderzoek het aantal kamers gebruikt als maat 
voor de grootte van een woning. Maar van een groot deel van de gewestelijke 
woningvoorraad is dit gegeven niet bekend. 
Het aantal kamers zegt trouwens niet zo heel veel over de ruimte die een woning 
biedt. Zo hebben oudere woningen doorgaans kleinere kamers dan moderne 
woningen. Wie een woning zoekt, vraagt tegenwoordig eerder naar het aantal 
vierkante meters woonoppervlak dan naar het aantal kamers. 
Het woonoppervlak kan met een acceptabele marge worden afgeleid uit de inhoud 
van een woning. Uit de gemeentelijke OZB-gegevens is in principe van alle 
woningen de inhoud bekend. 
De klassieke indeling is: klein (1-3 kamers), middelgroot (4-5 kamers) en groot (6 en 
meer kamers). Om hierop aan te sluiten is gezocht naar een klassenverdeling op 
basis van inhoud van de woning, zodanig dat de woningvoorraad uiteenvalt in 
klassen van vergelijkbare omvang als wanneer het aantal kamers het criterium was. 
Het blijkt dan, dat de categorie ‘middelgroot’ bij eengezinswoningen correspondeert 
met een woninginhoud van 280 tot 480 m3, bij meergezinswoningen van 260 tot 455 
m3. Dat komt overeen met een woonoppervlak tussen ca 90 en 160 m2.  
Huurwoningen zijn doorgaans kleiner dan koopwoningen. 
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Bijna alle eengezinshuurwoningen meten minder dan 480 m3. Ruim 80% zit in de 
klasse 280-480 m3. Meergezinshuurwoningen zijn in doorsnee zo’n 100 m3 kleiner. 
Ruim 70% daarvan valt dan ook in de categorie kleine woningen. 
Grote woningen zijn vooral te vinden in de koopsector: van de eengezinswoningen is 
een kwart groter dan 480 m3. Koopappartementen zijn gemiddeld eveneens een 100 
m3 kleiner.  
 
              

Woningen 1-1-2002 Klein Middelgroot Groot Onbekend Totaal 

Huur eengezinswoning 4.315 21.446 243 77 26.081 
 meergezinswoning 14.263 5.527 151 23 19.964 
Koop eengezinswoning 3.696 45.182 15.008 1.289 65.175 
  meergezinswoning 2.629 3.074 673 84 6.460 

Totaal 24.903 75.229 16.075 1.473 117.680 
 Middelgroot eengezins = 280-480 m3, middelgroot meergezins = 260-455 m3 

 
 

3.4. Bouwperiode 
Van de woningvoorraad in het Stadsgewest dateert 42% van voor 1970.  
Schijndel heeft de kleinste oudere voorraad (35%) en is dus in de afgelopen dertig 
jaar het snelst gegroeid. Van het huidige Vught bestond bijna de helft al in 1970. 
Vooral aan Boxtel zijn de jaren zeventig niet ongemerkt voorbijgegaan. Uit deze 
periode stamt bijna 30% van alle woningen. 
Sinds 1980 zijn vooral Heusden en Schijndel relatief sterk uitgebreid. 
 

Woningvoorraad 1-1-2002 naar bouwperiode
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Zodra de woningvoorraad naar bouwperiode in kaart wordt gebracht, ontstaat een 
helder beeld van de verstedelijking in de afgelopen halve eeuw.  
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Woningen van voor 1990 Woningen per 1-1-2002 
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3.5. Woningaanpassing en toegankelijkheid 
Met de vergrijzing van de bevolking in aantocht is het van belang, dat de 
woningvoorraad voldoende geschikte woningen kent voor mensen die wat minder 
mobiel zijn geworden of een handicap hebben. 
De belangrijkste factoren die deze geschiktheid bepalen zijn de toegankelijkheid van 
de woning, de aanwezigheid van een lift in meergezinswoningen, gelijkvloerse 
vertrekken (dwz minstens één slaapkamer op het niveau van de woonkamer) en 
eventueel aangebrachte voorzieningen. 
Het Woningbehoefteonderzoek van het ministerie van VROM en CBS dat in 1998 en 
in 2000 in het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch is uitgevoerd, geeft enig inzicht in dit 
aspect van de woningvoorraad. 
 
Driekwart van alle woningen heeft ongelijkvloers gelegen vertrekken. Dat is meer 
dan het landelijk gemiddelde (63%). Dat komt omdat het totale aandeel meergezins-
woningen in het Stadsgewest vrij laag is (21% tegenover 31% landelijk). 
Niet alle woningen met gelijkvloerse vertrekken zijn ook gelijkvloers toegankelijk. 
Van de eengezinswoningen heeft ongeveer één op de tien gelijkvloerse vertrekken 
en is eveneens gelijkvloers toegankelijk. Van de meergezinswoningen is dat 60%. 
Een kwart van de meergezinswoningen heeft weliswaar gelijkvloerse vertrekken, 
maar om er te komen moet eerst een trap overbrugd worden. De resterende 
meergezinswoningen beslaan binnenshuis meerdere verdiepingen.  
Er is weinig verschil tussen koop- en huurwoningen. 
 
     

Alle woningen Gelijkvloers 
toegankelijk 

Gelijkvloers 
ontoegankelijk 

Ongelijkvloers Totaal 

Koop eengezins 13% 1% 86% 100% 
Koop meergezins 60% 25% 15% 100% 
Huur eengezins 9% 0% 91% 100% 
Huur meergezins 58% 25% 17% 100% 
     
Totaal 22% 6% 73% 100% 
Nederland 24% 13% 63% 100% 
bron: WBO 1998 en 2000 
 

     

Woningen bewoond 
door 55-plussers  

Gelijkvloers 
toegankelijk 

Gelijkvloers 
ontoegankelijk 

Ongelijkvloers Totaal 

Koop eengezins 26% 1% 74% 100% 
Koop meergezins 57% 31% 13% 100% 
Huur eengezins 14% 0% 87% 100% 
Huur meergezins 81% 7% 13% 100% 
     
Totaal 55+ huishoudens 37% 3% 61% 100% 
Nederland 38% 9% 54% 100% 
bron: WBO 1998 en 2000 
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Voorzover woningen bewoond worden door senioren (55 jaar en ouder), blijkt 
duidelijk een voorkeur voor de meer toegankelijke en gelijkvloerse woningtypen.  
 
Bijna de helft van de meergezinswoningen is voorzien van een lift.  
6% van alle woningen is enigszins aangepast door middel van kleine voorzieningen. 
Dat correspondeert met wat elders in den lande gebruikelijk is. Vooral de 
meergezinshuurwoningen kennen een groot aandeel lichte aanpassingen. Een klein 
percentage van de woningen is ingrijpend aangepast. Daar bestaat geen verschil 
naar eigendomsverhouding of bouwwijze. 
 
    

Woningaanpassing Lift aanwezig Kleine voorzieningen Ingrijpend aangepast 

Koop eengezins 0% 4% 1% 
Koop meergezins 53% 3% 2% 
Huur eengezins 0% 5% 2% 
Huur meergezins 44% 16% 2% 
    
Bouwjaar  voor 1945 1% 4% 1% 
Bouwjaar 1945-1970 9% 6% 2% 
Bouwjaar na 1970 12% 7% 2% 
    
Totaal 9% 6% 2% 
Nederland 12% 6% 2% 
bron: WBO 1998 en 2000 
 
 
Van de woningen die door senioren bewoond worden, hebben de meergezins-
huurwoningen beduidend vaker een lift. In de koopsector treedt dat verschil niet op. 
Ook blijkt dat bijna 30% van de meergezinshuurwoningen voorzien is van kleine 
aanpassingen. Van de overige woningen is dat 10%. Vaker ook zijn de woningen 
van senioren ingrijpend aangepast. 
 

    

Woningen bewoond 
door 55-plussers  

Lift aanwezig Kleine voorzieningen Ingrijpend aangepast 

Koop eengezins 0% 10% 3% 
Koop meergezins 56% 10% 7% 
Huur eengezins 0% 10% 5% 
Huur meergezins 65% 29% 4% 
    
Totaal 17% 14% 4% 
Nederland 20% 14% 3% 
bron: WBO 1998 en 2000 
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3.6. Woningisolatie 
Bij verreweg de meeste woningen zijn in meerdere of mindere mate isolatie-
maatregelen getroffen.  Toch wordt nog bij zo'n 15% van de meergezinswoningen 
geen enkele vorm van isolatie gevonden. Bijna één op de tien eengezinswoningen in 
de huursector is evenmin geïsoleerd.  
Woningen van na 1970 zijn bijna allemaal op de één of andere wijze van isolatie 
voorzien. Dubbelglas in de woonkamer en vloer- en muurisolatie zijn het meest 
algemeen. Bij vooroorlogse woningen wordt muur - en dakisolatie het minst 
toegepast. Vooral in de huursector krijgt dakisolatie minder aandacht dan overige 
maatregelen. 
 

       

Woningisolatie Muurisolatie Vloerisolatie Dakisolatie Dubbele 
beglazing 

woonkamer 

Dubbele 
beglazing 

slaapkamer 

Woningen 
zonder 
isolatie 

Koop eengezins 67% 77% 55% 92% 62% 2% 
Koop meergezins 58% 63% 41% 75% 67% 14% 
Huur eengezins 63% 57% 32% 85% 46% 9% 
Huur meergezins 57% 46% 36% 76% 53% 17% 
       
voor 1945 34% 50% 29% 68% 44% 17% 
1945-1970 45% 48% 23% 83% 46% 11% 
na 1970 82% 81% 63% 93% 66% 2% 
       
Totaal 64% 66% 45% 87% 57% 7% 
Nederland 59% 59% 38% 85% 62% 8% 
bron: WBO 1998 en 2000 
 
 

3.7. Leegstand 
De (administratieve) leegstand in het Stadsgewest is ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van een jaar eerder en bedraagt nog steeds 3% van de voorraad. De 
kortdurende leegstand (minder dan een jaar) bleef met 1,7% eveneens gelijk.  
 

      

Leegstand  1-1-2002    Aantal                 Als percentage van de voorraad 
 woningen Huur Koop Totaal <1 jaar 

Boxtel 360 3,8% 2,7% 3,1% 1,8% 
Haaren 100 2,0% 2,1% 2,1% 1,3% 
‘s-Hertogenbosch 1931 3,4% 3,5% 3,5% 1,9% 
Heusden 429 1,7% 3,0% 2,6% 1,5% 
Schijndel 205 2,6% 2,2% 2,4% 1,2% 
Sint-Michielsgestel 218 1,9% 2,2% 2,1% 1,3% 
Vught 291 2,0% 3,4% 2,9% 1,7% 
Stadsgewest 3534 3,0% 3,0% 3,0% 1,7% 
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4. Huishoudens in woningen 
 
• Sinds 1998 is het aantal kleine huishoudens toegenomen. Dit past in het lange-

termijnperspectief, waarvoor ontgroening en vergrijzing de belangrijkste 
trefwoorden zijn. 

 

• De ontwikkelingen in 2001 gaan tegen deze trend in. De toename van het aantal 
kleine huishoudens stokt, het aantal gezinnen met kinderen neemt toe, evenals 
het aantal eenoudergezinnen. 

 

• Alleenstaanden en eenoudergezinnen bewonen veel vaker een huurwoning dan 
andere huishoudens. Bovendien wonen ze doorgaans een stuk kleiner dan de 
rest. 

 

• Er zijn steeds minder jonge huishoudens. Vooral in 2001 daalde hun aantal fors. 
Daar staat tegenover dat de 55-plus-huishoudens sterk in opmars zijn; met 
name de groep tot 65 jaar groeit explosief. 

 

• De meeste jongeren tot 30 jaar en ouderen vanaf 70 jaar wonen in een 
huurwoning. Ze wonen ook kleiner dan anderen. Huishoudens tussen de 50 en 
65 jaar beschikken over een zee van ruimte in huis. 

 

• In de laatste vier jaar is het aantal allochtone huishoudens flink gegroeid. In ’s -
Hertogenbosch gaat het om een derde van alle nieuwe huishoudens en in de 
regio om 10%. 

 

• Afgaande op hun woonsituatie springt geen enkele etnische groep er zo uit als 
die van Turkse en Marokkaanse huishoudens. In doorsnee wonen ze erg 
goedkoop. Gemiddeld zijn hun huizen kleiner en hun huishoudens groter. 
Vergeleken met anderen hebben ze per persoon maar de helft aan woonruimte 
ter beschikking.  

 

• Het aantal ontvangers van individuele huursubsidie is in de afgelopen jaren 
nauwelijks gedaald. 

 

• In ’s-Hertogenbosch en Vught zijn de inkomens van huishoudens boven-
gemiddeld gestegen. Voor het Stadsgewest als geheel was de stijging even 
groot als in de rest van Nederland. 

 

• De groep huishoudens met een laag inkomen is echter niet kleiner geworden. 
 

• Circa 32% van de huishoudens behoort tot de ‘doelgroep van beleid’. Deze 
groep omvat voornamelijk ouderen, alleenstaanden en eenoudergezinnen. 

 

• Huishoudens uit de doelgroep zijn alles bij elkaar gemiddeld 45% van hun netto 
inkomen kwijt aan wonen, twee keer zo veel als andere huishoudens. De 
huurders onder hen waren in 2000 duurder uit dan twee jaar eerder. 

 

• Bijna 90% van de huishoudens is (zeer) tevreden met de huidige woning en de 
woonomgeving. En hoe duurder de woning, des te meer tevreden men is. Het 
minst tevreden zijn bewoners van goedkope huurwoningen, vooral als die in 
buitencentrumwijken staan.  
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4.1. Huishoudens en hun woonsituatie 
 

4.1.1. Huishoudenssamenstelling 
Het aantal huishoudens in woningen is het afgelopen jaar met 0,8% toegenomen, 
iets minder dan een jaar eerder. De gemiddelde woningbezetting 5 in het 
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch is met 2,50 nagenoeg ongewijzigd gebleven 
vergeleken  met een jaar geleden. 
 

       

Huishoudens 1-1-2002 Alleen- Tweepers. Gezin met Eenouder Meerpers. Totaal 
 staand huishouden kinderen gezin huishouden  

Boxtel 2.676 3.596 4.115 510 227 11.124 
Haaren 813 1.598 2.027 200 114 4.752 
‘s-Hertogenbosch 16.681 16.553 16.264 3.037 1.475 54.010 
Heusden 3.098 5.177 6.587 679 308 15.849 
Schijndel 1.610 2.847 3.491 407 141 8.496 
Sint-Michielsgestel 1.925 3.401 4.181 399 215 10.121 
Vught 2.662 3.151 3.312 496 173 9.794 
Stadsgewest 29.465 36.323 39.977 5.728 2.653 114.146 

 
 
Voor wat betreft de ontwikkeling van de huishoudenssamenstelling lijkt er in ’s-
Hertogenbosch in 2001 sprake te zijn van omkering van de trend van de afgelopen 
paar jaar. Het aantal alleenstaanden is beduidend minder sterk toegenomen dan in 
de voorgaande jaren en het aantal tweepersoonshuishoudens is zelfs afgenomen. 
Opmerkelijk is bovendien dat het aantal eenoudergezinnen plotseling met meer dan  
5% is toegenomen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de huidige situatie op de  
woningmarkt. 
In de regiogemeenten valt op dat het aantal tweepersoonshuishoudens in 2001 juist 
weer behoorlijk is gestegen vergeleken met een jaar eerder. En de voortdurende 
afname van het aantal gezinnen met kinderen is in 2001 tot staan gekomen. 
 
Over de periode 1998 t/m 2001 bezien is het aantal huishoudens toegenomen met 
ca 5.200: 2.400 in ’s-Hertogenbosch en 2.800 in de regiogemeenten. In de 
regiogemeenten  zijn bijna uitsluitend de een- en tweepersoonshuishoudens 
verantwoordelijk voor deze toename, terwijl het aantal gezinnen met kinderen 
geleidelijk aan terugliep. Dat laatste is met name het geval in Boxtel en Heusden, in 
mindere mate in Schijndel. In Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught is hun aantal 
stabiel gebleven.  
 
In de stad komt bijna 60% van de toename voor rekening van alleenstaanden. De 
toename van het aantal tweepersoonshuishoudens is daar beduidend geringer dan 
in de regio. Daarnaast is in de stad ook het aantal gezinnen met kinderen en 
eenoudergezinnen toegenomen.  
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Tweederde van de alleenstaanden en eenoudergezinnen bewoont een huurwoning  
(zie bijlage, tabel 1).  Van de tweepersoonshuishoudens is dat een derde en van de 
gezinnen met kinderen bijna een kwart. 
70% van alle huurwoningen wordt bewoond door alleenstaanden en tweepersoons-
huishoudens, 20% door gezinnen met kinderen. Deze verdeling geldt voor zowel 
stad als regio. 
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20% van de koopwoningen in ’s-Hertogenbosch wordt bewoond door één persoon, 
in de regiogemeenten is dat 15%. Daar wordt een groter deel van de koopwoningen 
bezet door gezinnen met kinderen: ruim 45% tegenover 40% in de stad. 
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Meer dan de helft van de alleenstaanden woont in een meergezinswoning en in 
driekwart van de gevallen is dat een kleine woning (zie bijlage, tabel 2). Van de 
tweepersoonshuishoudens bewoont 20% een meergezinswoning die gemiddeld 20% 
ruimer is. Gezinnen met kinderen en meerpersoonshuishoudens hebben de meeste 
ruimte tot hun beschikking. Bijna altijd is dat een eengezinswoning. 
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Punt van aandacht is, dat bijna 40% van de alleenstaanden een (middel)grote 
eengezinswoning bewoont. De helft van hen bewoonde vier jaar eerder dezelfde 
woning en was toen ook alleenstaand. De dynamiek in deze groep is dus behoorlijk 
groot. Toch mag bij deze groep een behoefte aan kleiner wonen verwacht worden, 
temeer daar ouderen oververtegenwoordigd zijn. 
 

4.1.2. Leeftijd 
Het aanta l huishoudens onder de 30 jaar neemt af. Deze afname voltrekt zich sinds 
1999 in een steeds sneller tempo. Toen daalde hun aantal nog met 3%, in 2000 met 
5% en in 2001 met 6%. In ’s-Hertogenbosch was de daling het sterkst: in een jaar 
tijd kromp het aantal jonge huishoudens met 7%. 
Daar staat tegenover, dat de andere huishoudens in aantal toenamen. Die toename 
was het grootst bij de 55 t/m 64-jarigen, zowel in de stad als in de regio. De groep 
van 30 t/m 54 jaar groeide alleen in de stad, maar minder sterk dan in de 
voorgaande jaren. In de regiogemeenten bedroeg de stijging van het aantal 65-
plussers 2,5%, bijna twee keer zoveel als in de stad. 
 

       

Huishoudens 1-1-2002    < 30 jr 30 - 54 jr 55 - 64 jr 65 - 74 jr    > 74 jr Totaal 

Boxtel 889 5.922 2.001 1.351 961 11.124 
Haaren 209 2.599 926 648 370 4.752 
‘s-Hertogenbosch 5.744 29.209 7.902 6.314 4.841 54.010 
Heusden 1.056 8.858 2.712 1.956 1.267 15.849 
Schijndel 590 4.814 1.415 1.026 651 8.496 
Sint-Michielsgestel 490 5.381 1.915 1.461 874 10.121 
Vught 525 5.157 1.545 1.381 1.186 9.794 
Stadsgewest 9.503 61.940 18.416 14.137 10.150 114.146 
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Van jongere huishoudens tot 30 jaar en van de ouderen vanaf 75 jaar woont meer 
dan de helft in een huurwoning (zie bijlage, tabel 3). Twee op de drie huishoudens 
tussen de 30 en de 65 jaar bewonen een koopwoning. Het omslagpunt, waarbij 
huishoudens vaker in een huur- dan in een koopwoning wonen, ligt bij ca. 70 jaar.  
Naarmate huishoudens ouder zijn wonen ze in een duurdere woning, maar boven de 
60 jaar is die woning weer een fractie goedkoper. 
 
 

Huishoudens 1-1-2002 naar leeftijd en prijsklasse
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Zowel jongeren als ouderen wonen vaker in een meergezinswoning dan 
huishoudens tussen de 30 en 65 jaar. Van de groep tot 30 jaar is dat zelfs de helft 
(zie bijlage, tabel 4).  
Met toenemende leeftijd hebben huishoudens in hun huis meer ruimte ter 
beschikking, zowel in eengezins- als in meergezinswoningen. Vanaf 60 jaar wonen 
huishoudens geleidelijk aan weer wat kleiner. 
 

Huishoudens 1-1-2002 naar leeftijd en woningtype
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4.1.3. Etniciteit 
Het aantal huishoudens in het Stadsgewest met een niet-Nederlandse etniciteit is in 
het afgelopen jaar met 2,1% toegenomen, terwijl het aantal autochtone huishoudens 
met 0,6% steeg. In totaal heeft nu een op de acht huishoudens een niet-
Nederlandse achtergrond. Meer dan de helft daarvan komt uit een westers land .  
5,7% van alle huishoudens kan gerekend worden tot de categorie etnische 
minderheden. In ’s-Hertogenbosch gaat het om 8,3% van de huishoudens, in de 
regiogemeenten om 3,4%. 
 
In de afgelopen 4 jaar is het percentage allochtone huishoudens gestegen van 
11,7% naar 12,4%. Van de 5.200 huishoudens die er sinds 1998 bijkwamen hebben 
1.400 een buitenlandse achtergrond. Ruim 300 daarvan komen uit een westers land. 
In ’s-Hertogenbosch behoort een derde van het extra aantal huishoudens tot een 
etnische minderheid: 800 van de 2400. In de regiogemeenten een op de tien: 270 op 
de 2800. Voormalige bewoners van een van de asielzoekerscentra in de regio 
hebben sinds 1998 100 woningen betrokken: 80 in ’s-Hertogenbosch en 20 in de 
regiogemeenten. Meest gaat het om corporatiewoningen. 
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Huishoudens 1-1-2002 Turken/ 
Marok -
kanen 

Surina-
mers/ 

Antillia-
nen 

ov. 
minder-

heden 

ov. niet-
westerse 
allochto-

nen 

ov. 
westerse 
allochto-

nen 

totaal 
allochto-

nen 

Autoch-
tonen Totaal 

Boxtel 194 135 65 191 642 11,0% 9.897 11.124 
Haaren 3 12 6 22 193 5,0% 4.516 4.752 
‘s-Hertogenbosch 1.631 975 617 1.251 4.348 16,3% 45.188 54.010 
Heusden 384 89 80 204 818 9,9% 14.274 15.849 
Schijndel 28 44 60 85 305 6,1% 7.974 8.496 
Sint-Michielsgestel 15 45 29 97 401 5,8% 9.534 10.121 
Vught 26 50 35 128 942 12,1% 8.613 9.794 
Stadsgewest 2.281 1.350 892 1.978 7.649 12,4% 99.996 114.146 
Gem. woningbezetting 3,72 2,78 2,69 2,95 2,39 2,74 2,46 2,50 
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Van de Turkse en Marokkaanse huishoudens woont 85% in een huurwoning (bijlage, 
tabel 5). Bijna altijd is dat een corporatiewoning met een vrij lage huur. Voorzover ze 
een koopwoning bewonen behoort deze ook tot de goedkoopste categorieën. 20% 
van de Turken en 10% van de Marokkanen woont in een koopwoning. 
Surinamers, Antillianen en de andere etnische minderheden bezitten vaker een 
koopwoning: één op elke drie. Het gemiddelde prijsniveau daarvan ligt zo’n 15% 
onder dat van de doorsnee woning.  
Onder de overige niet-westerse allochtonen zitten vrij veel nieuwkomers: de helft 
woont korter dan 10 jaar in Nederland. Van deze groep heeft 15% een koopwoning. 
Van degenen die hier langer wonen of hier geboren zijn heeft 40% een koopwoning. 
Het gemiddelde prijsniveau van die koopwoningen benadert het gemiddelde van de 
markt.  
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Turkse en Marokkaanse huishoudens wonen kleiner dan de andere groepen (zie 
bijlage, tabel 6). Dat is niet verwonderlijk, aangezien ze zich merendeels richten op 
de wat oudere, goedkopere woningvoorraad. Turkse en Marokkaanse huishoudens 
zijn doorgaans ook nog eens vrij groot: 3,7 personen tegenover 2,5 gemiddeld. Dat 
betekent al met al, dat Turken en Marokkanen bijzonder krap behuisd zijn. Per 
persoon is 80 m3 beschikbaar, terwijl een Nederlands huishouden per persoon het 
dubbele aan woonruimte heeft.  
Huishoudens die tot een van de andere etnische minderheden behoren wonen 
weliswaar ruimer, maar toch nog beduidend minder ruim dan het gemiddelde. 
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4.2. Sociaal-economische positie 

4.2.1. Huursubsidie 
Ondanks de economische voorspoed van de afgelopen jaren is het aantal 
ontvangers van individuele huursubsidie nauwelijks gedaald. Pas zeer recent (tijdvak 
2000/2001) kan een lichte afname waargenomen worden. Gedurende het tijdvak 
1997/98 kreeg gemiddeld 31,8% van de bewoners van een huurwoning 
huursubsidie. Dat percentage is drie jaar later gezakt naar 30,1%. In absolute zin 
gaat het om een afname van ca 600 op de 14.000 huishoudens 6.  
Het bedrag aan subsidie is tezelfdertijd gestegen van €1.469 naar €1.615 per 
huishouden per jaar. In totaal werd er in het Stadsgewest een bedrag uitgekeerd van 
23,2 miljoen euro in het tijdvak 1997/98; drie jaar later was dat 23,8 miljoen euro. 
De teruggang van het aanta l huishoudens met huursubsidie heeft uitsluitend 
plaatsgevonden bij degenen die jonger zijn dan 65 jaar, zowel bij de alleenstaanden 
als de meerpersoonshuishoudens. Voor 65-plussers is er niets veranderd: zowel in 
1997/98 als in 2000/01 ontving 45,2% van hen huursubsidie. Ook is het toegekende 
bedrag iets harder gestegen bij de ouderen (+11%) dan bij het gemiddelde 
huishouden (+10%). 
Evenals voorgaande jaren wordt het hoogste bedrag per huishouden toegekend in 
Heusden, het laagste in Schijndel en Vught. Dat was te verwachten, aangezien 
gemiddeld genomen de duurste corporatiewoningen in Heusden staan en de 
goedkoopste in Schijndel en Vught. 
 

         

Aandeel Alle huishoudens Alleenstaanden    Overige 65+ huishoudens 
IHS-ontvangers    in huurwoningen      huishoudens   
2000/2001 % bedrag € % bedrag € % bedrag € % bedrag € 

Boxtel 30% 1.480 38% 1.375 23% 1.605 49% 1.403 
Haaren 31% 1.562 37% 1.581 27% 1.543 51% 1.552 
's-Hertogenbosch 30% 1.656 38% 1.524 24% 1.808 43% 1.636 
Heusden 35% 1.725 46% 1.640 29% 1.805 54% 1.674 
Schijndel 29% 1.448 43% 1.368 21% 1.540 48% 1.298 
Sint-Michielsgestel 31% 1.539 40% 1.460 24% 1.628 51% 1.476 
Vught 27% 1.448 36% 1.350 20% 1.568 41% 1.327 
Stadsgewest 30% 1.615 39% 1.499 24% 1.745 45% 1.558 
 bron: 'Huursubsidie-cijfers in beeld', Ministerie van VROM 

 
 
Het belastbaar inkomen van de huursubsidieontvangers steeg van €12.400 over 
1996 naar €12.900 over 1999, een stijging van 4%. De 65-plussers onder hen 
gingen er het meest op vooruit (+9%), degenen jonger dan 65 kregen er maar 2% 
bij. 
Dankzij de toegekende huursubsidie ging het netto inkomen na aftrek van woon-
lasten gemiddeld met 10% omhoog. Jongeren tot 23 jaar en 65-plussers zagen dat 
inkomen zelfs stijgen met respectievelijk 13% en 12%. Het meest kregen de ouderen 
in Vught extra te besteden (+15%), het minst de huishoudens onder de 65 jaar in 
Schijndel (+6%).  
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4.2.2. Inkomen 
De meest recente inkomensgegevens die het CBS gepubliceerd heeft, zijn die over 
het jaar 1999. Hieruit blijkt, dat de inkomenspositie van de meeste huishoudens zich 
gunstig heeft ontwikkeld ten opzichte van 1998 (zie bijlage, tabel 7).  
Om een juiste vergelijking te maken tussen gemeenten onderling en met landelijke 
cijfers, maakt het CBS gebruik van het begrip 'gestandaardiseerd huishoudens-
inkomen' 7. Hierdoor worden verschillen in huishoudenssamenstelling geneutrali-
seerd. Het blijkt, dat in 1999 dit inkomen in het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch met 
4% is toegenomen, evenveel als  het landelijke cijfer. 
Per gemeente zijn er grote verschillen. Zo laten Vught en ’s-Hertogenbosch de 
grootste stijging zien (5%). Het minst zijn de huishoudensinkomens in Haaren en 
Schijndel gestegen (2%).  
Ook per soort huishouden zijn de verschillen groot. Alleenstaanden in Heusden en 
Schijndel kregen er helemaal niets bij en in Vught 5%. Meerpersoonshuishoudens  
zonder kinderen waren in Vught het beste af (+7%), terwijl ze in Heusden en 
Schijndel er zeer bescheiden op vooruit gingen (+2%). Gezinnen met kinderen in ’s-
Hertogenbosch hadden 7% meer te besteden, in Haaren slechts 1%. 
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Voor wat betreft de verdeling van huishoudensinkomens blijkt dat het aandeel 
huishoudens met een lager inkomen (tot € 19.200 besteedbaar in 1999) niet kleiner 
is geworden en 35,7% bedraagt, terwijl het landelijke cijfer 40% is. In Schijndel, 
Haaren en Boxtel is de groep met lagere inkomens gegroeid. Het percentage bleef in 
de overige gemeenten constant of daalde iets (Vught, ’s-Hertogenbosch). 
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Evenals in 1998 leefde in 1999 ruim 8% van de huishoudens op of rond het sociaal 
minimum. Landelijk is dat ca 9,5%. Het percentage varieert van 6,5% à 7% in Sint-
Michielsgestel, Schijndel en Vught, tot 9,5% in ’s-Hertogenbosch. 
Het aandeel huishoudens met de hoogste inkomens (vanaf € 34.200 besteedbaar in 
1999) is wel iets toegenomen: van 22,9% naar 23,3% (landelijk 20%). Vooral in 
Vught en ’s-Hertogenbosch deed zich de toename voor, terwijl deze categorie in 
Haaren en Schijndel iets gekrompen is. 
 

4.2.3. Doelgroep van beleid 
Tot de doelgroep van beleid behoren huishoudens met lagere inkomens 8. Het beleid 
is gericht op de zorg voor voldoende betaalbare woningen voor deze groep. 
In het Stadsgewest 's-Hertogenbosch behoort bijna een derde van alle huishoudens 
tot de doelgroep. Dat is enkele procenten minder dan het provinciale en het lande-
lijke aandeel. Dit blijkt uit de Woningbehoefteonderzoeken 1998 en 2000 van het 
ministerie van VROM en CBS. 
 
Er zijn grote verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen en huishoudens-
categorieën. Zo mag rond een kwart van de huishoudens tot 65 jaar zich tot de 
doelgroep rekenen. Maar van de 65-plussers hoort circa 60% bij de doelgroep. 
Verreweg het grootste deel van de eenoudergezinnen valt eveneens in de 
doelgroep. Van de alleenstaanden treft de helft dit lot.  
 
De helft van de huurwoningen in het Stadsgewest en bijna een vijfde van de 
koopwoningen wordt bewoond door huishoudens uit de doelgroep.  
Een derde deel van de huishoudens uit de doelgroep woont in een koopwoning. 
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Huishoudens uit de doelgroep geven van hun netto inkomen relatief gezien bijna 
twee maal zo veel uit aan totale woonlasten als niet-doelgroephuishoudens: 40 à 
45% tegenover 22 à 25%. Deze gewestelijke cijfers wijken niet erg af van de 
landelijke cijfers. 
In 2000 waren de woonlasten voor de doelgroephuishoudens in de huursector 
behoorlijk hoger dan twee jaar eerder.  
 

      

Woonlasten (bedragen in €)   WBO 1998   WBO 2000 
  Doelgroep Niet-

doelgroep 
Doelgroep Niet-

doelgroep 
Huursector:     

 Basishuur 295 362 336 360 
 Netto huur (basishuur -/ - IHS) 237 358 274 353 
 Bijkomende woonuitgaven (nutsvoorz., heffingen) 101 113 115 128 
 Totale woonuitgaven 339 471 389 481 
 Netto huurquote (tov. netto inkomen) 27% 19% 32% 18% 
 Totale woonquote 39% 25% 45% 25% 
      

Koopsector:     
 Koopprijs 168.000 182.000 220.000 221.000 
 Bruto woonlasten 404 512 363 486 
 Netto kooplasten (bruto +/- fiscaal effect) 382 404 335 399 
 Bijkomende kooplasten (nutsvoorz., heffingen) 132 144 144 157 
 Totale woonuitgaven 1132 1208 1056 1226 
 Netto koopquote 35% 16% 32% 16% 
 Totale woonquote 47% 22% 44% 22% 

bron: WBO 1998 en 2000 
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4.3. Waardering van woning en woonomgeving 
In het kader van het Woningbehoefteonderzoek van het ministerie van VROM en 
CBS is gemeten in hoeverre bewoners tevreden zijn over hun woning en 
woonomgeving. 
 
Verreweg de meeste mensen zijn goed te spreken over hun woning en hun woon-
omgeving.  Het Stadsgewest 's-Hertogenbosch wijkt daarin niet af van de rest van 
Nederland.  
88% geeft aan (zeer) tevreden te zijn met de huidige woning. Jongeren zijn het minst 
tevreden, ouderen het meest. Tweepersoonshuishoudens zijn beduidend vaker 
tevreden dan alleenstaanden en wie meer verdient is ook eerder tevreden. 
Voor tevredenheid met de woonomgeving gelden nagenoeg dezelfde uitkomsten. 
 
Bewoners van een eengezinswoning leggen een grotere tevredenheid aan de dag 
dan mensen in een meergezinswoning. Dat geldt ook voor huiseigenaren ten 
opzichte van huurders. Huishoudens in een goedkope huurwoning zijn het minst te 
spreken over hun woning. In zijn algemeenheid blijkt dat hoe duurder de woning is, 
des te meer men tevreden is over zijn huisvesting. Aan kop gaan de bezitters van 
een middeldure of dure koopwoning. Maar ook grote woningen huisvesten vaker 
tevreden mensen dan kleine woningen. Het bouwjaar doet er daarbij niet zo veel toe. 
Wel de ligging: in de buitencentrumwijken is men doorgaans minder tevreden, terwijl 
wie landelijk woont weinig te klagen heeft.  
 
 

woning woonomgeving Tevredenheid met: 
(zeer) 

tevreden 
(on) 

tevreden 
(zeer) on-
tevreden 

(zeer) 
tevreden 

(on) 
tevreden 

(zeer) on-
tevreden 

tot 35 jr 81% 15% 5% 80% 12% 9% 
35-64 jr 90% 7% 4% 88% 7% 6% 
65 jr e.o. 92% 7% 2% 91% 5% 4% 

       
Alleenstaand 83% 13% 5% 85% 10% 6% 
Samenwonend z.kinderen 93% 6% 3% 90% 6% 5% 
Samenwonend m.kinderen 87% 9% 5% 84% 8% 8% 
Overig (oa eenoudergezin) 92% 4% 4% 87% 9% 5% 

       
Minimuminkomen  85% 10% 5% 86% 8% 7% 
Inkomen minimum-modaal  88% 11% 2% 85% 8% 7% 
Inkomen bovenmodaal 89% 7% 4% 87% 8% 6% 
       
Totaal 88% 9% 4% 86% 8% 7% 
Nederland 86% 9% 5% 86% 8% 7% 
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Wat betreft de woonomgeving geldt min of meer hetzelfde. Relatief veel ontevreden 
tot zeer ontevreden mensen worden aangetroffen in de buitencentrumwijken, onder 
huurders in de sociale sector en onder bewoners van woningen uit de jaren 1945-
1970. Deze kenmerken blijken vaak samen te vallen. 
Wat overigens frappeert, is dat huishoudens in een middeldure koopwoning zich aan 
de ene kant buitengewoon tevreden tonen over hun woning, terwijl ze aan de andere 
kant beduidend minder positief zijn over hun woonomgeving. 
 
 

woning woonomgeving Tevredenheid met: 
(zeer) 

tevreden 
(on) 

tevreden 
(zeer) on-
tevreden 

(zeer) 
tevreden 

(on) 
tevreden 

(zeer) on-
tevreden 

Eengezinswoning 90% 8% 3% 88% 7% 7% 
Meergezinswoning 80% 13% 7% 81% 12% 8% 

       
Koopwoning 95% 5% 1% 90% 6% 4% 
Sociale huur 79% 14% 7% 82% 9% 10% 
Particuliere huur 82% 10% 9% 81% 13% 7% 

       
Goedkope koop 83% 15% 2% 85% 12% 3% 
Middeldure koop 95% 4% 2% 83% 9% 9% 
Dure koop 96% 4% 0% 94% 4% 3% 
Goedkope huur 77% 15% 9% 84% 7% 9% 
Middeldure huur 79% 14% 7% 78% 12% 11% 
Dure huur 91% 7% 3% 89% 8% 3% 

       
Tot 3 kamers 81% 15% 5% 82% 12% 6% 
4 kamers 86% 9% 6% 87% 6% 7% 
5 e.m. kamers 93% 5% 2% 88% 7% 6% 

       
Bouwjaar tot 1945 88% 12% 1% 88% 7% 5% 
Bouwjaar 1945-1970 87% 9% 6% 84% 7% 9% 
Bouwjaar vanaf 1971 89% 8% 3% 87% 8% 5% 

       
Centrum 88% 9% 4% 88% 7% 6% 
Buiten centrum 84% 10% 7% 82% 9% 10% 
Stadsrand 89% 10% 2% 82% 13% 6% 
Landelijk gebied 95% 4% 1% 92% 6% 3% 
bron: WBO 1998 en 2000 
 
 
De tevredenheid over de huidige woning wordt voor een groot deel bepaald door 
fysieke factoren, waarvan de indeling van de woning, de grootte en de staat van 
onderhoud de belangrijkste zijn. 
Meergezinswoningen worden vaker als te klein ervaren dan eengezinswoningen. 
Ook het onderhoud ervan laat doorgaans wat meer te wensen over. 
Koopwoningen scoren goed, al vinden vrij veel bewoners van een goedkope of 
middeldure koopwoning deze te klein. Dat geldt ook voor huurders. Daarnaast vindt 
een op de tien huishoudens in een middeldure huurwoning deze juist te groot. 
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Het meest in het oog springende verschil tussen huur- en koopsector betreft de 
onderhoudsstaat: 14% van de sociale en zelfs 23% van de particuliere huurders 
vindt de woning ronduit slecht onderhouden. Koopwoningbewoners menen het beter 
voor elkaar te hebben, wat niet vreemd is als ze er zelf verantwoordelijk voor zijn. 
Overigens roepen de provinciale en de landelijke cijfers exact hetzelfde beeld op. 
 
Daarnaast zijn in het WBO nog enkele andere kwaliteitsaspecten van de 
woonomgeving in kaart gebracht. Deze hebben enerzijds betrekking op de binding 
van bewoners met hun buurt, anderzijds op de aanwezigheid van voorzieningen, 
overlast en (subjectieve) veiligheid. 
 
Jongeren zijn beduidend minder gehecht aan de eigen buurt dan ouderen. Ouderen 
voelen zich vaker thuis in hun woonomgeving. De huishoudenssituatie heeft hierop 
weinig invloed. Opvallend is dat mensen met een laag inkomen zich meer hechten 
aan hun buurt dan degenen die meer verdienen. 
 

    

Mening bewoner over 
woonomgeving 

Buurt is vervelend 
om te wonen 

Is gehecht aan buurt Voelt zich thuis in 
buurt 

tot 35 jr 6% 35% 78% 
35-64 jr 3% 60% 86% 
65 jr e.o. 2% 71% 92% 

    
Alleenstaand 2% 57% 83% 
Samenwonend zonder kinderen 2% 55% 87% 
Samenwonend met kinderen 5% 54% 85% 
Overig 2% 62% 84% 

    
Minimuminkomen  3% 61% 84% 
Inkomen minimum-modaal  3% 53% 85% 
Inkomen bovenmodaal 3% 54% 86% 
bron: WBO 1998 en 2000 
 
 
Gelet op de woonsituatie blijkt dat bewoners van een eengezinswoning een grotere 
binding met de buurt aan de dag leggen dan degenen die in een meergezinswoning 
wonen. 
Hetzelfde geldt voor woningbezitters ten opzichte van huurders. Maar dit laatste 
geldt weer niet voor huurders in het goedkope segment. Zij tonen zich juist het 
meest gehecht aan de buurt. Opvallend genoeg voelen bewoners van een 
middeldure huurwoning zich het minst vaak gehecht. Deze kennelijke tegenstelling 
staat niet op zichzelf: ook landelijk doet zich dit verschijnsel voor. In de koopsector is 
er geen eenduidig verband tussen gehechtheid aan de buurt en prijsklasse. 
De betrokkenheid bij de woonomgeving is groter naarmate ook de woning groter is 
en naarmate deze ouder is. Vooroorlogse buurten scoren op dit punt het best. 
Het landelijk gebied is de omgeving waar men zich (relatief gezien) het meest thuis 
voelt en waaraan men hecht. Ook centrummilieus komen niet slecht uit de bus. De 
buitencentrumwijken laten een wat somberder beeld zien.  
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Gevraagd naar hun mening over de nabijheid van voorzieningen geven veel 
bewoners aan, dat het doorgaans nogal schort aan speelvoorzieningen. Ook de 
aanwezigheid van parkeergelegenheid laat vaak te wensen over. Deze conclusies 
wijken niet af van wat elders in het land geconstateerd wordt. Over groenvoor-
zieningen is men in het Stadsgewest beter te spreken dan gemiddeld in Nederland. 
 

     

Mening bewoner over voorzieningen Voldoende Onvoldoende Niet aanwezig Totaal 

Winkels voor dagelijkse boodschappen 80% 13% 8% 100% 
Parkeergelegenheid 74% 24% 3% 100% 
Scholen basisonderwijs 91% 5% 5% 100% 
Speelvoorzieningen 66% 24% 11% 100% 
Groenvoorzieningen 87% 12% 2% 100% 
bron: WBO 1998 en 2000 
 
 
Er blijkt slechts hier en daar een relatie te constateren tussen de hier genoemde 
opvattingen over voorzieningen en de kenmerken van het huishouden of van de 
woning. Zo wordt het ontbreken van winkels vooral gesignaleerd door ouderen en 
samenwonenden zonder kinderen. Ook wie in een koopwoning woont voelt eerder 
een gebrek aan winkels dan een huurder. En het zal niet verbazen dat in het 
landelijk gebied de afwezigheid van winkels ervaren wordt door meer dan 20% van 
de huishoudens. 
Verder valt op, dat mensen zonder kinderen vaker dan degenen met kinderen het 
gemis aan speelvoorzieningen noemen. Logisch is weer wel, dat dit eveneens geldt 
voor het landelijk gebied, waar bijna 20% het euvel rapporteert. Ook als men in een 
vooroorlogs huis woont, dat wellicht in een vooroorlogse buurt staat, wordt het 
ontbreken van speelvoorzieningen vaker dan gemiddeld opgemerkt. 
 
Bijna 90% van de huishoudens heeft geen of weinig overlast van buurtbewoners. 
Voor ruim 70% geldt dat men geen of weinig hinder heeft van verkeer. Dezelfde 
cijfers gelden voor heel Nederland. 
Bewoners van goedkope huurwoningen blijken vaker last van de buren te hebben 
dan anderen.  
In een centrumomgeving en in de wijken daarbuiten heeft men iets meer overlast 
van verkeer dan aan de stadsrand of in het landelijk gebied. 
 
Evenals in de rest van het land voelt 95% van de mensen zich veilig in eigen huis, 
jongeren nog iets vaker dan ouderen. Opvallend is dat van de eenoudergezinnen 
slechts 85% zich veilig voelt. Dat aandeel ligt significant onder het provinciale (94%) 
en landelijke (92%) cijfer. 
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5. Verhuizingen in 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Er werden 17% minder huurwoningen betrokken in 2001 dan een jaar eerder. 

Vergeleken met 1998 en 1999  bedroeg de terugval 26%. Oorzaken zijn:  
 - sterk teruggelopen nieuwbouw van huurwoningen;  
 - afname van het aantal huurders dat een woning koopt. 
 Beide factoren leiden tot stagnatie van de doorstroming binnen de bestaande 

huursector, hetgeen de situatie verder verergert. 
 

• Terwijl het aanbod aan huurwoningen dramatisch daalt, blijft de vraag stijgen. 
Ook degenen die voorheen in de markt waren voor een koopwoning, hebben nu 
hun aandacht gericht op een huurwoning. Daardoor stijgt de wachttijd voor de 
betere corporatiewoningen onevenredig. 

 

• Tegelijkertijd werden er in 2001 ongeveer evenveel koopwoningen bewoond als 
een jaar eerder. Hoewel de nieuwbouw met een derde terugviel, steeg het 
aanbod aan bestaande koopwoningen met 10%.  

 

• Van het aantal bewoonde woningen dat er bij kwam in 2001, was per saldo 14% 
bestemd voor migratoire groei. Over de hele periode 1998 t/m 2001 is dat 19%. 
70% van het migratiesaldo kwam in ’s -Hertogenbosch terecht. 

 

• 7% van de eigen woningbehoefte van ’s -Hertogenbosch over de jaren 1998 t/m 
2001 werd in de regiogemeenten opgevangen. 

 

• Sinds 1998 heeft een afnemend aantal starters en doorstromers een woning in 
de prijsklassen van €200-350.000 gekocht. Doorstromers kochten ook steeds 
minder in het goedkoopste segment. Voor de duurste woningen is hun 
belangstelling niet verminderd. Vestigers daarentegen bleven huizen van alle 
prijsklassen kopen. Daarmee verdrongen zij in toenemende mate de starters en 
doorstromers van de middelste segmenten van de koopwoningmarkt.  

 

• Desondanks nam de doorstroming van een bestaande naar een andere (meestal 
duurdere) koopwoning in 2001 met 20% toe ten opzichte van het jaar daarvoor. 

 

• In tegenstelling tot eerdere jaren kwam de migratoire groei in 2001 vooral vanuit 
de omliggende regio’s. Een grote rol speelt het sterk afgenomen vertrek richting 
Noordoost-Brabant. 
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5.1. Inleiding 
Op de woningmarkt worden vijf categorieën verhuisde huishoudens onderscheiden: 
• starters: ingezeten huishoudens die een woning betrekken en daarvoor niet 

zelfstandig woonden; 
• doorstromers: ingezeten huishoudens die een andere woning betrekken en 

daarbij hun huidige woning vrijmaken; 
• vestigers: huishoudens van buiten het Stadsgewest die een woning betrekken; 
• woningverlaters: ingezeten huishoudens die hun woning vrijmaken als ze elders 

binnen het Stadsgewest gaan inwonen bij anderen of in een tehuis, of door 
overlijden; 

• vertrekkers: ingezeten huishoudens die een woning vrijmaken door vertrek uit het 
Stadsgewest. 

Met behulp van de beschikbare gemeentelijke gegevensbestanden werd een 
reconstructie gemaakt van de verhuizingen die in 2001 plaatsvonden  9. 
 

5.2. Vraag en aanbod 
Bedroeg het totale aanbod aan woningen in 2000 nog 10,8% van de voorraad, in 
2001 was dat geslonken tot 10,0% (11.700 woningen; zie bijlage, tabellen 8 en 9). 
Het grootste deel van deze afname is het gevolg van de verminderde 
woningbouwproductie. 
Het aantal uitverhuisde huishoudens is sinds 1998 met 10% gedaald, het aantal 
doorstromers onder hen zelfs met 17%. De omvang van de groep vertrekkers en de 
groep verlaters is de laatste jaren stabiel gebleven. 
 
 

Verhuisde huishoudens 1998 t/m 2001
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Er werden in 2001 8.000 woningen (opnieuw) bewoond. Dat is 8% minder dan een 
jaar eerder en 17% minder dan in 1998. Het aantal starters en doorstromers is in de 
loop van de jaren in dezelfde mate afgenomen, het aantal vestigers iets minder 
sterk. 
 
Ruim 70% van alle huishoudens woonde vier jaar geleden in hetzelfde huis als nu, 
de rest is nadien op zijn huidige adres komen wonen. Sommigen verhuisden meer 
dan eens. 
Er vonden in de afgelopen vier jaar 49.000 verhuizingen plaats:  
• 6.500 huishoudens zijn uit het Stadsgewest vertrokken; 
• 7.500 hebben zich van elders hier gevestigd; 
• 5.000 huishoudens gaven hun woning op en trokken in bij een ander of gingen 

naar een tehuis; 
• 2.000 huizen kwamen leeg door overlijden van de bewoner(s); 
• 11.000 starters betraden de woningmarkt; 
• 17.000 huishoudens ruilden hun woning in voor een andere. 
Bij deze verhuizingen waren ca 30.500  bestaande en 5.000 nieuwbouwwoningen 
betrokken. Deze cijfers tonen het relatieve belang van nieuwbouw voor het 
functioneren van de woningmarkt in totaliteit, al is nieuwbouw wel een belangrijke 
katalysator.  
 
In de vorige editie van de Woningmarktmonitor werd al een sterk dalende trend 
gesignaleerd voor wat betreft het aanbod aan huurwoningen. Konden er in 1998 en 
1999 nog ruim 4.600 huurwoningen betrokken worden, in 2000 was dat aantal al 
geslonken tot ca 4.100, om in 2001 verder te dalen tot rond 3.400. Deels heeft dat te 
maken met een aanzienlijke vermindering van de nieuwbouwproductie in de 
huursector, deels is het beschikbaar gekomen aanbod in de bestaande voorraad 
flink teruggelopen.  
Het totale aanbod aan koopwoningen heeft zich vanaf 1999 aardig weten te 
handhaven op een niveau van 4.500 à 4.600, nadat er in 1998 nog ca 5.000 
beschikbaar kwamen. Die stabilisatie van de afgelopen drie jaar voltrok zich ondanks 
een teruglopende bouwproductie. Dat betekent, dat terwijl binnen de huursector de 
doorstroming stagneerde, de doorstroming binnen de koopsector juist aantrok. 
 
De krimp in het aanbod aan bestaande huurwoningen kent twee componenten: 
 

• De sterk teruggelopen doorstroming binnen de huursector zelf, met 20% ten 
opzichte van 2000. Deze heeft een duidelijke relatie met de drastische afname 
van de nieuwbouwproductie van huurwoningen. Nieuwbouw genereert 
doorgaans anderhalf maal zoveel doorstroming als bestaande bouw, zo blijkt uit 
de cijfers. 

 

• De forse daling van het aantal huurders dat verhuisd is naar een koopwoning, 
eveneens met 20% ten opzichte van 2000.  

 

Het effect van beide ontwikkelingen op het afgenomen aanbod aan huurwoningen is 
naar schatting ongeveer even groot. 
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De verminderde nieuwbouwproductie in de koopsector is minder van invloed. Want 
daar staat tegenover dat het aanbod aan bestaande koopwoningen in 2001 is 
gestegen vergeleken met een jaar eerder, vooral omdat de doorstroming binnen de 
bestaande koopvoorraad met 20% toenam. 
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Terwijl het aanbod aan huurwoningen sterk is achtergebleven, steeg de vraag extra, 
doordat veel mensen die voorheen opteerden voor een koopwoning, zich nu richten 
op een (andere) huurwoning. Dit werd in de Woningmarktmonitor 2000/2001 
geconcludeerd op basis van de uitkomsten van het Woningbehoefteonderzoek 2000. 
De woningcorporaties signaleren inderdaad een trend, waarbij de vraag naar 
duurdere huurwoningen toeneemt. Dat gaat gepaard met een onevenredige 
toename van wachttijden voor degenen die belangstelling hebben voor dergelijke 
woningen. De gemiddelde wachttijd was bovendien toch al sterk toegenomen door 
de enorme groei van ingeschreven woningzoekenden bij een teruglopend aanbod 
aan woningen. Illustratief is de stijging met 70% in drie jaar tijd van het aantal 
ingeschrevenen bij de Bossche corporaties. 
 

5.3. Gerealiseerde woningbehoefte 
Het aantal huishoudens in het Stadsgewest dat in 2001 in een woning trok was 785 
groter dan het aantal dat een woning verliet. Dat betekent, dat de bewoonde  
woningvoorraad met 785 groeide, een groei  die 30% lager ligt dan die in 2000.  
Dit aantal is als volgt opgebouwd: 
• verhuissaldo starters-woningverlaters   678 (86%) 
• verhuissaldo vestigers-vertrekkers    107 (14%) 
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Van de toename van de bewoonde woningvoorraad is dus 86% ten goede gekomen 
aan stadsgewestelijke en 14% aan migratoire woningbehoefte, een wijziging ten 
opzichte van 2000 ten gunste van de lokale en regionale woningbehoefte. 
In de periode 1998 t/m 2001 is de bewoonde woningvoorraad in het Stadsgewest 
met een kleine 5.000 woningen toegenomen. Over deze gehele periode gerekend 
was 81% bestemd voor de eigen gewestelijke woningbehoefte en 19% voor 
migratoire groei (zie bijlage, tabellen 10 en 11). Meer dan 70% van deze migratoire 
groei concentreerde zich op ’s-Hertogenbosch. 
 
Per gemeente zijn er grote verschillen zodra onderscheid gemaakt wordt tussen: 
• gemeentelijke woningbehoefte (saldo inverhuizers en uitverhuizers binnen de 

gemeente); 
• gewestelijke woningbehoefte (saldo inverhuizers vanuit en uitverhuizers naar een 

andere gemeente binnen het Stadsgewest); 
• migratoire woningbehoefte (saldo vestigers van en vertrekkers naar buiten het 

Stadsgewest). 
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Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Heusden en Schijndel zagen per saldo het grootste deel 
van het aantal beschikbare woningen ten goede komen aan de eigen behoefte, 
waarbij Boxtel ook nog eens profiteerde van een vertrekoverschot van huishoudens. 
Van de woningbehoefte in ’s-Hertogenbosch kwam 7% terecht in de andere 
gemeenten, die daarnaast nog eens een aanzienlijk deel van elkaars woning-
behoefte opvingen. 
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5.4. Verhuisden en hun nieuwe woning 
 

5.4.1. Algemeen 
De teruggang in het aantal verhuizingen naar een huurwoning heeft zich in gelijke 
mate voorgedaan bij zowel starters als doorstromers. Vestigers hadden relatief 
gezien nog meer last van het verminderde aanbod.  
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Bij de verhuizingen naar een koopwoning is er juist een toename te constateren bij 
de starters en de vestigers. De doorstromers gingen er in aantal iets op achteruit ten 
opzichte van een jaar eerder als gevolg van het geringere aantal huurders dat een 
woning kocht. Het aantal huizenbezitters dat naar een andere koopwoning 
verhuisde, is wel gestegen. 
Terwijl van de totale koopwoningvoorraad 28% goedkoper is dan €200.000, valt 37% 
van de koopwoningen die in 2001 (opnieuw) bewoond zijn, in dat segment. Dit toont 
aan dat goedkopere woningen vaker van eigenaar wisselen dan dure woningen. Het 
verklaart ook dat de gemiddelde prijs van verkochte woningen lager is dan de 
gemiddelde waarde van alle woningen. 
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5.4.2. Starters 
In 2001 hebben 2.481 starters een woning betrokken, 9% minder dan in 2000. Deze 
teruggang is volledig toe te schrijven aan de afname van het aantal starters dat in 
een huurwoning terecht kwam.  
 

        

Starters 2001        Huur    Koop   Totaal 
naar huidige woning < € 427 > € 427 onbekend <€200.000 >€200.000 onbekend  

Boxtel 119 0 21 50 50 1 241 
Haaren 22 0 7 8 26   63 
's-Hertogenbosch 646 45 178 305 127 38 1.339 
Heusden 100 7 11 60 71 48 297 
Schijndel 64 0 16 45 80   205 
Sint-Michielsgestel 57 0 15 23 35 16 146 
Vught 82 3 22 35 47 1 190 
Stadsgewest 1.090 55 270 526 436 104 2.481 

 
 
Van de starters die een woning kochten is 45% verhuisd naar een woning boven 
€200.000, een lichte afname ten opzichte van een jaar eerder.  
Als de koopwoningvoorraad wordt opgedeeld in 10 prijsklassen die alle hetzelfde 
aantal woningen omvatten (zgn. 10%-klassen), dan kan een gedetailleerd beeld 
geschetst worden van de ontwikkelingen in de tijd. 
Bij de starters is zo goed te zien, dat zij zich merendeels oriënteren op de 
goedkopere prijsklassen. Ook blijken zij vanaf 1998 in steeds mindere mate een 
woning in de middelste prijsklassen (ca €200-300.000) betrokken te hebben. Wat 
wel opvalt, is dat het aantal starters in de duurste woningen door de jaren heen 
constant is gebleven. 
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5.4.3. Doorstromers 
Het aantal doorstromers is in 2001 eveneens met 9% gedaald ten opzichte van een 
jaar eerder, tot 3.809. Ten opzichte van 1998 bedroeg de daling zelfs 17%. 
 

        

Doorstromers 2001        Huur    Koop   Totaal 
naar huidige woning < € 427 > € 427 onbekend <€200.000 >€200.000 onbekend  

Boxtel 112 8 22 90 148 3 383 
Haaren 13 0 3 8 61   85 
's-Hertogenbosch 618 63 190 376 562 159 1.968 
Heusden 72 11 19 76 200 31 409 
Schijndel 62 0 8 27 166 4 267 
Sint-Michielsgestel 81 2 22 33 136 22 296 
Vught 71 5 24 54 243 4 401 
Stadsgewest 1.029 89 288 664 1.516 223 3.809 

 
 
70% van de doorstromers heeft een huis gekocht in prijsklassen boven de €200.000. 
Globaal genomen is dat percentage in de afgelopen vier jaar niet gewijzigd. Wat wel 
gewijzigd is, is het aantal doorstromers dat in de middelste prijsklassen een woning 
bemachtigd heeft. Vooral in 2001 heeft zich een duidelijke teruggang voorgedaan. 
Daarentegen is het aantal doorstromers in het segment rond €200.000 en in de 
duurste prijsklassen sinds 1998 op hetzelfde niveau gebleven. 
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De doorstromers die het in 2001 met name hebben laten afweten zijn de huurders. 
Hun aantal daalde in vergelijking met een jaar eerder met 20%. Er werd zowel 
binnen de huursector minder verhuisd, als van een huur- naar een koopwoning. 
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Daar staat tegenover dat de doorstroming binnen de totale koopsector met 6% is 
toegenomen, ondanks de enorm teruggevallen nieuwbouwproductie. Wordt 
uitsluitend naar bestaande koopwoningen gekeken, dan blijkt zelfs een toename van 
de doorstroming met 20% ten opzichte van 2000. Het aantal verhuizingen van een 
koop- naar een huurwoning is slechts licht gedaald.  
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Doorstromers 2001        Vorige woning      
        Huur    Koop   Totaal 
Huidige woning <€427 >€427 onbekend <€200.000 >€200.000 onbekend  

Huur        < €427 646 34 123 114 110 2 1.029 
                 >€427 38 3 9 24 15 0 89 
           Onbekend 60 4 59 53 109 3 288 
Koop  <€200.000 219 21 99 184 140 1 664 
          >€200.000 139 21 155 400 793 8 1.516 
           onbekend 55 18 18 44 87 1 223 
Totaal 1.157 101 463 819 1.254 15 3.809 

 
 
De sterke toename van de doorstroming binnen de koopsector heeft in gelijke mate 
betrekking op alle prijsklassen.  
 
De daling van het totale aantal doorstromers manifesteerde zich vooral bij de 
huishoudens tot 55 jaar. Het aantal oudere doorstromers is nauwelijks minder 
geworden. Ook zij verhuisden in toenemende mate binnen de koopsector. 
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Doorstromers 2001 
van huur 

naar huur 
van huur 

naar koop 
van koop 

naar koop 
van koop 
naar huur 

Totaal 

    < 30 jaar 182 212 156 59 609 
30 - 54 jaar 427 496 1.183 179 2.285 
55 - 64 jaar 109 30 172 80 391 
65 - 74 jaar 126 6 106 62 300 
    > 74 jaar 132 1 41 50 224 
      
Alleenstaande 397 100 207 144 848 
Tweepersoonshuishouden 300 419 607 150 1.476 
Gezin met kinderen 170 209 773 80 1.232 
Eenoudergezin 87 8 44 51 190 
Meerpersoonshuishouden 22 9 27 5 63 
Totaal 976 745 1.658 430 3.809 
 
 

De afname van doorstromers binnen de huursector was bij de alleenstaanden 
sterker dan bij de andere huishoudens. Opvallend genoeg is de doorstroming van 
alleenstaanden van een huur- naar een koopwoning niet teruggevallen, zoals dat bij 
de anderen wel gebeurde. 
Het omslagpunt in verhuisgedrag ligt bij 55 à 60 jaar. Vanaf dat moment verhuizen 
de meeste doorstromers naar een meergezinswoning, naar een kleinere woning, 
naar een goedkopere woning, naar een huurwoning. En dat vaak in combinatie. 
 

5.4.4. Vestigers 
In 2001 hebben 1.711 vestigers van elders een woning in het Stadsgewest 
betrokken, ruim 6% minder dan in 2000. Net als bij de starters is deze teruggang 
vrijwel geheel te wijten aan het lagere aantal verhuizingen naar een huurwoning. 
 

        

Vestigers 2001        Huur    Koop   Totaal 
naar huidige woning < € 427 > € 427 onbekend <€200.000 >€200.000 onbekend  

Boxtel 26 0 14 24 43   107 
Haaren 7 0 1 1 31 1 41 
's-Hertogenbosch 171 26 232 248 294 53 1.024 
Heusden 30 1 16 55 87 8 197 
Schijndel 11 0 9 19 46   85 
Sint-Michielsgestel 11 0 9 8 65 1 94 
Vught 10 2 15 27 108 1 163 
Stadsgewest 266 29 296 382 674 64 1.711 
 
 

Van de vestigers die een koopwoning betrokken ging 64% naar een woning duurder 
dan €200.000. De groep vestigers bestaat deels uit starters, deels uit doorstromers, 
maar het is niet bekend in welke verhouding. Als gekeken wordt naar de verdeling 
van vestigers over de verschillende 10%-prijsklassen, dan valt het relatief hoge 
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aantal op dat naar de goedkoopste woningen is verhuisd. Ongetwijfeld gaat het hier 
om starters. Voor het overige hebben de vestigers zich tamelijk gelijkmatig verdeeld 
over de andere prijsklassen. Het beeld is gedurende de afgelopen vier jaar 
opmerkelijk stabiel gebleven. Dat betekent, dat waar recentelijk het aantal starters 
en doorstromers in de middelste prijsklassen is teruggelopen, zij zich voor een deel 
hebben laten verdringen door huishoudens van buiten het Stadsgewest.  
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Tegenover de 1.711 huishoudens die zich vestigden in het Stadsgewest ’s-
Hertogenbosch staat een aantal van 1.604 vertrekkers. En hoewel het aantal 
vestigers met 6% afnam, bleef het aantal vertrekkers op het zelfde niveau als een 
jaar eerder. Dat betekent dat het vestigingsoverschot royaal gehalveerd werd. Dit 
overschot van 107 huishoudens is gelijkelijk verdeeld over ’s-Hertogenbosch en de 
regiogemeenten. In 2000 kenden de gezamenlijke regiogemeenten nog meer 
vertrekkers dan vestigers. 
 

       

Migratiesaldo 2001 
huishoudens 
naar richting 

aangren- 
zende 
regio's 

Randstad overig 
Nederland 

buitenland onbekend Totaal 

Boxtel -6 4 0 -2 -4 -8 
Haaren -5 2 -9 -5 -5 -22 
's-Hertogenbosch 96 -3 60 -73 -26 54 
Heusden 2 16 -1 -10 -5 2 
Schijndel 16 1 -5 11 -6 17 
Sint-Michielsgestel 22 1 6 -2 -3 24 
Vught 27 34 -8 -6 -7 40 
Stadsgewest 152 55 43 -87 -56 107 
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Tot en met 2000 hielden vestiging en vertrek van en naar de aangrenzende regio’s 
elkaar aardig in evenwicht. In 2001 moet geconstateerd worden dat er sprake is van 
een enorme toename van het vestigingoverschot ten opzichte van die regio’s. Dit 
komt voornamelijk doordat het aantal vertrekkers naar de regio Noordoost-Brabant 
sterk gereduceerd is. 
Ook is het vestigingsoverschot ten opzichte van de Randstad 10 sterk teruggelopen. 
Maar nog steeds bedraagt dit de helft van het totale vestigingsoverschot. 
Vertrek naar het buitenland is sinds 2000 toegenomen, terwijl gelijktijdig het aantal 
vestigers uit het buitenland daalde. De categorie ‘onbekend’ in bovenstaande tabel 
heeft eveneens voor een groot deel betrekking op buitenlandse migratie. 
 

5.5. Verhuizingen naar nieuwbouw 
Eén op de tien woningen die in 2001 bewoond werd, was een nieuwbouwwoning. 
Het doorstroomrendement van deze nieuwbouwwoningen is gedaald; meer starters 
hebben zo’n woning kunnen betrekken. Werd in 2000 nog één op de vijf nieuwe 
huizen bewoond door een starter, in 2001 was dat één op de vier. Terugkijkend op 
de afgelopen vier jaar is er in de nieuwbouw geen verschil in doorstroomrendement 
tussen huur- en koopwoningen: tweederde werd bewoond door doorstromers. 
 

         

Verhuizingen 2001 Bestaande bouw   Nieuwbouw 2001   
bestaand/nieuw Starter Door- 

stromer 
Vestiger Totaal  

bestaand 
Starter Door- 

stromer 
Vestiger Totaal  

nieuw 

Boxtel 223 345 103 671 18 38 4 60 
Haaren 63 85 41 189        
's-Hertogenbosch 1.285 1.756 953 3.994 54 212 71 337 
Heusden 239 353 188 780 58 56 9 123 
Schijndel 172 222 82 476 33 45 3 81 
Sint-Michielsgestel 133 257 92 482 13 39 2 54 
Vught 172 323 135 630 18 78 28 124 
Stadsgewest 2.287 3.341 1.594 7.222 194 468 117 779 

 
 
91% van de nieuwe woningen die in 2001 bewoond werd is een koopwoning. In de 
bestaande bouw was 54% een koopwoning. Beide cijfers zijn behoorlijk hoger dan 
een jaar eerder. Vooral van de bestaande woningen springt in het oog dat het aantal 
koopwoningen met ca 350 steeg, terwijl het aantal opnieuw bewoonde huur-
woningen met 600 afnam.  
 

         

Verhuizingen 2001     Bestaande bouw       Nieuwbouw 2000  

bestaand/nieuw Starter 
Door- 

stromer Vestiger 
Totaal 

bestaand Starter 
Door- 

stromer Vestiger 
Totaal 
nieuw 

Huur 1.404 1.347 588 3.339 9 57 1 67 
Koop 883 1.994 1.006 3.883 185 411 116 712 
Totaal 2.287 3.341 1.594 7.222 194 468 117 779 
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6. De woningbouwproductie 2002 t/m 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Er worden naar verwachting 6.000 woningen gebouwd in de jaren 2002 t/m 2005: 

3.400 in ’s-Hertogenbosch, 2.600 in de regiogemeenten. 
 

• Bijna een kwart daarvan betreft huurwoningen. 
 

• Het aantal koopwoningen tot €200.000 is met ruim 1.000 gereduceerd ten 
opzichte van het programma 2001 t/m 2004, het aantal duurdere koopwoningen 
met bijna 500. 

 

• Royaal meer dan de helft van de te bouwen woningen zijn appartementen, zowel 
koop als huur.  

 

• Mits het middeldure koopsegment voldoende aandacht krijgt, sluit het programma 
redelijk aan bij de veronderstelde ontwikkeling van de woningbehoefte op de 
langere termijn.  

 

• Het woningbouwprogramma biedt nauwelijks een oplossing voor de huidige 
knelpunten op de woningmarkt. 
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6.1. Prognose woningbouwproductie 2002 t/m 2005 
De woningbouwprogramma’s van de zeven gemeenten in het Stadsgewest ’s-
Hertogenbosch gaan ervan uit dat er in totaal 6.000 woningen worden opgeleverd in 
de jaren 2002 t/m 2005. Dat zijn er 1.500 minder dan het aantal dat op het 
programma stond voor de periode 2001 t/m 2004. De huidige planning is wat minder 
ambitieus, maar wel realistischer, gezien de resultaten van de laatste paar jaar. 
Van de voorziene productie wordt bijna 60% in ’s-Hertogenbosch gerealiseerd, in 
een oplopend tempo: van 600 in 2002 tot 1.000 in 2004 en 2005, wanneer de 
VINEX-locatie De Groote Wielen volop in ontwikkeling zal zijn. 
 

         

Woningproductie Huur  Koop     Totaal 
2002 t/m 2005 <€440 €440-   

       565 
< 

€135.000 
€135- 

200.000 
€200- 
   300.000 

€300- 
   400.000 

> 
€400.000 

 

Boxtel 73 76 5 133 333 57 2 679 
Haaren 43 16 0 34 8 0 10 111 
's-Hertogenbosch 600 50 190 738 575 652 595 3.400 
Heusden 90 12 5 40 321 181 33 682 
Schijndel 172 0 0 59 68 16 29 344 
Sint-Michielsgestel 31 0 5 12 188 38 15 289 
Vught 250 0 0 120 24 53 38 485 
Stadsgewest 1.259 154 205 1.136 1.517 997 722 5.990 
 
 

Van het totale aantal woningen wordt 24% in de sociale huursector gebouwd. 
Daarbij valt op dat de helft van alle nieuwe woningen in Schijndel, Vught en Haaren 
een huurwoning zal zijn. In ’s-Hertogenbosch is dat 19%. 
22% van de totale productie wordt in de koopsector in het segment tot €200.000 
gerealiseerd en 54% in de duurdere segmenten. In het programma 2001 t/m 2004 
waren deze percentages nog 32% en 50%. Deze verschuiving van middeldure naar 
dure koopwoningen komt vooral op conto van Heusden. Hiermee is de verdeling van 
de te bouwen koopwoningen over de verschillende prijsklassen exact gelijk 
geworden aan die binnen de bestaande voorraad. 
Vergelijking met het vorige vierjaarsprogramma laat zien dat 70% van de afname 
met 1.500 woningen heeft plaatsgevonden in het middeldure segment van de 
koopsector en 30% in de duurdere segmenten. Het aantal huurwoningen is 
nagenoeg gelijk gebleven. 
De meeste nieuwe woningen zullen appartementen zijn: 56%, verdeeld over huur- 
en koopsector. Alleen Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren bouwen meer 
eengezins- dan meergezinswoningen. In ’s-Hertogenbosch zakt het aandeel 
appartementen van 65 à 70% naar 50% in 2005.  
 

6.2. Confrontatie woningbehoefte en productie 
In de Woningmarktmonitor 2000/2001 werd uitvoerig verslag gedaan van de 
resultaten van het Woningbehoefteonderzoek 2000 in het Stadsgewest ’s-Hertogen-
bosch. Deze werden vergeleken met die van het Woningbehoefteonderzoek 1998. 
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De kwalitatieve woningbehoefte in de komende jaren resulteert in een urgent 
woningtekort en een potentieel woningtekort. Dit laatste tekort dient overigens niet al 
te letterlijk te worden opgevat, omdat het gaat om woonwensen van verhuisgeneigde 
huishoudens die als minder hard kunnen worden gekwalificeerd. Maar het indiceert 
wel de trends in de ontwikkeling van woonwensen. 
 
In het kort werden de volgende conclusies getrokken: 
• In 1998 was er een flink urgent tekort aan dure, maar meer nog aan middeldure 

koopwoningen (nu €135-200.000). 
• Het tekort aan middeldure koopwoningen bleek in 2000 nagenoeg verdwenen. 

Deels verschoof het naar het dure, deels naar het goedkope koopsegment. Maar 
een groot deel van het tekort verplaatste zich naar het middeldure huursegment. 

• Daartegenover bleek juist op de wat langere termijn een potentieel overschot te 
staan aan middeldure huurwoningen.  

Deze veranderingen in het wensenpatroon waren de voorbode van wat vanaf 
pakweg de tweede helft van 2000 steeds duidelijker zichtbaar werd: de stagnerende 
doorstroming van huurders naar een koopwoning. Huishoudens in een huurwoning 
die aanvankelijk opteerden voor een koopwoning, gingen hun aandacht verleggen 
naar een andere huurwoning. Wel een huurwoning in hetzelfde kwaliteitssegment als 
de gedroomde koopwoning, maar tegen een aanvaardbare prijs. 
 
Dit woonwensenprofiel is nog steeds actueel en dient ook deze keer als referentie-
kader om het voorgenomen woningbouwprogramma te evalueren. 
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Uit de grafiek blijkt dat het urgente woningtekort inderdaad een goede afspiegeling 
vormt van de actuele woningmarktsituatie. Wat ook naar voren komt, is de 
onmogelijkheid om een woningbouwprogramma te construeren dat volledig recht 
doet aan deze situatie. De paradox is, dat een programma, waarmee in volgorde van 
prioriteit alle tekorten worden opgeheven, op termijn nooit kan leiden tot evenwicht 
tussen vraag en aanbod. Overigens zijn de absolute aantallen van de tekorten 
indicatief, vooral bij het potentiële tekort. Niet alle verhuisgeneigden hebben even 
harde verhuiswensen. 
 
Zodra de marktsituatie verbetert (lees: de verhouding tussen prijs en kwaliteit 
gunstiger wordt),  zal het vraagprofiel voor de korte termijn zich weer gaan voegen 
naar dat voor de lange termijn. Degenen die hun aandacht hebben verlegd van een 
koop- naar een huurwoning, zullen terugkomen op hun aanvankelijke voorkeur. In 
dat perspectief is de afname van het aantal middeldure koopwoningen in het bouw-
programma, deels ten gunste van duurdere woningen, een punt dat aandacht vraagt. 
 
Niettemin kan geconstateerd worden dat het hiervoor geschetste programma vooral 
toekomstwaarde heeft. De huidige knelpunten op de woningmarkt vragen om geheel 
andere oplossingen. Het bouwprogramma kan daaraan slechts bijdragen door zijn 
omvang, niet zijn samenstelling. 
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7. Samenvatting en conclusies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende onderwerpen, die een rol 
spelen met betrekking tot de woningmarkt, afzonderlijk geanalyseerd en besproken. 
In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste constateringen bijeengebracht 
en worden dwarsverbanden gelegd. Op deze wijze wordt uit de samenstellende 
delen weer een totaalbeeld opgebouwd. 
 
Als vanzelf tekent zich daarbij een drietal thema’s af die in de huidige woningmarkt-
situatie in hoge mate de actualiteit bepalen: 
• vergrijzing en verkleuring; 
• de gebrekkig functionerende aansluiting tussen huur- en koopsector; 
• de samenstelling van het woningbouwprogramma. 
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I. Kleurrijke stad, grijze regio 
 

De bevolking vergrijst in toenemend tempo. Dit proces manifesteert zich in 
de regiogemeenten sterker dan in de stad, als gevolg van verschillen in 
bevolkingssamenstelling en verhuispatronen. Daarnaast heeft ook een 
steeds groter deel van de bevolking een allochtone achtergrond. Maar dat 
speelt vooral in de stad en in veel mindere mate in de regiogemeenten. 

 
 
Vergrijzing gaat steeds sneller, vooral in de regio 
De vergrijzing schrijdt voort. Zoals in de vorige Woningmarktmonitor al geconclu-
deerd werd, gaat dat in de regiogemeenten harder dan in de stad.  
In vier jaar tijd nam het aantal 55-plussers met 10% toe, waarvan een derde deel in 
2001. Het gaat dus steeds sneller, zoals ook blijkt uit de explosieve stijging in het 
afgelopen jaar van het aantal huishoudens in de leeftijd van 55 tot 65. 
Daar staat een afname van het aantal jongeren van 18 tot 30 jaar tegenover: met 
10% in vier jaar. Ook het aantal huishoudens in deze groep daalde in 2001 harder 
dan in de jaren daarvoor, maar hier speelt de situatie op de woningmarkt mede een 
rol. 
 
Meer ouderen met een smalle beurs, maar ook meer ouderen die kopen 
De trefwoorden in het verhuisgedrag van 55-plussers zijn: kleiner, goedkoper, 
meergezins en huren.  
Er zullen de komende jaren steeds meer ouderen komen die tot de ‘doelgroep van 
beleid’ horen. 60% van de 65-plussers moet daartoe worden gerekend. Er zijn geen 
aanwijzingen dat dat aandeel zal afnemen. Ondanks de economische voorspoed 
van de afgelopen jaren is de groep huishoudens met een laag inkomen niet kleiner 
geworden. En het percentage 65-plussers in een huurwoning dat huursubsidie 
ontvangt, blijft al jaren op 45% staan. 
Toch is er een groeiende groep ouderen die een andere woning koopt. Verwacht 
mag worden dat deze categorie snel in omvang toeneemt. Tenslotte stijgt het aantal 
oudere huishoudens bovenproportioneel, terwijl juist zij gemiddeld genomen de 
grootste en duurste woningen bewonen.  
 
Steeds meer mensen van allochtone herkomst, vooral in de stad 
Niet alleen de vergrijzing schrijdt voort, ook de verkleuring. Van het extra aantal 
inwoners dat er sinds 1998 in het Stadsgewest is bijgekomen, behoort meer dan de 
helft tot een etnische minderheid. Inmiddels gaat het om 8,2% van de bevolking. Dat 
was in 1998 nog 7%. Deze getallen liggen beduidend onder het landelijk 
gemiddelde. Ook de stijging in de afgelopen vier jaar was hier lager. 
Zoals de vergrijzing zich het meest doet gelden in de regiogemeenten, zo is de 
verkleuring het meest prominent in de stad. Het aantal huishoudens in ’s-
Hertogenbosch steeg sinds 1998 met 2.400. Daarvan hoorde een derde deel tot een 
etnische minderheid. In de regiogemeenten kwamen er 2.800 huishoudens bij, 
waarvan 10% met een allochtone achtergrond. 
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Turkse en Marokkaanse huishoudens wonen het goedkoopst, maar wel krap 
De meeste allochtone huishoudens wijken in hun huisvestingssituatie niet erg af van 
de autochtone bevolking, zeker naarmate ze langer hier wonen. Een belangrijke 
uitzondering hierop vormen de Turkse en Marokkaanse huishoudens. Zij bewonen in 
doorsnee de goedkoopste woningen, meestal corporatiewoningen. Maar de 15% die 
een koopwoning heeft, heeft daar vaak ook niet veel voor betaald. Hun huizen zijn 
goedkoop, maar ook relatief klein. En omdat hun gezinnen groter zijn dan 
gemiddeld, hebben ze per persoon slechts 80 m3 woonruimte ter beschikking, terwijl 
een autochtoon huishouden per persoon het dubbele heeft. 
De zwakke sociaal-economische positie van Turkse en Marokkaanse huishoudens 
speelt hierbij ongetwijfeld een grote rol. Landelijk gezien is het aandeel lage 
inkomens onder deze groep huishoudens circa drie maal zo groot als onder 
autochtonen (‘Armoedemonitor 2001’, Sociaal Cultureel Planbureau). Maar dat geldt 
evenzeer voor andere niet-westerse allochtonen en toch zijn die gevarieerder 
gehuisvest. Het lijkt er dan ook op, dat Turkse en Marokkaanse huishoudens meer 
dan andere groepen welbewust prioriteit geven aan lage woonlasten boven meer 
wooncomfort. 
 
 
 
II. De woningmarkt in tweeën gedeeld 
 

Idealiter zijn vraag en aanbod op de woningmarkt zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd en zijn er voldoende keuzemogelijkheden voor iedereen die een 
(andere) woning wil. De woningmarkt behoort als een samenhangend geheel 
te functioneren, waar naar behoefte huurders kopers worden en omgekeerd.  
De ontwikkelingen van de laatste paar jaar laten echter zien, dat de 
huursector en de koopsector in toenemende mate als afzonderlijke markten 
werken. Dat komt doordat de stijging van de huizenprijzen het voor een grote 
groep huishoudens onmogelijk of onaantrekkelijk maakt een woning te 
kopen. Daardoor stagneert de doorstroming van huur- naar koopsector. 
Omdat er met name de laatste twee jaar ook nog eens weinig nieuwe 
huurwoningen gebouwd werden, stagneert eveneens de doorstroming 
binnen de huursector zelf. Het gelag wordt betaald door starters en vestigers 
van buiten het Stadsgewest, die steeds meer moeite krijgen om betaalbaar 
onderdak te vinden. 

 
 
Doorstroming in de huursector stagneert 
Er werden in 2001 slechts ca 1.000 nieuwe woningen opgeleverd. Als gevolg hiervan 
is het totale aanbod aan woningen (bestaande voorraad plus nieuwbouw) in 2001 
teruggelopen vergeleken met een jaar eerder.  
Het aanbod aan woningen in de bestaande voorraad daalde slechts weinig. Maar het 
aantal huurwoningen daaronder liep drastisch terug, terwijl er aan de andere kant 
beduidend meer koopwoningen op de markt kwamen.  
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Eén en ander is te herleiden tot drie constateringen: 
• De doorstroming binnen de huursector daalde in een jaar tijd met 20%. Deze 

doorstroming correleert, ook in eerdere jaren, met de productie van nieuwe 
huurwoningen. In 2001 zijn er maar heel weinig nieuwbouwhuurwoningen 
opgeleverd in vergelijking met de periode daarvoor. 

• De doorstroming van huurders naar een koopwoning liep eveneens met 20% 
terug. Dat komt niet door te weinig aanbod aan koopwoningen, want dat nam 
juist toe. Maar dat komt door de prijsontwikkeling in de koopsector die in de 
afgelopen paar jaar aspirant-kopers geconfronteerd heeft met voortdurend 
stijgende woonlasten. Dat betekent concreet dat de prijs-kwaliteitverhouding in 
de koopsector uit de pas is gaan lopen met die in de huursector. Ook als ze de 
hogere woonlasten kunnen opbrengen, zullen huurders geneigd zijn om nog 
maar even te wachten. Of ze verleggen hun aandacht naar een huurwoning, die 
kwalitatief vergelijkbaar is met de koopwoning die ze in gedachten hadden.  

• De doorstroming binnen de (bestaande) koopsector nam met 20% toe. Deze 
toename (vergeleken met het voorafgaande jaar) heeft betrekking op woningen in 
alle prijsklassen. Bestaat er in de huursector een rechtstreeks verband tussen 
doorstroming en nieuwbouw, een dergelijk verband is binnen de koopsector veel 
minder duidelijk .  

 
Minder kansen voor starters en vestigers 
De stagnerende doorstroming in de huursector heeft zijn uitwerking niet gemist op 
de kansen van zowel starters als vestigers van elders. Het aantal van hen dat een 
huurwoning kon bemachtigen is in 2001 fors gedaald ten opzichte van 2000. 
Daarentegen hebben wel meer starters en vestigers een huis gekocht, maar lang 
niet genoeg om de afname te compenseren. 
De potentiële starters die achter het net visten en die aangewezen zijn op een 
huurwoning, zullen noodgedwongen langer thuis blijven wonen. Dat het geringere 
aantal starters op de woningmarkt niet simpel het gevolg is van natuurlijke afname, 
is af ook te lezen aan de huishoudensontwikkeling.  
 
Jongeren blijven langer thuiswonen 
Vanuit het langetermijnperspectief van ontgroening en vergrijzing wordt verwacht dat 
het aantal (oudere) alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens toeneemt onder 
gelijktijdige afname van vooral het aantal gezinnen met kinderen. Dit is een 
ontwikkeling die zich al een aantal jaren duidelijk aftekent. 
Behalve in 2001. 
Geheel tegen de trend in stagneerde in 2001 de groei van het aantal kleine 
huishoudens. Daarentegen nam het aantal gezinnen met kinderen toe, evenals het 
aantal eenoudergezinnen. Bovendien nam het aantal jonge huishoudens sterker af 
dan de verandering in leeftijdsopbouw van de bevolking rechtvaardigt.  
Het heeft er inderdaad alle schijn van dat potentiële starters op de woningmarkt 
langer thuis blijven wonen. 
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III. Een bouwprogramma met toekomstwaarde 
 

Het bouwprogramma heeft tot doel ervoor te zorgen, dat de woningvoorraad 
qua omvang en samenstelling zo goed mogelijk afgestemd is en blijft op de 
vraag. Om die reden is in de loop van de jaren het accent steeds meer 
gelegd op het bouwen van meer koopwoningen en minder huurwoningen, 
geheel conform de behoefte op langere termijn. In de tijd gezien moet de 
invloed van het bouwprogramma op de samenstelling van de voorraad 
overigens gerelativeerd worden: in de afgelopen 4 jaar groeide die voorraad 
slechts met 5%.  
Niet alleen kan er een langetermijntrend worden onderscheiden, ook op de 
korte termijn doen zich allerlei ontwikkelingen voor. De meest pregnante 
daarvan is de sterke stijging van prijzen van koopwoningen in de afgelopen 
jaren, met als gevolg de kloof tussen huur- en koopsector. Deels spelen 
daarbij algemene economische en maatschappelijke ontwikkelingen een rol, 
deels ook het feit dat er schaarste is als gevolg van achterblijvende 
nieuwbouwproductie.  
Hiermee zijn de ingrediënten geschetst die geleid hebben tot de grootste 
knelpunten op de huidige woningmarkt: stagnerende doorstroming in de 
huursector en minder kansen voor starters en vestigers. Met het 
bouwprogramma als instrument kunnen deze knelpunten niet opgelost 
worden. Immers, een zwaarder accent op de bouw van huurwoningen helpt 
alleen op de korte termijn even om de doorstroming weer op gang te brengen 
en starters meer mogelijkheden te bieden. Maar de tweedeling op de 
woningmarkt blijft bestaan. En zodra de doorstroming van huur- naar 
koopsector zich herstelt, zouden overschotten in de huursector dreigen.  
Belangrijker is om er voor te zorgen dat er een voldoende groot bouw-
programma wordt gerealiseerd, opdat de schaarste wordt teruggedrongen. 
Het stadsgewestelijke bouwprogramma moet dus beoordeeld worden vanuit 
een visie op de langere termijn. Afgaande op de uitkomsten van de 
Woningbehoefteonderzoeken 1998 en 2000 kan dan worden geconcludeerd 
dat er wellicht onvoldoende aandacht gegeven wordt aan de bouw van 
middeldure koopwoningen. Deze conclusie geldt overigens niet voor iedere 
gemeente in het Stadsgewest. 

 
 
Discrepantie tussen woningbehoefte op de korte en op de lange termijn 
In de vorige Woningmarktmonitor werden de resultaten gepresenteerd van het 
Woningbehoefteonderzoek 2000. Deze werden vergeleken met de uitkomsten van 
het onderzoek uit 1998. Duidelijk bleek dat er in 2000 een urgent tekort was ontstaan 
aan middeldure huurwoningen, terwijl er twee jaar eerder juist een flink tekort was 
aan middeldure koopwoningen. Dit beeld van mensen die eerst wilden kopen, maar 
later toch maar liever gaan huren, past volledig bij de huidige woningmarktsituatie. 
Maar dat wil niet zeggen dat de wens om te kopen verdwenen is, integendeel. Het 
wensprofiel voor de langere termijn ziet er dan ook heel anders uit, met meer kopers 
en minder huurders.  
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Bouwprogramma afgestemd op langetermijnbehoefte 
Het woningbouwprogramma van de zeven stadsgewestgemeenten voorziet in de 
bouw van 6.000 woningen in de jaren 2002 t/m 2005. Daarvan is 24% een 
huurwoning, 22% een goedkope of middeldure koopwoning en 54% een dure 
koopwoning. Dat betekent dat er beduidend minder middeldure koopwoningen 
gerealiseerd zullen gaan worden dan waarvan het vorige programma van 2001 t/m 
2004 uitging.  
Koopwoningen zullen gebouwd gaan worden in alle prijsklassen, precies in de 
verhouding waarin ze nu ook voorkomen. Maar het is zeer de vraag of ook de 
tekorten zich in elke categorie in dezelfde mate zullen voordoen. Waarschijnlijk is dat 
niet zo. Want zodra de marktsituatie verbetert en huurders terugkeren op de 
kopersmarkt, zal de druk op juist het middeldure koopsegment toenemen. Daarbij 
kan worden aangetekend dat het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch een relatief dure 
koopvoorraad heeft. Uit het Woningbehoefteonderzoek 1998 bleek dat het aandeel 
dure woningen in die voorraad beduidend hoger is dan in de andere Noord-
Brabantse regio’s. Ook ligt dat aandeel boven het landelijk gemiddelde. 
Als de urgente tekorten worden weggedacht, dan lijkt het profiel van het 
bouwprogramma sprekend op dat van de woningbehoefte op de langere termijn. Het 
is dan ook vooral een programma voor de toekomst.  
 
Relatief meer huur in de regio, relatief meer betaalbare koop in de stad 
Van de 6.000 nieuwe woningen in de komende vier jaar komen er 3.400 in ’s-
Hertogenbosch en 2.600 in de regiogemeenten. In de afgelopen vier jaar waren die 
cijfers respectievelijk 2.800 en 3.100. Voor de stad betekent dat, dat er vergeleken 
met de vorige vierjaarsperiode 100 huurwoningen minder en 700 koopwoningen 
meer gebouwd zullen gaan worden. In de regio worden er juist 250 huurwoningen 
meer en 750 koopwoningen minder gebouwd. Daar is van de nieuw te bouwen 
koopwoningen één op de vijf goedkoop of middelduur, de rest is duur. In de stad is 
het aandeel betaalbare koopwoningen groter: één op de drie. 



 

 

 

66 

 

Bijlage 1 - Tabellen  
 
 
Tabel 1: Huishoudens naar samenstelling en eigendomsverhouding/prijsklasse 

       

Huishoudens 1-1-2002 Alleen- Tweepers. Gezin met Eenouder- Meerpers. Totaal 
 staand huishouden kinderen gezin huishouden  

Huur               <€298 6.494 2.676 1.473 682 231 11.556 
                €298 - €427 8.352 6.746 5.699 2.431 486 23.714 
                €427 - €541 624 855 895 287 84 2.745 
                       >€541 32 42 6 2 6 88 
                 onbekend 2.989 2.063 939 304 228 6.523 
 Subtotaal 18.491 12.382 9.012 3.706 1.035 44.626 
Koop       <€135.000 864 510 203 24 61 1.662 
          €135-200.000 3.410 5.795 7.273 542 462 17.482 
          €200-300.000 3.944 9.087 12.198 800 483 26.512 
          €300-400.000 1.511 4.294 5.625 360 242 12.032 
               >€400.000 1.120 3.997 5.448 284 350 11.199 
                onbekend 125 258 218 12 20 633 
 Subtotaal 10.974 23.941 30.965 2.022 1.618 69.520 
Totaal 29.465 36.323 39.977 5.728 2.653 114.146 
Gem.huur corp.woning € 311 € 342 € 360 € 353 € 344 € 334 
Gem.waarde koopwoning € 253.000 € 290.000 € 295.000 € 281.000 € 307.000 € 287.000 

 
 
 
Tabel 2: Huishoudens naar samenstelling en woningtype/woninggrootte 

       

Huishoudens 1-1-2002 Alleen- Tweepers. Gezin met Eenouder- Meerpers. Totaal 
 staand huishouden kinderen gezin huishouden  

Eengezinswoning klein 2.834 2.479 1.755 454 153 7.675 
                 middelgroot 10.028 21.364 28.671 4.026 1.402 65.491 
                 groot 1.414 5.004 7.608 410 428 14.864 
                 onbekend 162 333 423 25 48 991 
 Subtotaal 14.438 29.180 38.457 4.915 2.031 89.021 
Meergezinswoning klein 11.192 3.741 598 385 229 16.145 
                 middelgroot 3.625 3.015 817 409 306 8.172 
                 groot 189 349 95 18 86 737 
                 onbekend 21 38 10 1 1 71 
 Subtotaal 15.027 7.143 1.520 813 622 25.125 
Totaal 29.465 36.323 39.977 5.728 2.653 114.146 
Gem.inhoud eengezins 358 m3 402 m3 417 m3 365 m3 432 m3 400 m3 
Gem.inhoud meergezins 223 m3 269 m3 292 m3 264 m3 312 m3 244 m3 
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Tabel 3: Huishoudens naar leeftijd en eigendomsverhouding/prijsklasse 
       

Huishoudens 1-1-2002 < 30 jr 30 - 54 jr 55 - 64 jr 65 - 74 jr > 74 jr Totaal 

Huur               <€298 1.999 4.800 1.577 1.713 1.467 11.556 
                €298-€427 2.006 10.989 3.796 3.766 3.157 23.714 
                €427-€541 206 1.409 456 394 280 2.745 
                       >€541 18 39 10 11 10 88 
                 onbekend 1.029 2.856 742 818 1.078 6.523 
 Subtotaal 5.258 20.093 6.581 6.702 5.992 44.626 
Koop       <€135.000 487 819 153 105 98 1.662 
          €135-200.000 2.110 11.115 2.216 1.326 715 17.482 
          €200-300.000 1.176 16.541 4.313 2.893 1.589 26.512 
          €300-400.000 207 6.835 2.483 1.589 918 12.032 
               >€400.000 159 6.134 2.603 1.481 822 11.199 
                onbekend 106 403 67 41 16 633 
 Subtotaal 4.245 41.847 11.835 7.435 4.158 69.520 
Totaal 9.503 61.940 18.416 14.137 10.150 114.146 
Gem.huur corp.woning € 306 € 340 € 340 € 334 € 333 € 334 
Gem.waarde koopwoning € 205.000 € 280.000 € 316.000 € 308.000 € 310.000 € 286.678 

 
 
 
Tabel 4: Huishoudens naar leeftijd en woningtype/woninggrootte 

       

Huishoudens 1-1-2002 < 30 jr 30 - 54 jr 55 - 64 jr 65 - 74 jr > 74 jr Totaal 

Eengezinswoning klein 694 3.357 1.121 1.275 1.228 7.675 
                 middelgroot 3.742 39.434 10.906 7.384 4.025 65.491 
                 groot 229 8.589 3.314 1.773 959 14.864 
                 onbekend 129         613 144 73 32 991 
 Subtotaal 4.794 51.993 15.485 10.505 6.244 89.021 
Meergezinswoning klein 3.454 6.139 1.586 2.219 2.747 16.145 
                 middelgroot 1.154 3.446 1.173 1.307 1.092 8.172 
                 groot 88 332 154 98 65 737 
                 onbekend 13 30 18 8 2 71 
 Subtotaal 4.709 9.947 2.931 3.632 3.906 25.125 
Totaal 9.503 61.940 18.416 14.137 10.150 114.146 
Gem.inhoud eengezins 346 m3 402 m3 420 m3 396 m3 383 m3 400 m3 
Gem.inhoud meergezins 220 m3 248 m3 266 m3 252 m3 237 m3 244 m3 
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Tabel 5: Huishoudens naar etniciteit en eigendomsverhouding/prijsklasse 
        

Huishoudens 1-1-2002 Turken/ 
Marokka-

nen 

Surina-
mers/ 

Antillia-
nen 

ov. 
minder-

heden 

ov. niet-
westerse 
allochto-

nen 

ov. 
westerse 
allochto-

nen 

autochto-
nen Totaal 

Huur               <€298 644 241 178 449 835 9.209 11.556 
                €298-€427 1.126 479 327 738 1.847 19.197 23.714 
                €427-€541 139 75 28 101 299 2.103 2.745 
                       >€541  1 1   77 88 
                 onbekend 31 62 45 114 554 5.717 6.523 
 Subtotaal 1.940 858 579 1.402 3.544 36.303 44.626 
Koop       <€135.000 22 17 23 24 121 1.455 1.662 
          €135-200.000 248 225 140 227 1.086 15.556 17.482 
          €200-300.000 50 153 85 165 1.553 24.506 26.512 
          €300-400.000 9 48 29 72 643 11.231 12.032 
               >€400.000 7 42 29 79 672 10.370 11.199 
                onbekend 5 7 7 9 30 575 633 
 Subtotaal 341 492 313 576 4.105 63.693 69.520 
Totaal 2.281 1.350 892 1.978 7.649 99.996 114.146 
Gem.huur corp.woning € 329 € 338 € 327 € 328 € 342 € 334 € 334 
Gem.waarde koopwoning € 185.781 € 242.932 € 241.750 € 267.219 € 288.654 € 287.816 € 286.678 

 
 
 
Tabel 6: Huishoudens naar etniciteit en woningtype/woninggrootte 

        

Huishoudens 1-1-2002 Turken/ 
Marokka-

nen 

Surina-
mers/ 

Antillia-
nen 

ov. 
minder-

heden 

ov. niet-
westerse 
allochto-

nen 

ov. 
westerse 
allochto-

nen 

autochto-
nen 

Totaal 

Eengezinswoning klein 190 73 64 127 464 6.757 7.675 
                 middelgroot 1.328 777 464 1.001 4.300 57.621 65.491 
                 groot 8 58 39 97 893 13.769 14.864 
                 onbekend 6 7 6 12 36 924 991 
 Subtotaal 1532 915 573 1.237 5.693 79.071 89.021 
Meergezinswoning klein 485 297 213 501 1.205 13.444 16.145 
                 middelgroot 261 135 92 219 673 6.792 8.172 
                 groot 2 3 14 18 74 626 737 
                 onbekend 1   3 4 63 71 
 Subtotaal 749 435 319 741 1.956 20.925 25.125 
Totaal 2.281 1.350 892 1.978 7.649 99.996 114.146 
Gem.inhoud eengezins 333 367 359 369 401 402 400 
                 per persoon 81 113 116 107 150 148 145 
Gem.inhoud meergezins 231 221 231 226 249 245 244 
                 per persoon 79 121 118 106 161 165 156 
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Tabel 7: Besteedbare inkomens van inwoners en huishoudens 1999 
        

      Per huishouden Gemiddeld 
besteedbaar 
inkomen 1999 in € 

Per inwoner
Alleen- 
staand 

Meerpers.
zonder 

kinderen

Meerpers. 
met 

kinderen 

Totaal Totaal 
gestandaar 

diseerd 

Stijging 
tov 

1998 
Boxtel 10.200 14.400 30.000 29.500 25.600 17.100 3% 
Haaren 10.100 14.000 32.300 29.100 27.400 17.700 2% 
's-Hertogenbosch 10.900 15.300 30.300 29.100 24.800 17.500 5% 
Heusden 10.100 14.200 29.800 30.100 26.700 17.400 4% 
Schijndel 10.100 14.600 30.100 29.400 26.500 17.300 2% 
Sint-Michielsgestel 10.400 15.100 31.000 30.700 27.400 18.000 3% 
Vught 11.300 15.900 32.500 32.900 27.700 18.900 5% 
Stadsgewest 10.600 15.100 30.500 29.800 25.800 17.600 4% 
Nederland 10.400 14.800 29.500 28.800 24.600 17.100 4% 
 bron: CBS Regionale inkomensverdeling 1999 

 
 
Tabel 8: Aanbod op de woningmarkt in 2001 

         

Aanbod 2001 Woning- Door- Ver- Toe- Leeg Correctie Totaal Tov 
 verlaters stromers trekkers voeging 1-1-2001   voorraad 
        1-1-2001 

Boxtel 182 373 115 77 353 2 1102 9,7% 
Haaren 49 85 63 9 95 7 308 6,3% 
's-Hertogenbosch 963 2069 970 463 1864 8 6337 11,4% 
Heusden 189 395 195 195 381 4 1359 8,4% 
Schijndel 115 264 68 100 221 3 771 9,0% 
Sint-Michielsgestel 151 270 70 61 206   758 7,4% 
Vught 154 353 123 156 290   1076 10,8% 
Stadsgewest 1803 3809 1604 1061 3410 24 11711 10,0% 

 
 
 
Tabel 9: Vraag op de woningmarkt in 2001 

         

Vraag 2001 Starters Door- Ves- Ont- Leeg Correctie Totaal Tov 
  stromers tigers trekking 1-1-2002   voorraad 
        1-1-2002 

Boxtel 241 383 107 6 360 5 1102 9,6% 
Haaren 63 85 41 11 100 8 308 6,3% 
's-Hertogenbosch 1339 1968 1024 64 1931 11 6337 11,3% 
Heusden 297 409 197 5 429 22 1359 8,3% 
Schijndel 205 267 85 6 205 3 771 8,9% 
Sint-Michielsgestel 146 296 94 3 218 1 758 7,3% 
Vught 190 401 163 14 291 17 1076 10,7% 
Stadsgewest 2481 3809 1711 109 3534 67 11711 10,0% 



 

 

 

70 

 
Tabel 10: Lokale, gewestelijke en migratoire woningbehoefte 1998-2001 

          

Woningbehoefte Toename waarvan ten behoeve van:    
         1998-2001 bewoonde gemeentelijke gewestelijke migratoire totaal 

 woningvoorraad woningbehoefte woningbehoefte woningbehoefte  

Boxtel 291  119,9%  12,0%  -32,0%  100% 
Haaren 87  64,4%  60,9%  -25,3%  100% 
‘s-Hertogenbosch 2322  76,4%  -4,9%  28,5%  100% 
Heusden 747  57,4%  30,0%  12,6%  100% 
Schijndel 535  62,4%  22,8%  14,8%  100% 
Sint-Michielsgestel 345  19,4%  64,9%  15,7%  100% 
Vught 441  19,0%  48,5%  32,4%  100% 

Stadsgewest 4768    80,8%  19,2%  100% 

 
 
 
Tabel 11: Starters en doorstromers 1998-2001 

         

Woningbehoefte Starters    Doorstromers   

         1998-2001   
afkomstig 

uit gem. 
gevestigd 

in gem. 
gemeentelijk 

vraagoverschot 
afkomstig 

uit gem. 
gevestigd 

in gem. 
gemeentelijk  

vraagoverschot 
Boxtel 1085 1063 2%  1660 1646 1%  
Haaren 360 306 18%  404 423 -4%  
‘s-Hertogenbosch 5539 6052 -8%  9526 9003 6%  
Heusden 1396 1338 4%  1930 2075 -7%  
Schijndel 837 841 0%  1034 1092 -5%  
Sint-Michielsgestel 880 675 30%  1032 1185 -13%  
Vught 905 727 24%  1358 1520 -11%  

Stadsgewest 11002 11002   16944 16944   
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Bijlage 2 - Inhoud databank Regionale Woningmarktmonitor  
 
De projectdeelnemers kunnen op aanvraag aanvullende informatie en/of tabellen 
verkrijgen, ook voor specifieke deelgebieden van de woningmarkt.  
De databank Regionale Woningmarktmonitor bevat de volgende gegevens: 
 
Gegevens over huishoudens: peildatum 

huishoudenstype 1 
     leeftijd hoofdbewoner 
     huishoudensgrootte 
     etniciteit 
 
Gegevens over woningen:  peildatum 

eigendomsverhouding (koop/huur) 
     WOZ-waarde 
     bouwjaar  
     eigenaar 2 
     huurprijs 3 
     bouwwijze (eengezins/meergezins) 
     woningtype 4 
     woninggrootte (aantal kamers) 3 
     woninggrootte (inhoud in m3) 
     perceeloppervlak 
     gemeente 
     CBS-wijk 
     CBS-buurt 
     postcodegebied 
     straat 
     indicatie bewoond/leegstaand 
 
Gegevens over verhuizingen: verhuisjaar 

categorie verhuizer 5 
     gegevens over huishouden 
     gegevens over huidige woning indien inverhuizer 
     gegevens over vorige woning indien uitverhuizer 
     herkomstgemeente indien vestiger 
     bestemmingsgemeente indien vertrekker 
     indicatie verhuisd in toegevoegde woning 
     indicatie verhuisd uit onttrokken woning 
 

                         
1 Alleenstaand, tweepersoons, gezin met kinderen, eenoudergezin, meerpersoons 
2 Indien woningcorporatie of institutionele belegger 
3 Alleen voor corporatie-huurwoningen. 
4 Rij, 2/1-kap, vrijstaand, beneden, boven, appartement 
5 Starter, doorstromer, vestiger, verlater of vertrekker. 
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Noten 
 
1 De cijfers betreffende de bevolking kunnen afwijken van die van de gemeenten zelf 
of van het CBS. Dit heeft onder andere te maken met verschillen in meetmoment, 
waarbij in de tussentijd mutaties met terugwerkende kracht zijn doorgevoerd. Dat 
heeft ook gevolgen voor het saldo van de bevolkingsmutaties, dat afwijkt van het 
netto verschil tussen de bevolkingsaantallen per  1-1-2002 en per 1-1-2001. 
 
2 Conform de VNG-definitie wordt etniciteit afgeleid van het geboorteland van de 
persoon. Is dat Nederland, dan wordt gekeken naar het geboorteland van de 
moeder; is dat Nederland, dan naar het geboorteland van de vader. Vervolgens zijn 
de aldus bepaalde geboortelanden geaggregeerd tot een aantal groepen ontleend 
aan het Grotestedenbeleid: Turken/Marokkanen, Surinamers/Antillianen/Arubanen, 
overige minderheden (Grieken, Italianen, (ex-)Joegoslaven, Kaapverdianen, 
Portugezen, Spanjaarden, Tunesiërs), overige westerse allochtonen, overige niet-
westerse allochtonen, en autochtonen. Geboorteland Nederlands Indië leidt in de 
VNG-definitie tot de etniciteit "overig westers", Indonesië tot "overig niet-westers". In 
de recent herziene CBS-definitie wordt Indonesië echter gerekend tot de categorie 
"westers", een benadering die in dit onderzoek wordt overgenomen om de 
inconsequentie binnen de VNG-definitie te omzeilen.  
 
3 De woningvoorraadgegevens zijn geconstrueerd aan de hand van verschillende 
bestanden: het GBA-bestand (waarin bij een adres een ‘pandsoortcode’ staat), het 
OZB-bestand (waarin bij een object een ‘gebruikscode’ staat), en het CBS-
woningregister (waarin per adres een ‘woonruimtecode’ is opgenomen). Door de drie 
bestanden te koppelen kon met zekere mate van waarschijnlijkheid bepaald worden 
welke adressen als woning aangemerkt kunnen worden. De voorraadcijfers per 
gemeente, die aldus tot stand kwamen, wijken iets af van de officiële CBS-cijfers. 
 
4 Voor het indelen van koopwoningen in prijsklassen is gebruik gemaakt van de 
WOZ-waarde uit de gemeentelijke belastingbestanden. De peildatum daarvan is 1-1-
1999. Blijkens verkoopgegevens van Kadaster en NVM zijn tussen 1-1-1999 en 1-1-
2002 de prijzen met gemiddeld 45% gestegen. Deze stijging is toegepast op de 
WOZ-waarden.  
De volgende prijsklassen worden per 1-1-2002 onderscheiden: 
 

- goedkope huur  tot € 298 
- bereikbare huur   € 298 - € 427 
- middeldure huur  € 427 - € 541 
- dure huur   vanaf € 541 
- sociale koop  tot € 135.000 
- middeldure koop  € 135 - 200.000 
- dure koop 1  € 200 - 300.000 
- dure koop 2  € 300 - 400.000 
- dure koop 3  vanaf € 400.000 
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5 De gemiddelde woningbezetting is bepaald door het aantal personen in woningen 
te delen door het aantal bewoonde woningen. 
 
6 Het aantal IHS-beschikkingen dat in de loop van een jaar wordt afgegegeven, is 
groter dan het aantal huishoudens dat op een bepaald moment subsidie ontvangt, 
omdat er regelmatig huishoudens verhuizen. Maar omdat ze dat steeds minder 
doen, is het aantal beschikkingen sterker gedaald: van 15.800 in 1997/98 naar 
14.700 in 2000/01. 
 
7 Gestandaardiseerd huishoudinkomen is het besteedbaar inkomen gedeeld door 
een factor die afhankelijk is van de omvang en de samenstelling van het 
huishouden. Het gestandaardiseerd inkomen geeft niet het geldbedrag aan dat een 
huishouden besteden kan, maar geeft aan op welk "welvaartsniveau" de 
huishoudensleden zich bevinden, waarbij een eenpersoonshuishouden als 
standaardhuishouden gehanteerd wordt. 
 
8  Tot de doelgroep van beleid worden gerekend: 

• alleenstaanden met een netto jaarinkomen in 2000 tot €12.926 
• meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot €17.627. 

 
9 De reconstructie van de verhuizingen in 2001 berust op een vergelijking tussen de 
bevolkingsbestanden van 1-1-2001 en van 1-1-2002. Huishoudens in woningen op 
1-1-2001 die op 1-1-2002 niet meer op hetzelfde adres woonden, zijn uitverhuisd in 
de loop van het jaar. Huishoudens in woningen op 1-1-2002 die op 1 -1-2001 nog niet 
op het huidige adres woonden, zijn inverhuisd in de loop van het jaar. Van 
huishoudens die binnen een jaar meer dan eens verhuisd zijn wordt slechts één 
verhuizing geteld, namelijk van het eerste naar het laatste adres. 
 
10 De Randstad is hier gedefinieerd als het gebied, dat de gehele provincie Zuid-
Holland omvat, alsmede het zuidelijk gedeelte van Noord-Holland en een groot 
gedeelte van de provincie Utrecht. 
 


