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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport dat het resultaat vormt van een onderzoek ter afsluiting van de 
opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven, differentia
tie Vastgoedbeheer. 

Om tot een keuze van onderwerp voor mijn afstuderen te komen heb ik me gericht tot het 
bedrijfsleven, en dan specifiek de projectontwikkeling. Deze bewuste keuze is ontstaan 
doordat ik zocht naar een onderwerp met zoveel mogelijk combinatie tussen reeds 
opgedane kennis uit mijn HBO-studie, en de meer exploitatie-gerichte zijde van deze 
studie. 

Tijdens diverse gesprekken kwam veelvuldig de goedkope woningbouw aan de orde. Het 
ging daarbij vooral om in hoeverre men in Nederland nog in staat is dergelijke woningen 
te kunnen realiseren zonder op kwaliteit in te boeten. Ik heb me daarbij meer toegespitst 
op de vraag of geboden kwaliteit invulling geeft aan gevraagde kwaliteit voor meerdere 
marktsegmenten en zich daarbij op termijn door macro-ontwikkelingen kan handhaven. 

Voor dit onderzoek ben ik bijgestaan door mijn afstudeercommissie bestaande uit prof. ir 
W.G. Keeris, ir H. Hofman en drs J.J.A.M. Smeets. 

Daarnaast wil ik onderstaande mensen bedanken die mij te woord hebben willen staan 
aangaande dit onderzoek: 

dhr. ter Beek 
mr ing. Blankhart 
mevr. Kessels 
dhr. Kleefstra 
ir Rücker 
mevr. Visser 

Eindhoven, oktober 1996 

Ferdinand P.M . Gremmen 

(Slokker Bouwgroep B.V.) 
(Nijhuis Bouw B.V.) 
(Woningstichting Aert Swaens) 
(Ministerie van VROM - DGVH) 
(Planoform Zuid B.V.) 
(Volkshuisvesting provincie Flevoland) 

-t 
i 
1 



-t 
.;:!: 

i 
1 



Samenvatting 

Het huisvesten van de primaire doelgroep in nieuwbouwwoningen geeft steeds meer moeilijkhe
den. Het wegvallen van (bijna all e) subsidies, toenemende bouw- en grondkosten zijn onder 
andere oorzaak van de inmiddels hoge huren. Daarnaast doet zich op de woningmarkt een steeds 
verdergaande differentiatie in behoeften en leefstijlen voor. Aan de vraagkant onderscheidt zich 
niet langer het traditionele gezin met kinderen als dominante huishoudvorm, maar zijn diverse 
nieuwe, andere huishoudenstypen te onderscheiden. 

Om exploitatie-risico's zoveel mogelijk te minimaliseren dient het totaal aan prestaties dat een 
woning levert dan ook zodanig te zijn dat de woning zich over een termijn kan handhaven in het 
acceptatiegebied (ontwikkeling woonwensen} van diverse marktsegmenten. Onderzoeksvragen 
daarbij zijn: 

- Wat is momenteel het prestatieniveau van een goedkope eengezinswoning? 

- Welke ontwikkelingen in gevraagde prestaties zijn waarneembaar? 
- In hoeverre is het exploitatie-risico van goedkope woningen groter dan bij een gangbare 

eengezinswoning (vergelijkingsbasis - ijkpunt}? 

- Welke prestaties zijn voor de consument doorslaggevend, nu en in de toekomst? 

Beantwoording van deze vragen gebeufláan de hand van de voor dit onderzoek gestelde definitie 
van een goedkope woning, te weten : 

- grondgebonden woning - eengezinswoning; 

- kostprijshuur gesteld op maximaal /700 (prijspeil 01-1996); 

- minimaal vier verblijfsruimten, gestelde afmetingen volgens Bouwbesluit art. 45.2 ; 

Verder voor het onderzoek worden subsidies niet meegenomen, omvat de opbouw van het project 
één woningtype, blijven grondkosten buiten beschouwing en wordt er gerekend met een aangeno
men toekomstscenario. 

Voor de te maken analyse is uit het beperkte aanbod goedkoop gebouwde woningen in Nederland 
gekozen dat overeenstemt met gestelde definitie. De selectie is opgedeeld in vier categorieën, met 
in totaal negen projecten welke zich onderscheiden in materiaaltoepassingen , produktietechnieken, 
mechanisatiegraad en/of organisatie. Om aan te geven in hoeverre de goedkope woningbouw zich 
qua prestatie-niveau zal kunnen handhaven over de gestelde beschouwingsperiode is gebruik 
gemaakt van een referentiewoning als vergelijkingsbasis (ijkpunt). Uit de analyse blijkt het 
prijsniveau van de verschillende projecten enigszins gelijk. Onderscheid tekent zich vooral af in 
geboden prestatieniveau. Zo biedt de vergaande logistieke benadering van categorie 1 (vergaande 
verbeteringen in het bouwproces) de consument een optimale prijs-kwaliteit-verhouding van de 
woning, en bezit het produkt geen lager niveau dan gehanteerde referentie als vergelijkingsbasis/ 
ijkpunt. 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van vraagprofielen van de primaire doelgroep. Deze gege
vens, beperkt tot de produkt-indicatoren van de woning , zijn ontleend aan een recent gehouden 
woningmarkt-enquête in Eindhoven. Het totaal is gekoppeld aan het geboden profiel per project en 
de referentie. Uit de match blijkt dat diverse projecten geschikt tot zeer geschikt zijn voor alle 
marktsegmenten in de primaire doelgroep. 

Specifiek naar doelgroep zijn het vooral gezinnen waarvoor de mate van geschiktheid van de 
verschillende projecten enigszins achterblijft. De verschillende projecten zijn beter geschikt voor 
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens . Deze geschiktheid moet echter met enige nuance 
worden bekeken, met name voor ouderen. Naast het niveau van de gehanteerde produkt-indicato
ren spelen immers nog andere onderdelen een rol welke niet in de match zijn meegenomen. 
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Bijvoorbeeld het belang van gelijkvloersheid van de woning welke toeneemt met het ouder worden 
van de consument. Deze woningen zullen daardoor toch eerder niet geschikt zijn voor deze 
doelgroep. De techniek biedt tegenwoordig echter mogelijkheden om 'de mate van onbruikbaar 
worden van de verdieping" met het toenemen van de leeftijd op te vangen . 

Uit literatuur is een beeld gevormd omtrent mogelijke verschuivingen in de vraag naar prestaties 
in de toekomst. Deze verschuivingen worden veroorzaakt door een groot aantal ontwikkelingen, 
waaronder demografische-, economische-, maatschappelijk sociaal-culturele-, technologische 
ontwikkelingen, en milieuvoorwaarden (ecologisch) . Het hieruit meer algemene beeld is vervol
gens toegespitst op het prestatieniveau van de woning . 

Een aantal veranderingen worden voorzien . In eerste instantie de hoeveelheid ruimte. De hoeveel
heid ruimte is één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste wens van elk huishouden. De 
ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar geven echter, qua geboden niveau, een geheel ander 
beeld, namelijk een verkleining van het binnenwerkskernoppervlakte (BKO) met 20 procent. De 
gemiddelde afname in woninggrootte had echter geen gevolgen voor de gemiddelde woonopper
vlakte per persoon door de afname in huishoudensgrootte. Gericht naar de toekomst wordt een 
stijgende vraag naar woonruimte gevraagd. 

Verwachtingen omtrent het aantal ruimten zijn in grote mate afhankelijk van de ontwikkeling van 
huishoudensgrootte, vrijetijdsbestedingen, deconcentratie van arbeid , individualisme, de behoefte 
aan privacy en natuurlijk de specifieke vraag van marktsegmenten . Prognoses geven aan dat 
individualisme en de behoefte aan privacy zich in de toekomst zal voortzetten . Dat dit een verder
gaande stijging in het aantal kamers teweeg zal brengen mag echter niet verwacht worden. De 
huishoudensgrootte neemt naar verwachting verder af, en daarnaast is een verdere versnippering 
van ruimte in combinatie met de gebruiksmogelijkheden van een woonlaag niet aannemelijk. 
Veranderingen in het voorzieningenniveau zijn er wel te verwachten . Met name het sanitair en de 
vaste keukenvoorzieningen zal door een verwachte toename in de levensstandaard de vraag naar 
meer faciliteiten doen toenemen (bijvoorbeeld 2e toilet betrokken bij het zgn. standaardniveau). 

Ontwikkelingen beperken zich niet alleen tot vraag-prestaties (op woningniveau) van marktseg
menten, ook de opbouw van de woning is aan veranderingen onderhevig en daarmee van invloed 
op het exploitatietraject. Zo zal het belang van duurzaam gebruik van materialen in sterke mate 
toenemen. Voor wat betreft de mate van flexibiliteit wordt een toename hieromtrent niet verwacht. 
De huishoudenssamenstellingen worden welliswaar steeds meer divers, maar dat wil nog niet 
zeggen dat daarmee een diversiteit in gevraagd prestatieniveau ontstaat dat het belang van 
flexibiliteit zou vergroten. Daarnaast is de oppervlakte van een woonlaag (eengezinswoning) ook 
niet van dien aard dat vele varianten mogelijk zijn (beperking door het vastleggen van installaties, 
verticale stijgruimten en dergelijke) . 

Deze verwachte veranderingen in gevraagd prestatieniveau zijn opnieuw gekoppeld aan het 
geboden niveau van de projecten . Uit deze her-match blijkt dat de geschiktheid van woningen voor 
de diverse onderscheiden doelgroepen sterk is teruggelopen . De verschillende projecten zijn over 
het algemeen dan nog slechts geschikt voor jonge alleenstaanden. 

Voor een aantal projecten en de referentie is een exploitatie opgezet volgens een aangenomen 
toekomstscenario. Daarbij is een opsplitsing gemaakt in de huidige situatie en de te maken 
aanpassingen ten gevolge van macro-ontwikkelingen. Hieruit blijkt dat de woningen kunnen 
worden aangeboden tegen een kostprijshuur van ongeveer /700. Voor wat betreft de financiële 
gevolgen van te maken aanpassingen, door veranderingen in de vraag naar prestaties (met name 
een toenemende vraag naar ruimte en extra voorzieningen) blijven deze vooralsnog beperkt. De 
woningen zijn dan echter alleen geschikt voor kleine jonge huishoudens. Het geboden prestatie
niveau voor met name gezinnen is dan te laag . Om dit aan te passen dient de woning te worden 
vergroot (vraag naar meer ruimte). De kosten die een dergelijke uitbreiding met zich meebrengt 
zijn dan aanzienlijk. 

Uit het geheel aan gegevens is gebleken dat de goedkope woningbouw het prestatie-niveau moet 
afstemmen op één of enkele doelgroep(en) en niet moet trachten de woningen voor alle doelgroe
pen geschikt te houden . De mate van geschiktheid zou daarbij kunnen worden vergroot door het 
meer betrekken van de huurder bij de woning . 



Inhoudsopgave 

1 INLEIDING .................................................................................. 1 
1.1 Onderwerp van onderzoek 1 
1.2 Probleem- & doelstelling 2 
1.3 Uitgangspunten bij het afstemmen 3 

1.3.1 Definitie goedkope woning 3 
1.3.2 Uitgangspunten 4 
1.3.3 Toekomstscenario 6 

1.4 Onderzoeksopzet 6 
1.5 Begripsdefiniëring 10 
1.6 Opbouw van het rapport 12 

2 MARKTSEGMENTEN ...................................................................... 13 
2.1 1 nleiding 13 
2.2 Huidige markt 14 
2.3 Doelgroepen 16 

2.3.1 Prestatieniveau produktkenmerken 19 
2.3 .2 Vraagprofielen doelgroepen algemeen 19 
2.3.3 Vraagprofielen primaire doelgroep 23 

2.4 Resumé 24 

3 RETROSPECTIEF IN KWALITEIT .................. .................... .................... 25 
3.1 1 nleiding 25 
3.2 Kostenontwikkeling 25 
3.3 Woninggrootte 27 
3.4 Energiebesparing 29 
3.5 Afwerking en uitrusting 29 
3.6 Resumé 31 

4 ÎOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN .................................................. ...... 33 
4.1 1 nleiding 33 
4.2 Vraagveranderingen in de tijd 33 

4.2.1 Aanpassing van de woningen 33 
4.2.2 Aanpassing van de doelgroep 34 

4.3 Macro-ontwikkelingen 35 
4.3.1 Demografische ontwikkelingen 38 
4.3.2 Economische ontwikkelingen 40 
4.3.3 Maatschappelijk soc. culturele ontwikkelingen 41 
4.3.4 Technologische ontwikkelingen 45 
4.3 .5 Milieuvoorwaarden 46 

4.4 Kwaliteitsbeïnvloeding door ontwikkeling 48 
4.5 Resumé 52 

5 ~X~\~',:~~:~~RA~:CT ................................... ................................. 55 ·t 
5.2 Exploitatiekosten 55 

1 5.3 Bewoning gebonden factoren 58 ,. .... 
5.4 Rendement op woningen 59 .._. 
5.5 Macro-economische factoren 59 
5.6 Rekenmethode 61 

1 



1 

6 GEBODEN PRESTATIES .... .......... .... .. . . ............ .. ..... . .... .. . . ........ .... . . ... 65 
6.1 1 nleiding 65 
6.2 Vergaande verbeteringen in het bouwproces 67 

6.2.1 Gebruiksprestaties 67 
6.2.2 Technische prestaties 69 
6.2.3 Financiële prestaties 69 

6.3 Weglaten van elementen in de woning 69 
6.3.1 Gebruiksprestaties 69 
6.3.2 Technische prestaties 71 
6.3.3 Financiële prestaties 71 

6.4 Plannen van eenvoudige opzet 71 
6.4.1 Gebruiksprestaties 72 
6.4.2 Technische prestaties 73 
6.4 .3 Financiële prestaties 73 

6.5 Overige , afwijkende opzet 73 
6.5.1 Gebruiksprestaties 73 
6.5.2 Technische prestaties 74 
6.5.3 Financiële prestaties 74 

6.6 Referentiewoning 76 
6.6.1 Gebruiksprestaties 77 
6.6.2 Technische prestaties 77 
6.6.3 Financiële prestaties 78 

6.7 Gevolgtrekking 78 
6.7.1 Financieel 78 
6.7.2 Woningfuncties 80 
6.7.3 Technische prestaties 83 

6.8 Geboden prestatieniveau 84 
6.9 Resumé 86 

7 EXPLOITEREN .. . ...... ........... . .................... .. .. .. ................... . . ......... 91 
7.1 Inleiding 91 
7.2 Matchen geboden - gevraagd 91 
7.3 Ontwikkelingen in vraagprestaties 93 

7.3.1 Woonruimte 93 
7.3.2 Aantal ruimten 96 
7.3.3 Voorzieningenniveau 96 

7.4 Materiaaltoepassing als gevolg van macro-ontwikkelingen 98 
7.4.1 Duurzaamheid 98 
7.4.2 Flexib iliteit - aanpasbaarheid 99 

7.5 Her-match gevraagd - geboden 100 
7.6 Exploitatiegevolgen voor plan keuzen 102 

8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN . .... .. . . . ..... .. ... . ...... . ... . ................ . ... . 107 
8.1 Conclusies 107 
8.2 Aanbevel ingen 110 

LITERATUUR . . . . ........ . .. ................ . .... .... .. .. . .... .. ..... . ... ... ... ... . .. . . . ... . 111 

BIJLAGEN ·· ········ ···· ···· ····· ·· ················ ····· ···· ·· ···· ·· ··· ·· ········ ········ ·· ·115 
Bijlage 1 - Vraagprofielen produktindicatoren primaire doelgroep 
Bijlage 11 - Vraagprofielen produktindicatoren primaire doelgroep 

(aangepast door macro-ontwikkelingen) 
Bijlage 111 - Exploitatie-opzet (huidig en aan de hand van macro-ontwikkelingen) 

Project 1 (Petit-Prix-plus-woning) 
Project VI (600-gulden-woning) 
Project VIII (WBV'Oost-Flevoland') 
Project Referentiewoning 





1 Inleiding 

Het huisvesten van de aandachtgroep van beleid (de primaire doelgroep) in nieuwbouw
woningen geeft steeds meer moeilijkheden. Het wegvallen van (bijna alle) subsidies en 
toenemende bouw- en grondkosten zijn onder andere oorzaak van de inmiddels hoge 
huren. 
Daarnaast doet zich op de woningmarkt een steeds ve rdergaande differentiatie in behoef
ten en leefstijlen voor. Aan de vraagkant onderscheidt zich niet langer het traditionele 
gezin met kinderen als dominante huishoudvorm, maar zijn diverse nieuwe, andere 
huishoudenstypen te onderscheiden. Met deze wetenschap is het belangrijk de mogelijk
heden voor goedkope woningen te onderzoeken om zodoende risico's zoveel mogelijk te 
minimaliseren. 

1.1 Onderwerp van onderzoek 

Het steeds minder op de markt verschijnen van nieuwe goedkope woningen, omdat ze 
financieel moel ijk realiseerbaar zijn en daardoor meer risico's (kunnen) opleveren tijdens 
het exploiteren, noodzaakt om ze zodanig op te stellen dat risico's omtrent haalbaarheid 
worden geminimaliseerd. 

Flexibiliteit - als mogelijkheid tot aanpasbaarheid van de woning, het huisvesten van 
diverse marktsegmenten, nu en in de toekomst - speelt daarin wellicht een grote rol. 
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Figuur 1.1 Prestatie-bandbreedte 
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Het totaal aan prestaties moet zijn dat de woning zich over een termijn kan handhaven in 
het acceptatiegebied ( ontwikkeling woonwensen) van diverse marktsegmenten. Bij het 
doorbreken van deze grens moet de woning mogelijkheden bieden om met geringe 
kosten weer aan de vraag te voldoen. Uitgaande van een vastgesteld woningtype en de 
daarvoor in aanmerking komende marktsegmenten kan een beeld opgezet worden wat 
een goedkope woning aan prestaties moet bieden om zodoende tot een maximale 
verhuurbaarheid te komen (figuur 1.1 ). 
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In het onderzoek worden prestatie-eisen voor diverse marktsegmenten in beeld gebracht, 
en zal worden nagegaan wat de gevolgen zijn voor diverse goedkope woningen bij een 
veroudering in prestatie-eisen door toekomstige ontwikkelingen. Met resultaten hierom
trent kan aangegeven worden waar dit segment zich op moet richten om zich te kunnen 
(blijven) handhaven. 

1.2 Probleem- & doelstelling 

De vraag naar woningen is van diverse variabelen afhankelijk. De groei van de bevolking 
(demografische ontwikkelingen), de veranderende behoefte aan wooncomfort, bijvoor
beeld door een wijziging in de gezinssituatie (maatschappelijk sociaal-culturele ontwikke
lingen), ontwikkelingen in de economie welke van invloed zijn op de werkgelegenheid en 
de inkomens van huishoudens (economische ontwikkelingen), of van technologische 
ontwikkelingen en gestelde milieu-randvoorwaarden. Die dynamische vraag moet worden 
beantwoord door betrekkelijk statisch aanbod en nieuwbouw. Voor wat betreft de goed
kope nieuwbouw, waar dit onderzoek zich op richt, worden steeds vaker vraagtekens 
gezet in hoeverre nog kan worden voldaan aan het benodigd resultaat om de woning 
'sluitend' te kunnen exploiteren. Zaak is dan ook om risico 's die tijdens het exploitatie
traject kunnen optreden, zoveel mogelijk inzichtelijk te maken. 

Probleems t ell i ng : 
Welke ris ico 's bestaan er bij het exploiteren van goedkope woningen vergeleken met een 
gangbare eengezinswoning, op basis van geboden prestaties en gelet op te verwachten 
ontwikkelingen? 

Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende deelvragen: 

- Wat is momenteel het prestatieniveau van een goedkope eengezinswoning? 

- Wat is het prestatieniveau van een gangbare eengezinswoning? 

- Welke ontwikkelingen in gevraagde prestaties zijn waarneembaar? 

- In hoeverre is het exploitatie-risico van goedkope woningen groter dan bij een 
gangbare eengezinswoning (vergelijkingsbasis - ijkpunt)? 

- Welke prestaties zijn voor de consument doorslaggevend, nu en in de toekomst? 

- Welke mogelijkheden zijn er voor het treffen van voorzieningen bij een discrepantie 
van geboden prestaties en gevraagde prestaties? 

Dit geeft de volgende doelstelling: 

Doelstel l ing : 
Inzicht verschaffen in de voorwaarden waaronder goedkope woningen kunnen concurre
ren met een gangbaar aangeboden eengezinswoning. 



1.3 Uitgangspunten bij het afstemmen 

In het onderzoek wordt van een aantal punten uitgegaan (tabel 1.1 ). 

• definiëring goedkope woning - grondgebonden woning - eengezinswoning; 
- kostprijshuur gesteld op maximaal flOO (peil 07-96); 
- minimaal vier verblijfsruimten, gestelde afmetingen 

volgens Bouwbesluit art. 45.2; 

• uitgangspunten omtrent: - subsidies 
- verschrijvingen 

grondkosten 

• toekomstscenario 

Tabel 1.1 

1.3.1 Definitie goedkope woning 
Het ministerie van VROM definieert goedkope woningen als woningen met een basishuur 
van minder dan /590,- per maand (prijspeil 1 januari 1994 [1 ]). 

In het onderzoek Laagbouw voor de doelgroep (1992) [2]) wordt een goedkope woning 
gedefinieerd als een laagbouwwoning voor een huishouden van maximaal vier personen, 
met een maximale nettohuur van /600,- per maand. Dit resulteerde in een ontwerp van 
een tweelaagswoningtype met een plat dak en de volgende kenmerken: 

- beukmaat 4,80m1; 
- inwendige diepte 8,00m1; 
- bruto-oppervlakte van de woning 82m1; 
- vier verblijfsruimten met oppervlakten van 26,6m 2, 11,0m2, 7,9m2 en 6,8m2; 

- een inpandige berging van 4,4m2; 

- bouwkosten /89.133,- (incl. BTW); 
- grondkosten /20.300,-; 
- bijkomende kosten /10.470,-; 
- bijdrage uit het budget voor plaatselijk verschillende omstandigheden /1.850,-; 
- aanvangshuurpercentage 6,25%. 

Op grond van bovenstaande resultaten wordt in een voorstudie Goedkope Nieuwbouw
woningen (1994) [3]) de volgende definitie opgesteld: 

- drie- of vierkamerwoning met een bruto-oppervlakte van 80 tot 85m2; 

- beukbreedte 4,80m 1; 

- nettohuur /600,-; 
- bouwkosten inclusief bijkomende kosten /100.000, - (incl. BTW). 

De definitie goedkope woning die gehanteerd wordt voor dit onderzoek kan als volgt 
worden omschreven: 

- grondgebonden woning - eengezinswoning; 
- kostprijshuur gesteld op maximaal /700, - (prijspeil OH 996); 
- minimaal vier verblijfsruimten, gestelde afmetingen volgens Bouwbesluit art. 45.2; 

Het vaststellen van het woningtype (eengezinswoning) berust op de volgende redenen: 
- de vraag naar eengezinswoningen (310.000 volgens VROM, 1995 [4]) 

Kantekening bij dit tekort is dat er een 'overschot' aan woningen in de huursector 
bestaat, terwijl de grote vraag zich voornamelijk in de koopsector bevindt. Het over
schot concentreert zich echter voornamelijk in de kleine woningen (1-2 kamers, opper
vlakte woonkamer tot 30m2) . 
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woningmarkt: de nieuwbouw, Den 
Haag , november 1995. 

[2] 
Werkgroep Nieuwbouw Zoetermeer 
Laagbouw voor de doelgroep, 
Zoetermeer, december 1992. 
In voorstudie Goedkope Nieuwbouw
woningen, SEV, 1994. 

{3JSEV, 1994-
Stuurgroep Experimenten Volkshuis
vesting 
Voorstudie Goedkope Nieuwbouwwo
ningen , Rotterdam , november 1994. 



[4] VROM, 1995 -
Tren drapport Volkshuisves ting 
1995, de won ingmarkt: een 
ve rkenning, Den Haag, november 
1995 . 

1 

Jaar economische groei Goedkoop Betaalbaar Duur Totaal relatief Totaal absoluut 
(perjaar) 

1995-2000 16% 45% 26.910 

2000-2005 9% 9% 21% 39% 26.910 
2005-2010 18% 12% 21% 51% 33.660 
2010-2015 19% 16% 23% 58% 40.020 
2015-2020 15% 15% 26% 56% 40.320 

Tabel 1.2 {bron: VROM, Trendrapport 1995 , midden-variant) 

Voor wat betreft de benodigde bouwproduktie van huurwoningen, welke sterk afhanke
lijk is van economische invloeden, kan worden vastgesteld dat in de jaren 1995-2000 17 
procent goedkope huurwoningen moeten worden gebouwd (72.500 woningen over vijf 
jaar, 14.450 woningen per jaar (VROM, 1995 (4]). In de jaren tot 2020 zal het percenta
ge volgens de midden-variant op ongeveer 15-18% liggen (tabel 1.2). 

- de vraag naar 4-5 kamer-woningen; 
- de mogelijkheden van het type woning (geschikt voor huisvesting van meerdere 

marktsegmenten). 

1.3.2 Uitgangspunten 
Voor het onderzoek, worden de volgende uitgangspunten gesteld: 

- realisatie zonder subsidies; 
- het project wordt niet opgebouwd uit meerdere typen om zodoende door middel van 

verschrijving de kosten "te drukken"; 
- grondkosten blijven buiten beschouwing; 

Subsidie 
Subsidies zijn tegemoetkomingen aan persoon en/of gebouw, welke van invloed zijn bij 
de keuze van een woning (kwaliteit). Het heeft als doel huishoudens met een bescheiden 
inkomen toch in staat te stellen zich een goede woongelegenheid te verwerven. 1 n het 
kort worden de belangrijkste vermeld: 

- Individuele huursubsidie (1 HS): een vorm van geldelijke steun die tot doel heeft de 
woonlasten voor huurders tot een voor hen betaalbaar niveau terug te dringen. De 
hoogte is onder andere afhankelijk van de soort huurder en huishouden (marktseg
ment) , huurprijs, inkomen en woningtype. 

- Besluit Woninggebonden subsidies (BWS): In de Trendbrief 1995 wordt voorgesteld 
om in de toekomst de generieke exploitatie-gerichte subsidiëring van woningen af te 
schaffen. In plaats daarvan zullen tijdelijk stimuleringspremies voor nieuwbouw en 
voor ingrijpende voorzieningen aan woningen worden toegekend. Daarnaast zullen 
toeslagen worden verstrekt om de bereikbaarheid van de sociale nieuwbouw in de 
VINEX-gebieden op peil te houden . Het BWS'95 kent de volgende subsidie-stromen: 

- Stimulering nieuwbouw, f5000 ,- (stichtingskosten lager dan f159.000,-) 
- Bereikbaarheidstoeslagen; ten behoeve van differentiatie bevolkingssamenstel-

ling (f9000 , - in 1995, vanaf 1996 f8 .500, -); 
- Toeslagen plaatselijk verschillende omstandigheden; ten behoeve van de bouw 

van sociale-sectorwoningen. 

Voor het onderzoek worden subsidies terzijde geschoven omdat deze een onzekerheid 
voor de toekomst zijn. Daarnaast zijn ze situatie- en persoonsafhankelijk waardoor een 
vertekend beeld ontstaat. 



Verschrijvingen 
Om de haalbaarheid van een project te vergroten wordt als mogelijkheid nog al eens 
verschrijving toegepast. Hierdoor worden stichtingskosten 'gedrukt' door ze gedeeltelijk 
te laten dragen door andere, duurdere woningtypen, bestemd voor andere marktsegmen
ten . Het zijn dan vaak de hoekwoningen die als een ander type worden aangeboden, 
mede doordat men dan ook de invloed van de kopgevels 'kwijt' is. 

Bedragen om zodoende toch goedkope woningen te kunnen aanbieden lopen steeds 
verder op (negatieve uitwerking). Een voordeel van verschrijving is echter een meer 
diverse opbouw van wijken. Er zijn echter nog andere manieren om te kunnen blijven 
voldoen aan de primaire huisvestingsdoelstelling voor het marktsegment, bijvoorbeeld 
bestaand bezit op een gunstig moment met winst verkopen, en de opbrengst investeren 
in nieuwe betaalbare huurwoningen zodat de differentiatie aan twee kanten wordt ver
groot (tegengaan segregatie) . 

Benutting van deze mogelijkheden liggen echter niet in de lijn van het onderzoek en 
worden bij verdere uitwerking buiten beschouwing gelaten. 

Grondkosten 
Bij de bepaling van grondkosten (inclusief overdracht- en registratiekosten) speelt een 
veelheid van factoren een rol. De factoren bevinden zich op het terrein van verwerving, 
bouwrijp maken (en eventuele sanering) , gronduitgifte en bestemmingsplanopzet welke 
stuk voor stuk belangrijke financiële consequenties hebben. 
Deze betreffen onder andere: 

- Tijd, ontwikkelingsperiode, looptijd grondexploitatie (bepaling renteverliezen, 
kostenstijgingen); 

- Lokatie, de ligging van een lokatie is van belang voor de waardering , infrastructuur; 
- Ontwerp, de omvang van plannen, faseringsmogelijkheden en thematische aspecten 

(aandacht milieu, architectuur); 
- Kwaliteit, inrichting van het gebied (voorzieningenniveau); 
- Beleid , uitgangspunten (grondprijs bepaald door kostprijs of marktcomform). 

De mate van overheidinterventie bij grondbeleid wordt opgesplitst in actief en passief. 
Met actief wordt bedoeld dat de gemeente verwerft, maakt bouwrijp en dergelijke terwijl 
men met passief grondbeleid zich juist laat leiden door de markt (particuliere initiatieven). 
Belangrijke lokaties voor initiatieven zijn al wel aangereikt door de overheid (VINEX
lokaties) wat de prijs voor de grond enorm heeft opgedreven. In afwachting van groen 
licht om tot bouwen over te gaan zal de prijs alleen nog maar verder stijgen. 
Grondprijzen zijn sterk lokatie-afhankelijk en gezien het onderzoek - wat produkt-gericht 
is - worden ze niet als factor meegenomen. Om tot totale stichtingskosten te komen zal 
een landelijk gemiddelde worden aangehouden (tabel 1.3). Aanpassing naar 01-1996 
gebeurt aan de hand van ontwikkelingen uit voorgaande jaren. (Het CBS stelt voor 
bouwgrond geen index meer samen). Er wordt in dit onderzoek uitgegaan van f19.656 
(108) (1994=100). 

1990 1991 1992 1993 1994 

grondkosten f 17.600 17.000 16.900 16.600 18.200 

Tabel 1.3 (bron , KOD/'.IL / CBS (VROM, 1996) 
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1.3.3 Toekomstscenario 
Voor het opzetten van een exploitatie van een goedkope woning zal gebruik gemaakt 
worden van diverse financiële parameters. Daarnaast wordt in dit scenario uitgegaan van 
een verandering in de vraag naar prestaties door mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 

1.4 Onderzoeksopzet 

De huizenmarkt is verbonden met de markt voor woondiensten. Uiteindelijk is de functio
nele kwaliteit gebaseerd op de mate waarin aan de wooneisen van de bewoners wordt 
tegemoet gekomen. Men kan echter niet volstaan met alleen naar de bewoner te verwij
zen in geval het om een huurder gaat. De huurder draagt niet het risico met betrekking 
tot de toekomstige kwaliteit - hij kan immers zonder vermogensverlies de woning verla
ten . In die gevallen zijn de toekomstige gebruikseisen onderdeel van het waardeoordeel 
van de opdrachtgever. De mate waarin aan de huidige wensen wordt voldaan en de 
schatting van de mate waarin dat in de toekomst het geval zal zijn, spelen beide een rol. 

De woning dient, om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende eisen en wensen 
van gebruikers, te zijn voorzien van toekomstwaarde. Deze waarde, in een vorm van 
prestaties, dient 'meegegeven' te worden door de opdrachtgever om zodoende op 
veranderingen te kunnen inspelen wat uiteindelijk een positieve invloed op het resultaat 
moet hebben. 

Belangrijk bij het toekennen van een toekomstwaarde is inzicht in de mogelijke ontwikke
ling van marktsegmenten met bijbehorende vraagprofielen. Deze ontwikkeling wordt 
behalve milieu-voorwaarden, beïnvloed door maatschappelijk sociaal-culturele, demogra
fische , economische en technologische veranderingen (externe afstemming). De op
drachtgever zal deze toekomstige ontwikkelingen zo goed mogelijk moeten inschatten en 
afwegen om deze te kunnen vertalen in prestaties (interne afstemming (figuur 1.2)). 

Om inzicht te krijgen in het prestatieniveau van goedkope woningen worden een aantal 
projecten geanalyseerd en ondergebracht in vier categorieën op basis waarop de woning 
goedkoper wordt gerealiseerd, te weten: 

- vergaande verbeteringen in het bouwproces; 
- weglaten van elementen in de woning; 
- plannen van eenvoudige opzet; 
- overige, afwijkende opzet. 

Elk project bezit een bepaald prestatieniveau. Om aan te geven in hoeverre dit prestatie
niveau toereikend zal zijn tijdens het exploitatie-traject, zal gebruik gemaakt worden van 
een referentie (vergelijkingsbasis - ijkpunt). 
De plantypen resulteren immers allen in een min of meer vergelijkbaar produkt, ook al is 
de plan van aanpak divergent. Deze nieuwbouwwoning, opgesteld door MISSET [5], is 
een gangbare eengezinswoning in Nederland. Aanname daarbij is dat deze woning 
voldoende toekomstwaarde bezit om zich tijdens de exploitatieperiode te kunnen blijven 
handhaven (inspelen op veranderingen). 

Tijdens het exploitatie-traject zal de vraag naar prestaties veranderen. Belangrijk is dan in 
hoeverre de goedkope woning kan inspelen op deze verandering in vraag naa r prestaties 
en in hoeverre dit (meer) risico's met zich meebrengt in vergelijk met de gangbaar 
aangeboden eengezinswoning. 
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Bij een verandering in de vraag naar prestaties worden dan drie vragen opgeroepen: 
- Ten eerste, bezit de woning mogelijkheden om eenvoudig aan de veranderende 

gevraagde prestaties te voldoen?; 
- Ten tweede , wanneer het een grotere ingreep vergt om aan de veranderende presta

ties te voldoen; had bij aanvang van de exploitatie niet al rekening gehouden moeten 
worden met deze verandering in gevraagde prestaties?; 

- Ten derde, kan de goedkope woning anders gepositioneerd worden (marktseg
ment)? 

Met deze gegevens kan aangegeven worden in hoeverre de exploitatie-risico's geredu
ceerd kunnen worden om zodoende de goedkope woning beter in de markt te kunnen 
houden. 

Voor het verkrijgen van gegevens zijn een aantal stappen doorlopen (zie figuur 1.3) 

l .doelstelling & uitgangspunten 

2.definiëren goedkope woning 

3.marktsegmenten 

4. vraagprofielen 

5.prestatieniveau goedkope woning 

6.referentiewoning 

7 .prestatie-afwijking 

8.maatschappelijke ontwikkelingen 

Figuur 1.3 Plan van aanpak 

1. Doelstelling en uitgangspunten 
Zie paragraaf 1.2 en sub-paragraaf 1.3.2 

2. Definiëren goedkope woning 
Zie paragraaf 1.3.1 

9.aspecten van kwaliteit 

l O.gevolgen voor kwaliteit 

11 .conclusie&aanbevelingen 

3. Bepaling marktsegmenten tbv goedkope woningen 
Omdat het overheidsbeleid erop is gericht een betere verdeling van huishoudens over de 
woningvoorraad naar draagkracht te bewerkstelligen wordt in het onderzoek uitgegaan 
van de primaire doelgroep. De differentiatie in primaire doelgroep dient bekend te zijn om 
zodoende mogelijke toekomstige verwachtingen in beeld te brengen en aan te geven wat 
de eventuele kwalitatieve gevolgen op termijn voor de woningvraag zijn. 

4. Opstellen vraagprofielen marktsegmenten 
Dit overzicht, op produktniveau, geeft aan wat door de verschillende marktsegmenten 
belangrijk geacht wordt. Deze gegevens zijn belangrijk om zodoende te kunnen aangeven 
in hoeverre aan de eisen tegemoet gekomen wordt en wat de invloed van mogelijke 
ontwikkel ingen in de toekomst op de vraag naar prestaties zijn. 



5. Bepaling prestatieniveau goedkope woning 
Om een beeld te krijgen wat er in Nederland volgens gestelde definitie van een goedkope 
woning zoal wordt aangeboden is gebruik gemaakt van voorhanden zijnde informatie 
(diverse studies) en uitgeschreven prijsvragen. Uit dit aanbod is een uiteindelijke selectie 
gemaakt, opgedeeld in vier categorieën welke de woning goedkoper maken, te weten: 

- vergaande verbeteringen in het bouwproces; 
- weglaten van elementen in de woning; 
- plannen van eenvoudige opzet; 
- overige, afwijkende opzet 

6. Keuze referentiewoning 
Om aan te geven in hoeverre het prestatie-niveau van een goedkope woning toereikend 
zal zijn, zal een vergelijk gemaakt worden met een gangbaar aangeboden eengezinswo
ning (vergelijkingsbasis - ijkpunt). 

7. Kwantificeren & kwalificeren van de afwijking in 
prestaties tussen typen en referentie 

Nu de diverse woningen bekend en geanalyseerd zijn (9 projecten onderverdeeld in vier 
categorieën en de referentiewoning), kan het verschil in prestatieniveau worden aangege
ven. 

8. Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het is een bekend gegeven dat de behoefte aan woningen zowel in kwantitatieve als in 
kwalitatieve zin wordt beïnvloedt door tal van maatschappelijke ontwikkelingen. Met een 
vijftal variabelen, te weten demografische, economische, maatschappelijk sociaal
culturele, technologische en milieu-technische ontwikkelingen, wordt aan de hand van 
verschenen publikaties getracht inzicht te krijgen in mogelijke veranderingen van de door 
de doelgroepen gevraagde prestaties. 

9. Bepaling aspecten van kwaliteit 
Kwaliteit is een divers begrip. Beperkt tot de woning omvat kwaliteit het totaal aan 
geboden prestaties en in hoeverre deze prestaties gevraagd en gewaardeerd worden. 
Kwaliteit is in belangrijke mate afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen (stap 8). 
Gegevens hieromtrent deze dienen gerelateerd te worden aan de geboden goedkope 
woning en de referentiewoning. Aan de hand ontwikkelingen in de tijd kan dan aangege
ven worden in hoeverre het produkt mogelijk niet meer kan voldoen aan veranderingen in 
prestatie-eisen. 

10. Bepaling gevolgen van ontwikkelingen in kwaliteit 
Met de gegevens verkregen uit stap 8 en 9 kan aangegeven worden in hoeverre de 
goedkope woning ten opzichte van de referentiewoning eventueel te kort schiet (verschil 
in prestaties). De invloed van mogelijke ontwikkelingen (demografische, economische, 
maatschappelijk sociaal-culturele, technologische en milieu-technische ontwikkelingen) 
zal vertaald worden naar nieuwe vraagprofielen in de toekomst. Daarnaast zal van diverse 
projecten een exploitatie opgezet worden waarbij wordt gerekend met de huidige situatie 
en de gevolgen van mogelijke aanpassingen. 

11. Conclusie {prestatie-eisen) & aanbevelingen 
In de conclusie is aangegeven in hoeverre de exploitatie-risico's gereduceerd kunnen 
worden om zodoende de goedkope woning beter in de markt te houden. 
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1.5 Begripsdefiniëring 

Aandachtsgroep van beleid (primaire doelgroep) - VROM 1995 -
De aandachtsgroep van beleid kan worden verdeeld in minima (huishoudens met een 
besteedbaar jaarinkomen dat minder is dan f25.100) en midden-inkomens (huishouden 
met een besteedbaar jaarinkomen dat meer is dan f25.100 maar minder dan f34.200) . 
Alleenstaanden met een midden-inkomen worden niet tot de aandachtsgroep gerekend, 
samenwonenden wel (peildatum 1 januari 1994). 

Doelgroep -
Categorie consumenten, met één of meer gemeenschappelijke kenmerken, die een 
bepaald produkt vragen c.q. gebruiken. Een andere benaming voor doelgroep is markt
segment. 

Externe afstemming -
De mogelijke ontwikkelingen van marktsegmenten welke zich onderscheiden op maat
schappelijk sociaal-cultureel, demografisch, economische, technologische en milieu
technisch gebied. 

Goedkope woning -
- grondgebonden woning - eengezinswoning; 
- kostprijshuur gesteld op maximaal f?OO, - (prijspeil 01-07-1996); 
- minimaal vier verblijfsruimten, gestelde afmetingen volgens Bouwbesluit art. 45.2; 

Huur-
- basis-kostprijshuur. 

De huurprijs van een object per maand, bij aanvang van de exploitatieperiode, volgens 
de werkelijke kosten, bepaald uit de stichtingskosten, inclusief btw en kosten ten 
gevolge van het instandhouden en het gebruik van het onroerend goed, exclusief kosten 
van energie en schoonmaak en 'opbrengsten' uit verschrijvingen en subsidies. 

Interne afstemming -
De subjectieve afstemming van gevraagde prestaties in de vorm van geboden prestaties 
door de exploitant. 

Oppervlakte -
- Binnenwerks kernoppervlakte (BKO) - NEN2580: 

De binnenwerkse kernoppervlakte van een woning is de som van de bruto-oppervlakte 
van de bouwlagen van die woning op vloerniveau, met uitsluiting van: 

- ruimten bestemd voor het uitoefenen van een bedrijf of beroep; 
- ruimten die tot bewoning bestemd waren en waarvoor een vergunning is verleend 

voor uitoefening van een bedrijf of beroep; 
- kruipruimten; 
- gemeenschappelijke ruimten; 
- garage(s), al dan niet bereikbaar via de binnenruimten van de woning; 
- de al dan niet overdekte buitenruimten, zoals balkons, loggia's, dakterrassen; 
- de ruimten met een vrije hoogte kleiner dan 1,5m1; 
- de voor berging bestemde ruimten, al dan niet bereikbaar via de binnenruimten van 

de woning en voor zover zij geen kasten zijn met een vloeroppervlakte van 1,5m2 of 
kleiner; 

- de grondvlakken van de wanden die de woning omgeven. 



- Gebruiksoppervlakte (GO) - NEN2580: 
De oppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau, 
tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van 
ruimten omhullen, met uitsluiting van: 

- een buitenruimte; 
- een voorziening voor verticaal verkeer, mits het horizontale vlak groter is dan 2,5m 2; 

- een ruimte voor installaties, groter dan 0,5m2; 
- de oppervlakte van delen van vloeren, netto-hoogte kleiner dan 1,5m1, met uitzon 

dering van vloeren onder trappen; 
- een dragende binnenwand; 
- de oppervlakte van een al dan niet toegankelijke leidingschacht. 

- Woonoppervlakte (WO) - NEN2580: 
Het totaal aan ruimten en opstelplaatsen, gedetineerd als zijnde een verblijfsruimte. 
Aan het totaal wordt toegevoegd, de netto ruimte(n) bestemd als zijnde keuken. 

Prestatie -
- geboden prestatie: 

De totaal door de aanbieder geleverde prestaties; 

- gevraagde prestatie: 
De eisen die worden gesteld aan het produkt, waarnaar de doelgroep vraag uitoefent. 

Referentiewoning -
Woningontwerp dat dient als vergelijkingsmaatstaf (ijkpunt) voor andere woningen, en is 
tweeledig; 

- een ruimtelijke referentie - een referentie-planmodel die fungeert als ijkpunt en 
vergelijkingsbasis; 

- een materiële referentie - een referentie-planmodel als vergelijkingsbasis, gebaseerd 
op ontwerpgegevens. 

Verblijfsruimte - Bouwbesluit -
art 45 --2 

Een ruimte met een vloeroppervlakte van tenminste 5m2, waarvan de breedte ten 
minste 1,8m1 en de hoogte boven de oppervlakte ten minste 2,4m 1 is. 

art 45 --3b 
Een ruimte van ten minste 3,6 x 3,6m 1 indien de gebruiksoppervlakte van de woning 
50m 2 of meer is. 

Vraagprofiel -
Concrete aanwijzigingen en eisen opgenomen ten aanzien van woontechnische kwalitei
ten, en de daarbij behorende huren volgens een bepaalde doelgroep. 

1.6 Opbouw van het rapport 

2. De marktsegmenten 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op hoe de primaire doelgroep samengesteld is met 
bijbehorende vraagprofielen. 

3. Retrospectief in kwaliteit 
In hoofdstuk 3 wordt het begrip kwaliteit beschreven. Hierin wordt aangegeven hoe 
kosten, afmetingen, uitrusting en dergelijke zich ontwikkelt hebben. 
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4. Toekomstige ontwikkelingen 
Hoofdstuk 4 beschrijft mogelijke ontwikkelingen voor de toekomst, en de gevolgen voor 
de vraag naar prestaties. Hierbij zal een uitsplitsing gemaakt worden in ontwikkelingen op 
demografische, economische-, maatschappelijk sociaal-culturele, technolog ische , en op 
het gebied van milieu. 

5. Het exploitatietraject 
In hoofdstuk 5 wordt aangegeven volgens welke methode de exploitatie wordt opgezet. 
Daarnaast worden de daarvoor benodigde parameters beschreven. 

6. Geboden prestaties 
Hoofdstuk 6 geeft samenvattend een overzicht van negen verschillende projecten (cases) 
welke zijn opgedeeld in vier categorieën. Deze projecten zijn geanalyseerd op gebruiks-, 
technische-, financiële- en marktprestaties om inzicht te verkrijgen in wat er momenteel 
geboden wordt. In dit hoofdstuk is ook een referentiewoning (als vergelijkingsbasis -
ijkpunt) opgenomen. De uiteindelijke gevolgtrekking geeft daarbij inzicht in gemaakte 
vergelijking tussen projecten en referentie. 

7. Exploiteren 
In hoofdstuk 7 wordt aangegeven wat de gevolgen van mogelijke ontwikkelingen op de 
vraagprofielen van diverse doelgroepen zijn. Deze gegevens worden geprojecteerd op 
enkele projecten en de referentiewoning. De kosten van eventuele aanpassingen worden 
verwerkt in een expliotatie-opzet. 

8. Conclusies en aanbevelingen 





2 Marktsegmenten 

2.1 Inleiding 

Nederland zal in het jaar 2035 zijn maximum aan inwoners-aantal bereikt hebben: in 
totaal 17,6 miljoen (prognose bevolkingsgroei CBS (1994-middenvariant) ).Oorzaak van 
de groei is het geboorte-overschot en de migratie (VROM, 1995 (1 ]). Het totaal aantal 
huishoudens zal in 2035 naar verwachting zijn uitgekomen op ongeveer acht miljoen. 
Deze toename van het aantal huishoudens, de veranderingen in samenstelling ervan en 
de economische en maatschappelijke sociaal culturele ontwikkelingen zijn van invloed op 
de omvang en de aard van de vraag naar woningen. 
De verscheidenheid in typen woonconsumenten is de laatste decennia enorm toegeno
men (figuur 2.1 ), ieder met hun eigen wensen en eisen. Deze wensen en eisen die 
mensen stellen aan een woonmilieu zullen dan ook tijdens bepaalde fasen in hun leven 
veranderen. 
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Figuur 2.1 Differentiatie huishoudens (bron' Ander ie sen' G . Reyndorp, A . 1992) 

In paragraaf 2.2 wordt kort ingegaan op de huidige markt van goedkope woningen met 
daarin aangegeven welke typen woonconsumenten dergelijke woningen huisvesten. De 
keuze wie voor betreffende woningen in aanmerking zou moeten komen wordt beschre- -t 
ven in paragraaf 2.3. Voor deze marktsegmenten zal in de sub-paragrafen een vraagpro-
fiel op produktniveau worden weergegeven. Dit overzicht geeft aan wat door de verschil- i 
lende doelgroepen belangrijk geacht wordt. Deze gegevens zijn belangrijk om zodoende te ,. .... 
kunnen aangeven in hoeverre aan de eisen tegemoet gekomen wordt (typen en referen- .._. 
tiewoning), en wat de invloed van mogelijke ontwikkelingen in de toekomst op prestatie
niveau's zijn . Paragraaf 2.4 geeft een resumé. 
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2.2 Huidige markt 

Rond de eeuwwisseling bestond de woningvoorraad uit één miljoen woningen. Het 
duurde tot kort na de Tweede Wereldoorlog voordat dat aantal zich had verdubbeld. 
Wederopbouw en woningnood gaven vervolgens de aanzet voor een hoger groeitempo. 
Op 1 januari 1995 waren er 6,2 miljoen woningen in Nederland (CBS/Amse, A.K. 1995 
[2]). Verdeeld naar typen zijn de vrijstaande woningen meestal woningen die bewoond 
worden door de eigenaar. Samen met de twee-onder-één-kapwoningen, hoekwoningen en 
tussenwoningen vormen zij de categorie eengezinswoningen. 

Produklie niellW!! woningen 

l-•1111•1 llml tantalhur ~'.t~ 11ntolktap ----ptrttnlag1huur ......-,,runtag1kt1p l 
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2~000 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 19'70 19'7I 19'72 19'73 

jaarial 

goekapehw 23.600 27.400 24.500 24.200 16.400 13.900 11.100 7.600 
belaoftiore hw 30.100 29.600 20.400 20.200 24500 26.900 26.400 20.400 
d,.,1,w 21.400 13.000 9.300 10.200 10.800 10.700 8.200 9.400 
k"P 36.200 42.600 43 .300 48.700 58.400 66.900 65.500 60.000 
1,1001 lll.200 112 .500 97.500 103.300 11 0.100 118.400 lll.200 97.400 

Figuur 2.2 Produktie van nieuwe woningen, 1984-1994 
(bron : VROM, Bewoners nieuwe woningen 1994) 
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Meergezinswoningen, dat wil zeggen flats, maisonnettes, duplexwoningen of apparte
menten, kenmerken zich door ligging in gebieden met een hoge bebouwingsdichtheid. 
Van alle woningen is 68 procent een eengezinswoning, waarbij een groot verschil bestaat 
tussen koop- en huurwoningen. Van de woningen in eigendom is meer dan 90 procent 
een eengezinswoning. Iets meer dan de helft van alle woningen zijn huurwoningen (53 
procent) , waarvan 48 procent bestaat uit eengezinswoningen. In 1993 zijn ruim 83.500 
woningen gebouwd, dat zijn er ongeveer 2.500 minder dan het jaar ervoor. Die teruggang 
komt volledig voor rekening van de huursector. De trend naar meer koopwoningen heeft 
zich doorgezet. Voor elke drie woningen zijn er momenteel twee een koopwoning (figuur 
2.2). Het sterk teruglopen van het aandeel huurwoningen is vooral van invloed op het 
dure segment. Het merendeel wordt gerealiseerd in de goedkope en betaalbare sector. 
Ruim 70 procent van de sociale huur heeft een basishuur die lager is dan /790 en is 
daarmee volgens de normen van het ministerie 'betaalbaar' voor de doelgroep van beleid. 
1 n totaal 21 procent van de nieuwe sociale huurwoningen heeft een als 'goedkoop' aan te 
merken huur (lager dan /590) (VROM, 1995 [3]). 

Het overheidsbeleid is er juist op gericht een betere verdeling van huishou·dens over de 
woningvoorraad naar draagkracht te bewerkstelligen. In het algemeen behoort een 
huishouden met een hoog inkomen niet te wonen in een woning die gezien zijn inkomen 
duidelijk te goedkoop is, als voor diezelfde woning ook huishoudens met lagere inkomens 
in aanmerking kunnen komen. 



Eengezinswoningen 
• vrijstaand 
• geschakeld 

Meergezinswoningen 

Totaal 

Tabel 2.1 

Totaal waarvan 

4166 
923 

3243 

1954 

(100%) 6119 

uh1ttîo 1993 

e~en woning 

2617 
829 

1788 

260 

(47%) 2877 

(br on , CBS, Won ingbehoefteonderzoek 1993 / 1994) 

huurwoning 

1549 
94 

1455 

1693 

(53%) 3242 

Deze zogenaamde passendheid, die zowel is gelegen op micro-niveau (zoals veranderin
gen in het huishouden) als op macro-niveau (zoals de economische situatie) , is een van 
de belangrijkste vraagstukken voor de volkshuisvesting in de jaren negentig. Dit blijkt 
onder andere uit het Woning behoefteonderzoek 1993/1994 ( 4 ], waar men de 'instroom' 
van te goedkoop wonenden vrij goed weet te beperken via het instrument van woonruim
teverdeling, maar door de beperkte 'uitstroom' het percentage niet ziet teruglopen. 
Belangrijkste oorzaak blijkt een verandering op macro-niveau. Met name jongeren komen 
te goedkoop te wonen, veelal een gevolg van inkomensgroei. 
Een toenemend deel van deze jonge huishoudens geeft aan te willen verhuizen, het 
geringe woningaanbod voorziet hierin maar beperkt. 
Zoals al eerder aangegeven bestaat de huurmarkt uit 53 procent van het totale aanbod 
woningen. In totaal 48 procent van deze markt bestaat uit eengezinswoningen (tabel 2.1 ). 

Het percentage nieuw gebouwde eengezinswoningen in de sociale sector bedroeg in 1994 
15 procent (KODAL, 1996 (5]) en is daarmee in vijf jaar tijd fors teruggelopen (sociale 
huur: van 32% in 1990 naar 15% in 1994). Voor deze teruggang zijn een aantal redenen: 
- het meer aantrekkelijk worden van de koopsector (economische situatie), welke 

voornamelijk uit eengezinswoningen bestaat (91 %); 
- grotere specialisatie van de sociale huursector (afstemming op doelgroep). 

eijp~zi~~nin'g1

~~ 

huur huur huur lolool lolool eeng. eeng. eeng. lolaal lolool TOTAAL 
<590 590-790 >790 (" 1000) (%) 1-3k 4k >=5k (" 1000) (%) 

Alleenslaanden <45 57% 16 5 524 78 9% 12 6 181 27 672 (100%) 
Paren zonder kind <45 25 18 7 352 50 9 35 20 452 64 703 (100%) 
Gezinnen mei kind <45 19 16 5 551 40 3 39 42 1157 84 1377 (100%) 
Gezinnen mei kind >45 20 13 5 390 38 4 33 51 904 88 1027 (100%) 
Paren zonder kind >45 27 15 7 581 49 11 34 34 936 79 1185 (100%) 
Alleensloanden >45 48 18 7 728 73 15 20 15 499 50 997 (100%) 
Overige hu~houdens 38 16 9 49 63 9 23 29 47 61 77 (100%) 

Talool 31 16 30 31 ,4176 

Tabel 2.2 (bro n , VROM, Woningbehoe f teonde r zoek 1993 / 1994) 

Als de doelgroepen worden verdeeld over de goedkope en deels betaalbare eengezinswo-
ningen dan blijkt uit tabel 2.2 dat gezinnen een redelijk belangrijke functie bezitten. Gelet 
op het hoge percentage eengezinswoningen (totaal) bewoont door dit type huishouden, 
blijkt dat meer dan de helft van het percentage huurders een eengezinswoning huurt. De 
onderverdeling laat daarbij ook een duidelijk onderscheid zien in het goedkope en betaal- ·Î 
bare segment. 

~ 

Het onderzoek naar voorkeuren en motieven van woonconsumenten (Kempen van R, J-
Floor H, Dieleman F.M, 1994 (6]) laat een meer gedetailleerd beeld zien. Hier zijn het de J. 
meer oudere tweepersoonshuishoudens welke in deze woningen woonachtig zijn , alsme-
de een aanzienlijk aantal oudere alleenstaanden (tabel 2.3). 
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In Basisgegevens Nieuwbouw 1990 -
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ontwikkelingen daarin, Utrecht, mei 
1994. 



Doelgroep (1994) -
De doelgroep {ook wel aandachts
groep genoemd) kan worden 
verdeeld in minima (huishoudens 
met een besteedbaar jaarinkom en 
dat minder is dan f25 100) en 
midden-inkomens {huishouden met 
een bes teedbaar jaarinkomen dat 
meer is dan f25 .100 maar minder 
dan f34.200). Alleen staanden met 
een midden-inkomen worden niet tot 
de doelgroep gerekend , samenwo
nenden wel. 
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In veel gevallen gaat het hier om huishoudens die eens een gezin vormden. De goedkope 
eengezinswoningen bieden, naast de "empty-nesters" vooral aan eenoudergezinnen en 
oudere traditionele gezinnen onderdak. Vrijwel alle gezinnen in een goedkope woning 
hebben een laag inkomen. Jonge traditionele gezinnen en gezinnen met twee inkomens 
wonen nauwelijks in dit woningtype. 

Rotterdam/Spijkenisse TIiburg/Goirie/Berkei-Enschot 

Oudere lwee-persoonshh. (55-75) 26% Oudere lwee-persoonshh. (55-75) 26% 
Oudere ün-persoonshh. (55-75) 15% Eenoudergezinnen 15% 
Oudere lraditionele gezinnen 10% Oudere ün-persoonshh. (55-75) 11 % 

Gezinnen zonder werkende 10% 

•EllindtrdonlO,racent 
Goedkop, h1111rwoninr. 111a116h1111r /500 af minder (indusitf tv1nl111l1 seMuhsten; exdusitf fllS water ~dil. de.) 

Tabel 2.3 (bron, Kempen , Wonen op maat (1994)) 

2.3 Doelgroepen 

Bengwald 

Oudere twee-persoonshh. (55-75) 
Oudere lraditionele gezinnen 
Oudere ün-persoonshh. (55-75) 
Eenoudergezinnen 

20% 
15% 
12% 
10% 

Om goedkope woningen te kunnen blijven handhaven in de tijd, dienen mogelijkheden tot 
'aanpassing' aanwezig te zijn. Deze aanpassingen, om zodoende te kunnen inspelen op 
veranderingen in de vraag naar prestaties, omvatten de woning en/of de doelgroep. Voor 
wat betreft de doelgroepen is het belangrijk om een beeld te krijgen van welke doelgroe
pen momenteel zijn gehuisvest in het segment goedkope woning (zie ook paragraaf 2.2), 
en daarnaast hoe ze zich gaan en/of kunnen gaan ontwikkelingen in de toekomst (hoofd
stuk 4, toekomstige ontwikkelingen). 

Voor de selectie van doelgroep(en) wordt uitgegaan van gegevens verstrekt door VROM 
(Woningbehoefteonderzoek 1993/1994 en Bewoners nieuwe woningen 1994). Het 
uitgangspunt van het beleid is dat betaalbare woningen worden gereserveerd voor de 
doelgroep. Gelet op die bereikbaarheid van nieuwgebouwde huurwoningen blijkt dat het 
aandeel van de doelgroep de laatste tien jaar op ongeveer 44 procent ligt. Het overige 
deel huisvest zich in bestaande woningen, die door doorstroming zijn vrijgekomen en 
door de doelgroep betrokken kunnen worden; een tweede punt van invloed op de selec
tie. Doordat het toewijzingsbeleid van de overheid zich steeds meer en beter richt op een 
goede en juiste verdeling van huishoudens over de woningvoorraad is het reëel om de 
keuze van doelgroep(en) op deze punten te baseren. 

besleedbaar inkomen doelgroep 
overig 

gemiddelde leehijd doelgroep 
hoofd hu~houden overig 

aanlal leden hu~houden doelgroep 
overig 

netto huur-/koopquole doelgroep 
overig 

Tabel 2.4 bron ' BNW' 94 

sociale huur sociale koop 

21.400 
41.900 

60 joar 
46 jaar 

1,7 
2,0 

28% 
18% 

29.600 
45.800 

35 jaar 
31 jaar 

3,3 
2,2 

37% 
25% 

1 
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Figuur 2.3 (bron, Bewoners nieuwe woningen 1994) 

Het percentage huurwoningen is de laatste tien jaar fors teruggelopen naar zo'n 40 
procent vergeleken met tien jaar geleden (figuur 2.2). Het aantal betaalbare huurwonin
gen (inclusief goedkope woningen) laat daarbij een gelijkwaardige daling zien. De doel
groep komt, vergeleken met de andere huishoudens, wel steeds beter aan bod. 



In BNW'94 blijkt dat 68 procent van de nieuwe goedkope woningen betrokken worden 
door de doelgroep. Voor het totale betaalbare deel van de nieuwbouw ligt het percentage 
wat lager op zo'n 51 procent. We lke huishoudens scharen zich onder die 51 procent als 
het gaat om de doelgroep in de nieuwbouw? 

In tabel 2.4 wordt een overzicht gegeven. Vanzelfsprekend bezit de doelgroep een laag 
besteedbaar inkomen. Vergeleken met de overige huishoudens een verschil van bijna 
100%. Verschil treedt ook op in de gemiddelde leeftijd. De doelgroep is gemiddeld zo 'n 
15 jaar ouder dan de overige huishoudens. Daarnaast gelet op een wat lager aantal leden 
per huishouden van de doelgroep (1,7 tegen 2,0) kan hiermee al aangegeven worden dat 
'ouderen ' een belangrijke plaats innemen in de doelgroep. 

1994 1990 1986 

Aandachtgroep Overige Aandachtgroep Overige Aandachtgroep Overige 
huishoudens huishoudens huishoudens 

Aanlal " Aanlal " Aanlal " Aanlal " Aanlal " Aanlal " 
Alleenslaanden < 45 jaar 444 48 486 52 391 48 425 52 354 51 337 49 
Paren zonder kind < 45 jaar 91 13 629 87 74 12 541 88 99 19 428 81 
Gezinnen mei kind < 45 jaar 389 28 1002 72 473 32 1016 68 650 43 849 57 
Gezinnen mei kind > 45 jaar 382 37 652 63 413 42 577 58 501 49 527 51 
Paren zonder kind > 45 jaar 541 45 656 55 529 51 503 49 525 58 374 42 
Alleenslaanden > 45 jaar 697 66 357 34 630 68 291 32 617 73 226 27 
Overige huishoudens 59 72 23 28 69 76 22 24 67 82 14 18 

Totaal 

Huishoudens lolaal 

Tabel 2.5 (bron, Woningbe hoefteonde r zoek 1993/1 994) 

Het aandeel woningen ten behoeve van ouderen nadert de 50 procent (VROM, Bewoners 
Nieuwe Woningen 1994). De gedachte van het huisvestingsbeleid berust op het streven 
naar een situatie waarbij deze ouderen zo lang mogelijk in de reguliere voorraad blijven 
wonen (vierde levensfase). Oude ren zijn dan een belang rijke groep, de vraag naar 
goedkope woningen komt echter ook uit andere hoeken. In tabel 2.5 is een overzicht 
gegeven van de absolute en relatieve omvang van de doelgroep (aandachtsgroep) per 
huishoudenstype, welke in acht jaar tijd tien procent is afgenomen. 

betrokken woningen 

huur koop aantal % in nieuw-
bouw 

starters/doorstromers en 
achtergelaten woningen goedkoop middelduur duur 

23600 21 30100 27 21400 19 36200 33 100 

starters 1984 13166 37% 8896 25% 4270 12% 8896 25% 35584 32% 
uit goedkope huur 1984 7239 21 13444 39 6550 19 7584 22 34472 31 
uit middeldure huur 1984 21 35 12 3380 19 3914 22 8362 47 17792 16 
uit dure huur 1984 867 6 3180 22 4481 31 5927 41 14456 13 
uit koop 1984 267 3 979 11 2313 26 5249 59 8896 8 

5000 6 16200 19 7100 55410 67 83100 100 

starters 1994 1055 9% 2461 21 % 469 4% 7734 66% 11718 14% 
uit goedkope huur 1994 2812 14 7232 36 1406 7 8638 43 20088 24 
uit middeldure huur 1994 377 3 2762 22 1507 12 8035 64 12555 15 
uit dure huur 1994 201 2 1004 10 1306 13 7533 75 10044 12 
uit koop 1994 586 2 2637 9 2344 8 23436 80 29295 35 

Tabel 2.6 (bron, VROM/Bewoners Nie uwe Wo ningen 1 994) 
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Hieruit blijkt dat relatief veel alleenstaanden tot de aandachtsgroepen behoren. Het gaat 
hier vaak om de oudere alleenstaanden. Het merendeel van deze groep huisvest zich in 
mee rgezinswoningen (tabel 2.2). De ( echt)paren die relatief een wat minder belang 
hebben in de aandachtsgroep wonen over het algemeen in eengezinswoningen. Ook bij 
deze groepen zijn onder de wat oudere huishoudens relatief meer lage inkomensgroepen 
te vinden. 

Van het totaal aan huishoudens welke onder de doelgroep worden geschaard komt 56 
procent in de bestaande huursector terecht (BNW'94). Belangrijk is dan te weten waar 
huishoudens die deze woningen verlaten, de zogenaamde doorstromers, zich vestigen. 
Het gaan dan met name om het vrijkomen van woningen in de goedkope en middeldure 
huur (tabel 2.6). Dan blijkt dat van de 20.088 vrijgekomen goedkope woningen de 
huishoudens voor 43% een koopwoning betrekken. 1 n absolute getallen blijkt dit een 
lichte stijging maar gezien de afname van de totaal nieuw gebouwde woningen komt de 
nadruk steeds meer op dit segment te liggen. De betekenis voor het vrijmaken van 
goedkope en middeldure huurwoningen is absoluut en relatief sterk afgenomen. 

Opvallend is wel de verdubbeling in absolute getallen van de uit koop 'terugvloeien de' 
huishoudens in de goedkope en middeldure huur. Het gaat hier over het algemeen om 
ouderen met een opgebouwd vermogen voortvloeiend uit de verkoop van de woning. 
In totaal word 80 procent van de nieuw gebouwde goedkope huurwoningen betrokken 
door doorstromers uit de verschillende segmenten. De helft daarvan komt zelfs uit 
hetzelfde segment. Het gaat hier voornamelijk om huishoudens die beter gesitueerd en 
een betere afstemming van het wensen en eisenpakket zoeken. 
Over het algemeen kan aangenomen worden, bij het betrekken van een nieuwe woning in 
hetzelfde segment, dat de afstemming van eisen en wensenpakket van groot belang is. 



2.3.1 Prestatieniveau produktkenmerken 
In paragraaf 2.3 is aangegeven welke doelgroepen volgens overheidsbeleid , gebaseerd op 
inkomen, in aanmerking dienen te komen voo r een goedkope dan wel betaalbare huurwo
ning. Het totaal valt hier onder één noemer, de aandachtsgroep, welke naar prestatie
niveau per produkt-kenmerk voor gehanteerde doelgroepen zijn te onderscheiden. Om 
daarbij de produktindicatoren van de woning (tabel 2.7) in beeld te brengen is gebruikt 
gemaakt van de woningmarkt-enquête in Eindhoven (Interface, 1996 [7]). Deze gegevens 
hebben betrekking op de regio en zijn dan ook niet zondermeer te gebruiken als landelijk 
gemiddelde. 

Grootte van de woonkamer 
5- > 40m2 

Grootte van de tweede slaapkamer 
5- > 11m2 

4- < 40m2 

3- <30m2 

2- < 20m2 

1- < 10m2 

Grootte van de keuken 
5- > 12m2 

4- 10- 12m2 

3- 8- 10m2 

2 - 6 - 8m2 

1 - < 6m2 

Aantal slaapkamers 

4- 10-11m2 

3- 8- 10m2 

2- 6- 8m2 

1- <6m2 

Sanitaire voorzieningen 
5 - ligbad of douche en twee toiletten, waarvan één apart 
4 - ligbad of douche, breedte > 1,60m 1 en apart een toilet 
3 - douche, breedte < 1,60m1 en apart toilet 
2 - douche en toilet in één ruimte 

Warmte-isolatie 
S - meer dan drie slaapkamers 
4 - drie slaapkamers 

S - spouw-, dak-, glas- en vloerisolatie 
4 - spouw-, glas en vloerisolatie 

3 - twee slaapkamers 3 - twee van de vier aanwezig 
2 - één slaapkamer 2 - één van de vier aanwezig 
1 - geen slaapkamer 1 - geen isolatie aanwezig 

Grootte van de hoofdslaapkamer 
S- > 13m2 

4- 12- 13m2 

3- 11- 12m2 

2- 10- 11m2 

1- < 10m2 

Tabel 2.7 (Bron : Stichting I n te rf ace - Eindhoven Doorgelicht - Eindhoven, sept ember 1996) 

2.3.2 Vraagprofielen doelgroepen algemeen 
Doelgroepen ([7], [8] en [9]) laten een verschillend gemiddeld gevraagd prestatie-niveau 
zien . Er wordt onderscheid gemaakt in: 

A. jonge alleenstaanden <30 jaar 
B. middelbare alleenstaanden 30-54 jaar 
C. jonge tweepersoonshuishoudens <30 jaar 
D. middelbare tweepersoonshuishoudens 30-54 jaar 
E. jonge gezinnen <30 jaar 
F. middelbare en oudere gezinnen >29 jaar 
G. eenoudergezinnen 
H. oudere tweepersoonshuishoudens 55-74 jaar 
/. oudere alleenstaanden 55-74 jaar 
J. hoog bejaarden >74 jaar 

1 

(7] Interface, 1996 -
Eindhoven Doo rgelicht. Gebruik, 
waard ering en dynamiek in de 
woningvoorraad van Woningstichting 
Hertog Hend rik van Lotharingen , 
Stichting Interface. se ptember 1996. 

[8} Maussen, 1994 -
Frodukt/Marktcombinaties als 
onderdee l van strategisch voo rraad
beheer. Afstudeerscriptie, TU 
Eindhoven, september 1994. 

[9} 7ib osch, 1994 -
De afstemming tu ssen woningvraag 
en woning aanbod gemeten. 
Afstudeerscriptie, TU Eindhoven, 
augustus 1994. 
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A - Jonge alleenstaanden (<30 jaar) 
Een starter is een starter wat betreft de wooncarrière en in economische zin. Met het 
toenemen van de leeftijd stijgen de aspiraties ten aanzien van het wonen. De leefstijl is 
vaak stedelijk georiënteerd en wordt ook wel als 'consumentism ' getypeerd. De starter 
hecht weinig belang aan de fysieke en sociale aspecten van de woonomgeving. 
Bovenstaande wordt bevestigd in figuur 2.4 (A - jonge alleenstaanden (<30 jaar)). De 
jonge alleenstaande neemt genoegen met een kle ine woning , welke is afgestemd op het 
alleen kunnen verblijven. De overige activiteiten (werken en vrije tijd) zijn vooral buitens
huis georiënteerd. 

wamikamar 

bubn 
1mllsl111pk111111rs 

grotfl1 •!• koofmlo~karw 
1rolil1 2,sioepk1111« 

A- jong• aleens laanden 

0 
0,09 

0,03 
0,12 
0,01 

0 

__ , 
..... .n1~.,. .... 

v/ j b1leio•u,w 
1ut1121sl-,k111• 

Sllhi' 
0,24 -i~,11 

B-midd elbore aneenstaanden 

Figuur 2.4 en 2.5 Vraagprofiel woning jonge- en middelbare alleenstaanden 
(bron : St ichting Interface 1996) 

B - Middelbare alleenstaanden (30-54 jaar) 

0,1 

0,05 
0,03 
0,06 
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Naarmate de alleenstaande ouder wordt en misschien een hoger inkomen krijgt, zullen 
hogere eisen aan de woonkwaliteit en het woonmilieu worden gesteld. De woonomge
ving, status en sociale aspecten van de buurt gaan zwaarder meetellen en de leefstijl is 
minder stedelijk. Men kiest voor woonkwaliteit op een acceptabele afstand van het 
centrum. 

Figuur 2.4 in vergelijk met figuur 2.5 (B - middelbare alleenstaanden (30-54 jaar)) laat 
een duidelijke verschuiving zien in gedachte van tijdelijk verblijven naar het meer vestigen 
in een woning . De woning zal aan een hoger prestatieniveau moeten voldoen. Over het 
algemeen zijn de financiële middelen aanwezig wat tot uiting komt in de woning. Men wil 
meer ruimte, met name slaapruimte en kent een groot belang toe aan sanitaire voorzie
ningen. 

C - Jonge tweepersoonshuishoudens (<30 jaar) 
Dit huishouden heeft groten deels dezelfde kenmerken als de alleenstaande starter. 
Daarnaast is een relatief groot deel van dit marktsegment niet stede lijk maar suburbaan 
georiënteerd is. Dit is deels gelegen in het feit dat een groot deel van de huishoudens op 
korte termijn een gezin wil stichten, hetgeen in de leefstijl en de woonwensen tot uiting 
komt. 
De prestatiewensen zijn dan ook vooral op grootte en aantal verblijven gericht, waar 
overigens ook een groot gewicht aan wordt toegekend. Daarnaast speelt sanitair, mede 
gelet op het toekomstbeeld van jonge tweepersoonshuishoudens een belangrijke rol 
(figuur 2.6). 

( - jonge tweepersoonshuishoudens D - middeli or e tweep ersoonshuis houdens 
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Figuur 2.6 en 2.7 Vraagprofiel woning jonge- en middelbare tweepersoonshuishoudens 
(b ron : Stic hting I nterface 1996) 
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D- Middelbare tweepersoonshuishoudens (30-54 jaar) 
Een deel van deze huishoudens heeft veelal een stedelijke leefstijl gehad en ruilt die nu 
langzaam in voor een kwalitatief betere woning in een meer suburbane woonomgeving. 
De huishoudens voegen zich bij de tweepersoonshuishoudens die reeds langer een 
suburbane oriëntatie hadden. Een kleine groep blijft stedelijk wonen en spendeert relatief 
veel geld aan een goede woning in het centrum om zo gretig gebruik te kunnen blijven 
maken van de stedelijke voorzieningen. 

Naarmate de tweepersoonshuishoudens ouder worden neemt de vraag naar een hoger 
prestatieniveau toe. Men wil een grotere woonkamer en heeft behoefte aan meer gelijk
waardige grote vertrekken (figuur 2. 7). 

E - F - Gezinnen 
Op basis van verschillende leefstijlen zouden twee-verdieners stedelijk georiënteerd zijn 
en de 'traditionele' gezinnen suburbaan. Van gezinnen wordt veel meer verondersteld dat 
deze een homogene woonvoorkeur hebben . Het gaat hierbij om traditionele gezinnen met 
asymmetrische taakverdeling waarbij de man voor het inkomen en de vrouw voor het 
huishouden zorgt. Daarnaast zijn er echter ook voldoende tweeverdieners die er een 
dergelijke leefstijl op na houden, waardoor de tweedeling in stedelijk en suburbaan niet 
helemaal terecht wordt gemaakt. Gezin en huis staan bij de gezinnen centraal binnen de 
vrijtijdsbesteding. Naarmate de kinderen ouder worden, neemt het belang van de aanwe
zigheid van speelgelegenheid en een rustige straat af en worden de aspecten als netheid 
van de buurt en de kwaliteit van de woning belangrijk. 
Dat het prestatieniveau van gezinnen voornamelijk is gericht op de woning blijkt uit de 
figuren 2.8 en 2.9. Men wil een grote woning met een maximum aan faciliteiten. Een 
woonkamer van 30-40m2, meer dan drie slaapkamers waarvan minimaal twee grote en er 
is ruim behoefte aan sanitaire voorzieningen. 

[ - jonge gezinnen F-middelboreenouderegeziinen 

Figuur 2.8 en 2.9 Vraagprofiel woning jonge-, middelbare- en oudere gezinnen 
(bro n , S tic h t ing In t erface 1996) 

G- Eenoudergezinnen 
Het gaat hierbij om één-ouder met kind (eren) met een matig inkomen uit partime we rk of 
uitkering . Dit huishouden heeft een zeer beperkt ti jd-ruimte-geldbudget. Ter voorkoming 
van de sociaal isolement is de aanwezigheid van mogelijkheden om sociale contacten te 
leggen zeer belangrijk (verenigingen, uitgaansgelegen heden). 

G - eenoudergezinnen 

Figuur 2.1 O Vraagprofi el woning eenoudergezinnen 
{bron : Stichting Interface 1996) 
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Het vraagprofiel van eenoudergezinnen is identiek aan die van middelbare en oudere 
gezinnen. Ondanks een laag inkomen heeft men behoefte aan veel ruimte. 

H- Oudere tweepersoonshuishoudens (55-74 jaar) 
Een groot deel van de huishoudens in dit marktsegment heeft in het verleden een gezin 
gevormd. Met het uit huis gaan van de kinderen en het stoppen met werken heeft het 
paar meer tijd en geld naar eigen inzicht te besteden. De woning waarin men met het 
gezin placht te wonen is te groot geworden. Een ander deel van deze huishoudens heeft 
nooit kinderen gehad. Hun woning is passend qua grootte maar misschien niet afge
stemd op de fysieke beperkingen van de senioren. 

H- oudere tw eeper soons hu~houdens 
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Figuur 2.11 Vraagprofiel woning oudere tweepersoonshuishoudens 
(bro n : Stic h t ing In t e r face 1 996) 

Nu men wee r op elkaar is aangewezen komt dit ook tot uiting in het vraagprofiel van 
oudere tweepersoonshuishoudens. Men neemt genoegen met minder maar wil wel 
voorzien zijn in gelijke ruimten. Met name de afmetingen van verblijven, doordat op latere 
leeftijd de nachtrust stee ds vaker al leen wordt genoten (figuur 2.11 ). 

1- Oudere alleenstaanden (55-74 ja ar) 
Senioren zull en zo lang mogelijk hun bestaande activiteitenpatroon continueren totdat er 
lichamelijke of financiële belemm eringen optreden. Vanwege fysieke beperkingen wensen 
senioren een onderhoudsarme en traploze woning . Daarnaast speelt een rustige en nette 
woonomgeving een belangrijke rol. 

1- ouder ealleens taand en 
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Figuur 2.12 Vraagprofiel woning ou de re alleenstaanden 
(bron: Stichting Interface 1996) 

Figuu r 2.12 laat het vraagprofi el van oudere all eenstaa nden zien waa ru it bl ijkt dat deze is 
afgestemd op het persoonlijk minimaal benodi gde . Opvallend is we l de gevraagde grootte 
van de tweede slaapkamer die waa rschijn li jk ee n andere functie bezit, bijvoorbeeld 
hobbyrui mte, doordat men voornameli jk op zichze lf en de woning is aangewezen. 

J - Hoog bej aa rden (>74 Jaa r) 
Dit paar ve rtoont een grote overee nkomst me t de omgevin g van de al lee nstaa nde 
bejaa rd e. Met het afnemen van de zelfstand ighe id wo rdt de roep om extra zorg groter. 
Een bejaa rdenpaar heeft het voordeel dat de pa rtners voo r elkaar lichte verzorgingstaken 
op zich ku nnen nemen. Daa rd oor kunnen zi j langer zelfstandig en met minde r zorgvoor
zie ninge n wonen. 
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Figuur 2.13 Vraagprofiel woning hoog bejaarden 
(bron, Stichting Interface 1 996 ) 

2.3.3 Vraagprofielen primaire doelgroep 
Het overheidsbeleid is er op gericht een betere verdeling van huishoudens over de 
woningvoorraad naar draagkracht te bewerkstelligen. Voor het onderzoek zal dan ook, 
meer specifiek gericht, gebruik gemaakt worden van vraagprofielen van de primaire 
doelgroep (1 O]. Deze gegevens, de produktindicatoren van de woning , zijn ontleend uit de 
won ingmarkt-enquête in Eindhoven. Gelet op de betrouwbaarheid van gegevens zijn de 
verschillende doelgroepen, zoals beschreven in paragraaf 2.3.2 beperkt. Er wordt onder
scheid gemaakt in: 

A. alleenstaanden tot 55 jaar 
B. tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar 
C. gezinnen met kinderen 
D. tweepersoonshuishoudens ouder dan 55 jaar 
E. alleenstaanden ouder dan 55 jaar 
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Figuur 2.14 Vraagprofie l primaire doelgroep 
(br o n: Stichting In t erface 1 99 6) 

,: ::.01 

Il 

[10) Interface , 1996 -

Eindhoven Doorgelicht. Gebruik, 
waardering en dynamiek in de 
woningvoorraad van Woningstichting 
Hertog Hendrik van Lotharingen , 
Stichting Interface, september 1996. 

Gegevens gebaseerd op grens netto 
maandinkomen prim aire doelgroep 
waartoe behoren : 
- éénpersoonshuishoudens 
tot 65 jaar; / 2001 per maand ; 

- één persoonhuish ou dens ouder dan 
65 jaar; / 1651 per maan d; 

- meerpersoonsh uishoudens 
tot 65 jaar; /2700 per maand; 

- meerpersoonshuishoudens oud er 
dan 65 jaar; /2301 pe r maand 



[11] Interface, 1996 -
Eindhoven Doorgelicht. Gebruik, 
waardering en dynamiek in de 
woningvoorraad van Won ingstichting 
Hertog Hendrik van Lotharingen, 
Stichting Interface, september 1996. 

{12] Sfl,'. 1995 -
Stuurgroep Experimenten Volkshuis
vesting . 
Vervolg-advies inzake het experiment 
Aanpasbaar Bouwen . Rotterdam, 
november 1995. 
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2.4 Resumé 

In tabel 2.8 zijn de vraagprofielen op produktniveau van alle gehanteerde doelgroepen 
naast elkaar gezet. De waardering (regressie-coefficiënt) staat vermeld in figuur 2.14 wat 
aangeeft wat het belang van de verschillende aspecten ten opzichte van andere is. 

A B ( D 

Grootte van de woonkamer *3 3 4 4 
Grootte van de keuken 2 3 3 3 
Aantal slaapkamers 2 3 4 2 
Grootte van de hoofdslaapkamer 4 5 5 5 
Grootte van de tweede slaapkamer 5 5 5 5 
Sanitair 5 5 5 1 
Warmte-isolatie 5 5 5 4 

A -olleen!loonden lol 55 ioar 
B -tweepersoonshuishoudens lol 55 ~ar 
C. gezinnen mei kinderen 
D -tweepersoonshuishoudens ouder don 55 ioor 
E -olleensloonden ouder don 55 ioor 

Tabel 2_8 
y prestatie-ni veau gemeten bij e e n 8 0\ t evredenheid van de "::-,etref f ende ~roduktindicator 

(bron : St i cht i ng Inter f ace - Eindhoven Doorg elicht - Eind:"". =-ven , se~:;;:~~,ber 1996) 
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Het gevraagd prestatieniveau van de verschillende doelgroepen geeft een beeld specifiek 
gericht op de aandachtsgroep (tabel 2.5). Want juist deze groep dient, volgens overheids
beleid , in aanmerking te komen voor de goedkope en/of betaalbare huurwoning. Gegeven 
prestatieniveau bezit echter wel een regionaal karakter en kan niet zondermeer als 
landelijk gemiddelde worden gebruikt. 

Tot slot de gehanteerde opdeling in doelgroepen. In hoofdstuk 6 zullen voor de verschil
lende projecten en de referentie dezelfde profielen (geboden) worden opgezet zodat 
aangegeven kan worden in welke mate doelgroepen min of meer geschikt zijn voor 
dergelijke woningen. In de woningmarktenquête van Stichting Interface (11] werd hier op 
voorhand al een beperking in aangebracht. Deze stelde de harde eis dat niet-gelijkvloerse 
woningen ongeschikt zijn voor huishoudens ouder dan 55 jaar. Hierdoor we rd een 
sch ifting aangebracht in het aantal doelgroepen voor een bepaald woningtype. 
Plaatsen we deze opvatting in het verhaal van goedkope woningen dan moet deze harde 
eis niet zondermeer worden overgenomen. Uit hoofdstuk 2 blee k immers dat juist deze 
groep sterk in omvang toeneemt, welke in grote mate de voorkeur uitspreekt voor dit 
type woning. Daarnaast geldt dat nieuwe inzichten en technieken het mogelijk maken om 
dit type woningen ook voor de meer ouderen bewoonbaar te houden (SEV. 1995 (12]) . 
Het langer blijven wonen in dezelfde woning is dan ook erg belangrijk. 





3 Retrospectief in kwaliteit 

3.1 Inleiding 

Kwaliteit kan gedefinieerd worden als "de geschiktheid voor gebruik". Men zou ook kun
nen zeggen "geschiktheid voor de gebruiker" of "overeenkomstig gebruiksverwachtingen" 
(VROM, 1989 [1 ]). De mate van kwaliteit kan echter pas vastgesteld worden door de pro
dukteigenschappen te vergelijken met de verwachtingen van de gebruiker. Kennis van dit 
gebruik is dus een essentieel ingrediënt bij de ontwikkeling van de juiste produktkwaliteit. 

Met betrekking tot het kwaliteitsbegrip zijn een aantal conclusies te trekken. De Neder
landse woningbouw heeft de afgelopen eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt in 
technische kwaliteit en de aandacht voor gebruiksaspecten en inrichtingsmogelijkheden 
van de woning. Deze ontwikkeling werd daarbij door de overheid vertaald in normen. 
Grote veranderingen kan men constateren in de techniek van het bouwen, die in al haar 
facetten een ingrijpend proces van aanpassing en verandering heeft doorgemaakt, mede 
onder invloed van normstellingen. Daarbij veranderden materiaaltoepassingen, produktie
techniek, mechanisatiegraad, organisatie en technische installaties (Vreeze, Noud de, 
1989[2]). 

In onderstaande paragrafen, onderverdeeld naar, kostenontwikkeling (paragraaf 3.2), 
woninggrootte (paragraaf 3.3), energiebesparing (paragraaf 3.4) en afwerking en uitrus
ting (paragraaf 3.5) , zal ingegaan worden op deze kwaliteits-ontwikkeling. Paragraaf 3.6 
geeft het resumé . 

3.2 Kostenontwikkeling 

De ontwikkeling van bouwkosten stond in het verleden niet in verhouding met de ontwik
keling van kwaliteit. Doordat de kwaliteit meer en meer naar de achtergrond werd ver
drongen vond de overheid het nodig in te grijpen. 
Door het invoeren van de Voorschriften en Wenken 1965 werden aan de hand van 
minimum eisen zowel de bouw- als de woontechnische eisen flink opgeschroefd. Gevolg 
was dat de stichtingskosten na invoering van Voorschriften en Wenken 1965 (VROM, 
1965 [3]) met ongeveer 15% toenamen. De kosten afgezet tegen kwaliteit kwamen echter 
wel meer in verhouding te liggen. Daarbij komt dat door deze minimum-eisen er bewust 
een 'ove rmaa t' van 5 à 14m2 werd ingebouwd, die de flexibiliteit en bruikbaarheid van 
woning moest vergroten (VROM, 1989 [1 ]) . 

Sinds het einde van de jaren zeventig staat het overheidsbeleid sterk in het teken van 
versobe ring . De argumenten voor bezuinigen in de sector volkshuisvesting zijn drieërlei . 
Ten eerste de noodzaak tot een algemene bezuiniging, ten tweede het ter discussie stellen 
van de bemoeienis van de overheid met de volkshuisvesting en ten derde, door de jaren 
lange kwalitatieve en kwantitatieve toename van de woningbouw (de ergste won ingnood 
is gelenigd) kan het allemaal wat minder(') (Vreeze, Noud de, 1989 [2]) . 

Deze kwalitatieve toename welke in voorgaande jaren tot prijsstijgingen had geleid, 
kunnen in de volgende cate gorieën worden ingedeeld (SEV, 1994 [4]) : 
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[1] VROM, 1989 -
Twintig jaar woonkwaliteit, bestuur1ijk 
en stedebouwkundig onderzoek. Den 
Haag, december 1989. 

[2] Vreeze, Noud de, 1989 -
Kwaliteit in discussie, woningbouw 
onder invloed van bezuinigingen en 
deregulering , Den Haag , 1989. 

{3] VROM, 1965 -
Voorschriften en Wenken voor 
nieuwe woningen en woongebouwen . 
Een stelsel van voorschriften van het 
Ministerie van VROM voor het 
ontwerpen van woningen waarin 
woon- en bouwtechnische 
minimumeisen staan beschreven , 
waaraan gesubsidieerde woningbouw 
moet voldoen . 

[4] SEV, 1994 -
Stuurgroep Experimenten Vol kshuis
vesting 
Voorstudie Goedkope nieuwbouwwo
ningen , marktgericht woningbeheer, 
Rotterdam, november 1994. 



{S}SEV, 1994-
Stuurgroep Experim enten 
Volkshuisvesting 
Voorstudie Goedkope nieuwbouw
woningen , marktgericht woningbe
heer, Rotterdam , november 1994. 

{6] Vre eze , Noud de, 1989 -
Kwaliteit in discussie, woningbouw 
onder invloed van bezuinig ingen en 
deregulering, Den Haag , 1989. 

(7] VROM, 1985 -
Rapport van het Presidium 
Goedkoper Bouwen ( op initiatief van 
het Ministeri e van VROM) waarin 
maatregelen en beleidsadviezen zi jn 
opgenomen om de bouw goedkoper 
te maken zonde r ve rlies van 
kwaliteit, Den Haag , 1985. 
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woning 
- meer variatie in architectuur; 
- kleinere schaal van de bouwmassa's, onder andere door sprongen in de gevels; 
- complexere menging van woningen met verschillende inhoud. 

isolatie 
- verbetering van de thermische isolatie door isolerende buitenmuren en isolerende 
beglazing in de woonkamer; 
- verbetering van de geluidsisolatie tussen woningen onderling. 

materialen 
- hardhouten kozijnen in plaats van vurehout; 
- beter hang- en sluitwerk; 
- betere afwerking. 

voorzieningen 
- een langer aanrecht; 
- extra elektravoorzieningen; 
- vaste trap naar bergingszolder, knieschotten op zolder; 
- mechanische afzuiging in open keuken. 

In totaal kwam het er op neer dat een enorme kwantiteit be reikt was die in het algemeen 
van hoge kwaliteit was, maar bij verdere ontwikkeling in financieel-opzicht een obstakel 
dreigde te worden. De eerste aanzetten voor bezuinigingen op de woningbouw werden 
dan ook toegespitst op het kwaliteitsniveau. 

De lijn van kwaliteitsverlaging om daarmee een verlaging van de stichtingskosten te 
bewerkstelligen zette echter niet door. 
In 1981 nam het ministerie van VROM dan ook voor het eerst een rad icale maatregel om 
de uitbundige groei van de stichtingskosten in te dammen. Gedifferentieerd naar ve rschil
lende provincies werden zogenaamde streefgemiddelden voor de soc iale huurwoningen 
en premiewoningen afgesproken. De hoogte hiervan was zodanig vastgesteld dat de 
stichtingskosten ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk omlaag moesten. Het 
zogenaamde normkostensysteem (NKS) voor de sociale huursector was de volgende 
stap. Het NKS, in 1988 landelijk ingevoerd, was een stelsel van budgetafspraken tussen 
het Rijk en de gemeenten over de toelaatbare stichtingskosten voor een bepaalde hoe
veelheid te bouwen sociale huurwoningen, gebaseerd op veronderstelde normbouwkos
ten voor een normwoning, aangevuld met budgetten voor toelaatbare kostenoversch rij
dingen in verband met lokatiekarakteristieken (SEV, 1994 [5 ]) . 

Daarnaast is geprobeerd om te bezuinigen door een geleideli jke ve rlag ing van het aantal 
woningwetwoningen ten gunste van andere sectoren, zoals de vri je sector met eenmalige 
bijdrage. Gevolg was dat het vrij constante niveau van woonkwalite it deels we rd vervan
gen door nieuwe aanbieders (projectontwikkelaa rs, project-uitvoe rders , en derge lijke) , 
welke 'vrijer' waren om de kwaliteit te bepalen. Dit heeft in veel geva ll en ge leid tot 
woningen met een lage kwaliteit, of tot woningen met een slechte pri js-kwa liteitsverh ou
ding (Vreeze , Noud de , 1989 [6]) . 

De derde aanzet tot bezuinigen werd opgezet via het Acti eprogramma Goedkoper Bouwen 
(VROM, 1985 [7]). Hierin werden vele voorste lle n gedaan om de bouwkostenontwikkeling 
onder de kn ie te krijgen. Resultaten waren echter gering. Het streven naa r een un iform 
bouwbesluit is een van de voorstellen van het AGB die daadwerkelijk zi jn uitg ewerkt. 



In de jaren daarna zijn er nog enkele ontwikkelingen geweest met betrekking tot de 
gevolgen van financiële keuzen op de nieuwbouwkwaliteit. Zo zijn op 1 januari 1989 de 
rijksleningen afgeschaft en is in augustus 1992 het Nieuwe Bouwbesluit van kracht 
geworden. 

De laatste ontwikkeling is de verzelfstandiging van de volkshuisvesting (Vermaat, J.T, 
1995 [8]). De vraag is in hoeverre deze ontwikkeling zijn invloed zal uitoefenen op de 
nieuwbouwkwaliteit. 

Figuur 3.1 geeft de bovenstaande invloeden weer. Het keer op keer trachten de stich
tingskosten van woningen te verlagen brengt nagenoeg geen verstoring in gestaag 
groeiende lijn. Ook met inachtneming van inflatie-ontwikkelingen blijkt er nagenoeg geen 
afwijking te ontstaan. Belangrijkste conclusie is dan ook dat maatregelen ter beperking 
van de stichtingskosten slechts een lichte remming teweeg brachten, en zijn sporen 
vooral achterliet in de ontwikkeling van de grootte van de woning (zie figuur 3.2). 
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Figuur 3.1 Gemiddelde bouwkostenontwikkeling sociale huursector, periode 1971 - 1994 
(bron: CBS-publicatie Maandstatistiek bouwnijverheid en Centaal Planbureau) 
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[8] Vermaal, J. T. 1995 -
Info Volkshuisvesting 1995 , VUGA. 
Den Haag 1995 

Binnenwerks kernopp. (BKO) -
NEN 2580, oppervlakten en inhouden 
van gebouwen 1991 
Het totaal aan bruto-vloeroppervlak
ten van de bouwlagen van de won ing 
op vloernive au met uitzondering van 
garage(s), ruimten met een vrije 
hoogte kle iner dan 1,5m', de voor 
berging bestemde ruimten (voor 
zover zij geen kasten met een 
vloeroppervl akten van 1,5m' of 
kleiner) en de grondvlakken van de 
wanden die de woning omgeven . 

Woonoppervlakte (WO) -
NEN 2580, oppervlakten en inhoud en 
van gebouwen 1991 
Het totaal aan ruimten en opstelp laat
sen, gedefineerd als zijnde een 
verblijfsruimte. Aan het totaa l wordt 
toegevoegd , de netto ruimte(n) 
bestemd als zijnde keuke n. 

Verblijfsruimte -
Bo uwbes luit 1992 
art45 --2 
Een ruimte met een vloeroppervlak te 
van tenminste Sm' , waarvan de 
breedte ten min ste 1 .8m' en de 
hoogte boven de oppervlakte ten 
minste 2,4m' is. 
art 45 --3b 
Een rui mte van ten minste 3,6 x 
3,6m' indien de gebruiksoppervlak
te van de woning 50m' of meer is . 

Gebruiksoppervlakte (GOJ -
NEN 2580, oppervlakte n en in houd en 
van gebouwen 1991 
De oppervlakte van een ruimte of van 
een groep van ruimten gemeten op 
vloerniveau , tussen da opgaande 
scheidi ngsconst ructies die de 
desbetreffende ruimte of groep van 
ruimten omhullen. 



[9] VROM, 1989 -
Twintig jaar woonkwaliteit, bestuurlijk 
en stedebouwkundig onderzoek, Den 
Haag, december 1989. 
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3.3 Woninggrootte 

Het aantal kamers, het binnenwerks kernoppervlak (BKO), het woonoppervlak (WO) en 
de bruto inhoud zijn allemaal maatstaven voor de woninggrootte. Deze grootte als vorm 
van kwaliteit laat een gestage groei zien van 77m2 in 1952 tot 91 m2 in 1971. In dat jaar 
bereikt de gemiddelde woninggrootte in de sociale huursector een hoogtepunt; 91 m2 

binnenwerks kernoppervlak (BKO) met 66m 2 woonoppervlakte (WO). In de vijfentwintig 
jaar daarna nam de woninggrootte af tot gemiddeld 73m2 BKO en een woonoppervlakte 
van ongeveer 56m2 (figuur 3.2). 
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Figuur 3.2 Gemiddelde woninggrootte sociale huursector, periode 1970 - 1994 
(bron: Kwalitatieve Woningdocumentatie, Kosten- en Kwaliteitsregistratie 

(Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting (DGVH)) 

Uit deze ontwikkeling blijkt dat woningen steeds efficiënter, dus met een betere verhou
ding tussen de totale oppervlakte en de woonoppervlakte werden ontworpen. Deze 
efficiëntie ging echter ten koste van de kennelijk niet nuttig geachte ruimte voor hallen, 
trapportalen en berging. 

Met het kleiner worden van de woningen in de jaren '80 is de verhouding tussen binnen
werks kernoppervlak en woonoppervlakte gunstiger komen te liggen. Het woonopper
vlakte daalde in de ja ren '80 minder snel dan het binnenwerks kernoppervlak. 
Gemiddeld zijn de kamers groter geworden. Het aantal kamers is immers sneller terugge
lopen dan het woonoppervlak van de nieuwe woningen. Terwijl de kamers gemiddeld 
groter werden daalde de oppervlakte van de woonkamer. Het aandeel van de woningen 
met een grote woonkamer daalde in de jaren tachtig, de nadruk kwam meer bij woonka
mers van 20 tot 30m 2 te liggen. De toename van het woonoppervlak per kamer is dus 
aan de andere kamers dan de woonkamer ten goede gekomen. Dat wijst in de richting 
van een functieuitbreiding van die andere kamers (VROM, 1989 [9)) . 



Naast deze toename nam, ondanks het kleiner worden van de woningen, ook de ruimte 
per bewoner toe (figuur 3.3) . 
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Figuur 3.3 Ruimteontwikkeling bewoners in woningen, periode 1971 - 1994 
(bron : Kwalitatieve Woningdocumentatie, Kosten- en Kwaliteitsregistratie 

(Directoraat-Generaal v an de Volkshuisvesting (DGVH)) 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

3.4 Energiebesparing 

De oliecrisis van 1973 is de aan leiding geweest tot het meer bewust worden van de 
omgang met het milieu . Het werd noodzaak energie te besparen. Voor de woningbouw 
resulteerde dit principe van energ iebesparing in het isoleren van vloer, dak en gevel. 
De in het huid ige Bouwbesluit gestelde norm vergt een warmte-isolatiewaarde van 
R=2 ,5m 2.K/W. Door het hoge isolatieniveau van deze zogenaamde "energie-zuinige 
woningen" ontstond wel een nieuw technisch probleem. Doordat de woningen volgens de 
geldende voo rschriften kierdicht werden gebouwd, is een goede ventilatie van groot 
belang . Hier wordt mee aangegeven dat het energieprobleem niet zonder meer is op te 
lossen door goed te isoleren , terwijl daarnaast de woning aan strenge ventilatie-eisen 
moet voldoen . Het juist combineren van verwarming met ventilatiesystemen kan voor 
een betere afstemming zorgen. 

Gevelverdeling 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1994 

Eengezinswoningen (sociale huursector): 

bruto geveloppervlakte (m1) 109 111 111 120 121 104 72 76 74 70 68 71 72 
kozijnoppervlakte (%) 32 33 33 28 26 26 25 26 26 26 27 28 27 
waar van glasoppervlakte (%) 60 58 55 52 54 79 77 79 80 

(b t·•m : i.<170 l'J80 : Kw <:1 nri1.Jticvc" Mareri~i,'-lldocument.:::1riP ( KM O) ; 

Tabel 3.1 
: ·iaS-19 88: Ko sLen en kwaliteitsr<->gisrr,2,tie { LJGVil , 

: Cl"l()-1994 : /OG HV ) 

Naast het isolatieprogramma heeft er ook een verandering in de verdeling van het 
geveloppervlak plaatsgevonden. Daarbij is het percentage geveloppervlak, dat bestaat uit 
kozijn en glas sterk gedaa ld (tabel 3.1 ). Alhoewel het overwegend dubbel glas een 
positieve bij drage kan leveren aan het verwarmen van de woning (actieve zonne-energie) , 
zal ve rkl eini ng van het glasoppervlak, gezien de verschillen in warmtedoorlatingscoëffi-

1 



[10] VROM, 1987 -
Kwaliteits- en Kostensignalering 
1987, Den Haag 1987. 
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ciënt tussen beglazing en een geïsoleerde spouwmuur, bijdragen tot het verminderen van 
het warmteverlies van de woning. Werd in het 22e supplement op de Modelbouwverorde
ning (MBV) de norm slechts beperkt tot een minimaal benodigd oppervlak aan beglazing 
per ruimte, is in het huidige Bouwbesluit de eis opgenomen het oppervlakte van ramen, 
deuren en daarbij behorende kozijnen, te maximaliseren tot 25 procent van het gebruiks- _ 
oppervlakte van de woning (BB art. 70 --3). 

3.5 Afwerking en uitrusting 

Vanaf het begin van de jaren tachtig vindt er een afname van kosten voor uitrusting en 
afwerking plaats. Deze versobering is vooral een gevolg van de economische crisis. De 
cijfers geven een trend weer dat de absolute en relatieve afname duidt op een mogelijke 
verschuiving binnen de stichtingskosten van afwerking en uitrusting naar andere kwali
teitskenmerken, zoals de woninggrootte en/of verlaging van de stichtingskosten (VROM, 
1987 [10]). 1 n paragraaf 3.3 werd reeds opgemerkt dat de gemiddelde woninggrootte in 
de sociale huursector terugliep (figuur 3.2). De achteruitgang moet dus geheel worden 
toegeschreven aan verlaging van de stichtingskosten, met name de bouwkosten. De 
verlaging van de stichtingskosten was echter van korte duur. 



3.6 Resumé 

De Nederlandse woningbouw heeft de afgelopen eeuw een enorme ontwikkeling doorge
maakt in technische kwaliteit en de aandacht voor gebruiksaspecten en inrichtingsmoge
lijkheden van de woning. Deze ontwikkeling werd daarbij door de overheid vertaald in 
normen. Discussiepunt in de woningbouw waren en zijn nog steeds de bouwkosten, een 
gevolg van ontwikkeling in kwaliteit. 

Het 'snijden' in kwaliteit was over het algemeen de maatregel om de uitbundige groei van 
de bouwkosten in te dammen. Het belangrijkste aspect van de kwaliteitsdaling was een 
versobering van de vormgeving, zowel tot uiting komend in de bouwvorm als de stede
bouwkundige opzet: langere rechte bouwblokken met weinig of geen verspringingen in 
gevel of dak. Ook op de vormgeving is bezuinigd en de differentiatie en het aantal typen 
per plan zijn afgenomen. Ten slotte daalde de gemiddelde woninggrootte drastisch. 

De ontwikkelingen in kwaliteit zijn vooral op de afwerking en uitrusting, en het binnenmi
lieu van invloed geweest. Als gevolg van de energiecrisis in de jaren zeventig is een 
isolatiegolf op gang gekomen. Spouwisolatie en dubbel glas waren twintig jaar geleden in 
de woningbouw nog buitenbeentjes, tegenwoordig deel uitmakend van het standaardni
veau , opgelegd door prestatienormen volgens het Bouwbesluit. Het verwezenlijken van 
deze hoge eisen aan woningen om zodoende tot een energiebesparing te komen hebben 
grote invloed gehad op de hele atmosfee r in de woning. Gevolg van het realiseren van 
kierdichte goed geïsoleerde woningen was de noodzaak goed te ventileren wat veel 
warmteverlies teweeg kan brengen. Een gevolg dat daarmee op gespannen voet staat 
met de energiemaatregelen. Minimale prestatie-uitrustingen voor ventilatie , geluid- en 
thermische isolatie zijn dan ook vastgelegd in het Bouwbesluit 1992. 

Voor wat betreft de afwerking en uitrusting waren de jaren zestig de periode waarin de 
e.v. tot de standaarduitrusting van een nieuwe woning ging behoren . In de jaren zeventig 
waren vooral de lig- en zitbaden , een extra wastafel en een tweede toilet in opmars. Aan 
het einde van de jaren zeventig begon het uitrustingsniveau van de nieuwe woningen 
echter te dalen. Een gevolg om tot beperking van de stichtingskosten te komen. 

Ook vandaag de dag is de uitrusting wederom het discussiepunt om tot besparing van de 
bouwkosten te komen. Daarbij spelen wel nieuwe aspecten als het milieu en belangrijke 
rol. Uit oogpunt van duurzaamheid en mogelijkheden tot hergebruik wordt steeds meer 
getwijfeld aan het toepassen van diverse uitrustingen. Mede doordat deze voorzieningen 
niet bij wet worden voorgeschreven en marktsegmenten steeds meer aan een eigen 
wensenpakket willen voldoen (voorkomen van kapitaalvernietiging) . Het bieden van 
mogelijkheden om de verschillende voorzieningen te kunnen plaatsen wordt wel belang
ri jk (bijvoorbeeld tweede toilet of een keuken, e.v. (aansluitpunten hiervoor zijn ver
pli cht)). 
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4 Toekomstige ontwikkelingen 

4.1 Inleiding 

Bij de realisatie en renovatie van woningen wordt over het algemeen uitgegaan van de 
huidige woonvraag. Aan de woningen wordt een kwaliteit gegeven die in de eerstkomen
de jaren gewenst of afdoende lijkt (verhuurders), dan wel die tot een goed verkoopresul
taat leidt (projectontwikkelaars). 

Wanneer onvoldoende wordt gekeken naar de waarde van een te realiseren woningbouw
project op lange termijn, bestaat het gevaar dat er maatschappelijk gezien, sub-optimali
satie plaats vindt. Belangrijk is om inzicht, gericht op de goedkope woningbouw, te 
verkrijgen in mogelijke vraagveranderingen in de tijd, welke kunnen leiden tot aanpassing 
van de woning of tot aanpassing van de doelgroep(en) in die woning. 

Vraagveranderingen in de tijd zijn daarbij vaak een gevolg van ontwikkelingen op maat
schappelijk vlak (autonome ontwikkelingen). Analyses omtrent deze veranderingen in de 
tijd kunnen onderscheiden worden in de vraag op macro-, meso- en micro-niveau. In 
paragraaf 4.2 zullen deze niveaus worden onderscheiden. 
De behoefte aan woningen wordt zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin beïnvloed 
door diverse ontwikkelingen op macro- en meso-niveau. In paragraaf 4.3 zijn deze 
ontwikkelingen uitgesplitst. Voortbordurend op deze mogelijke ontwikkelingen zal in 
paragraaf 4.4 de eventuele kwaliteitsbeïnvloeding op het prestatie-niveau van de woning 
worden beschreven. Paragraaf 4.5, tot slot, geeft een resumé van dit hoofdstuk. 

4.2 Vraagveranderingen in de tijd 

Een woon bouwproject is optimaal wanneer voor de (opeenvolgende) gebruikers van een 
woning een zo hoog mogelijke woonwaarde wordt geboden tegen zo laag mogelijke 
offers. Bij deze offers moet gedacht worden aan financiële kosten (woonlasten), milieube
lasting (energieverbruik, grondstoffen-verbruik, bouw- en sloopafval) en sociale offers 
(renovaties en dergelijke) (VROM, Graaf van der L, 1994 [1 ]) . 
Toekomstige ontwikkelingen zijn van invloed op deze woonwaarde. Belangrijk daarbij is in 
hoeverre de woning zodanige (initiële) eigenschappen bezit, dat deze gedurende de 
economische levensduur (de exploitatieperiode) optimaal kan voldoen aan de verande
rende vraag. Bij de hierop gerichte analyses is het nuttig om onderscheid te maken in 
veranderingen in de vraag op macro- meso- en micro-niveau. De verschillende niveaus 
geven daarbi j inzicht in mogelijkheden voor het aanpassen van de woning in prestaties 
en/of aanpassing in marktsegmenten. 

Voor het onderzoek zijn ontwikkelingen op macro-niveau van grootste belang , welke 
worden vertaald naar mogelijke ontwikkelingen op micro-niveau , de woning. Meso
niveau , de woning in z'n omgeving blijft verder buiten beschouwing omdat de lokatie in 
het geheel niet wordt meegenomen (hoofdstuk 1.3.2). 

4.2.1 Aanpassing van de woningen 
Bij de mate van vraagveranderingen in de tijd kan een onderscheid gemaakt worden. 
Aanpassing van geleverde prestaties van de woningen moeten daarbij passen in meege
geven in itiële eigensc happen van die woning. 
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woonwaarde -
overall-waardering van de 
bewoner(s) voor hun woning; 
resultante van de mate waarin de 
woning op een groot aantal aspecten 
aan hun eisen en wensen vold oei. 

[1] VROM, 1994 -
Toekomstgericht bouwen, kwaliteit 
van de woning, Den Haag , november 
1994 . 



[2] CBS, Amse, A.K. 1995 -
Jaarboek Wonen 1996, Voorburg 
1995. 
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Kan hiermee niet aan het beoogde exploitatieresultaat worden voldaan dan zou een 
verandering van de doelgroep een tweede optie kunnen zijn. De hier aangegeven volgorde 
behoeft echter geen regel te zijn, het gaat immers om het resultaat. Een resultaat waarbij 
geboden woonwaarde voor de gebruiker een enorme rol speelt, maar ook voor de 
exploitant. Een te veel aan mutaties komt het resultaat immers niet ten goede. 

Vraagveranderingen in de tijd welke een aanpassing van de woning vergen kunnen een 
gevolg zijn van onder andere: 
- algemene tendensen; 

Iedereen heeft de behoefte aan meer comfort wanneer dat technisch en economisch 
mogelijk is. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verschuivingen van de standaard voor 
wasgelegenheid in een woning van de koud-waterkraan naar een warme-douche en de 
verwarming door middel van een kolenhaard naar centrale verwarming. Voor de toe
komst zouden weleens nieuwe verschuivingen kunnen optreden. Te denken valt bijvoor
beeld aan opnieuw veranderingen in verwarming door middel van zonne-energie, maar 
ook het toepassen van aansluitingen van de woning op het datanetwerk wat de nodige 
voorzieningen zal eisen. 

- hogere overheidseisen; 
Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, wat voor de scheiding en opslag van afval in de 
woning kan leiden tot algemene verhoging van de ruimtebehoefte voor dat doel. 

- verschuivende eisen en wensen bij zittende bewoners; 
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan verschuivingen als gevolg van; 

- verandering gezinssamenstelling (emty-nest-fase). 
- verandering activiteitenpatroon. 
- mutaties met een uitzonderingskarakter, zoals het verminderen van de validiteit van 

een bewoner als gevolg van ziekte of ongeval (aanpasbaarheid). 

De veranderingen in de eisen en wensen welke ook een aanpassing van de woning 
vergen, zij het in mindere mate, kunnen veroorzaakt worden door: 
- andere wensen van opeenvolgende bewoners als gevolg van de imperfecte werking van 

de woningmarkt; 
De vraag naar woonruimte van de individuele woningzoekers kent een breed spectrum 
aan eisen en wensen (woonomgeving, aantal kamers, woonlasten, buitenruimte, 
enzovoort), terwijl er per jaar slechts een beperkt percentage van de woningen vrijkomt. 
Hierdoor zal er, ook zonder noemenswaardige ontwikkelingen op meso- of macro
niveau, als regel bij iedere mutatie van de bewoners een verschil optreden in de eisen 
en wensen die de opvolgende bewoners aan de betreffende woning stellen. Deze 
imperfecte werking, zal zeker ook van invloed zijn op de gemiddelde woonduur. Gelet op 
het toewijzingsbeleid van het goedkope segment zullen dergelijke situaties echter maar 
beperkt voorkomen. 

4.2.2 Aanpassing van de doelgroep 
Vraagveranderingen kunnen ook tot gevolg hebben dat andere doelgroepen meer ge
schikt voor een betref de woning worden. Belangrijk is dan om inzicht te ve rkrijgen in de 
omvang van betreffende groepen maar ook wat eventuele ontwikkelingen in de toekomst 
zijn . Opmerking hierbij is dat ontwikkelingen op macro-niveau een geheel ander resultaat 
te zien kunnen geven op meso-niveau. 
Aanpassing van de doelgroep in een woning kan een gevolg zijn van onder andere: 
- procentuele verschuivingen tussen groeperingen: 

* het gegroeide aandeel van de eenpersoonshuishoudens in ons land (de individuali
sering van de huidige maatschappij} , de toename van het aantal samenwonende 
paren. Door deze ontwikkelingen is het aa ndeel 'tradit ionele' huishoudens - gezin
nen met kinderen gedaald (figuur 4.1 (CBS, 1995 [2]); 
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Figuur 4.1 Ontwikkeling huishoudens en bevolking 

1990 

1981 

1128 
3983 

1160 
2213 
324 
287 

5111 

2,87 

2000 2010 

1985 1989 1993 2000 föfö 

1531 1737 1986 2264 2710 
4034 4218 4421 4572 4696 

1203 1324 1467 
2151 2085 2018 

386 348 406 
295 402 516 

5565 5955 6407 6836 7406 

2,7 2,56 2,36 2,30 2,25 

(bron, CBS, VROM - won ingbehoefteonderzoek 1981 , '85 / 86, '89 /9 0, '93 / 94) 

* toename van het aantal ouderen (VROM, 1995 (3]) en van het aantal minder 
validen; 
De invloed op de toename van bewoners met een woonbepe rking, als gevolg van 
de toename van het aantal ouderen, is echter tweeledig . Door de ontwikkeling van 
de medische wetenschap zullen mensen langer in leven gehouden kunnen worden, 
hetgeen kan resulteren in een toename van het aantal minder validen. Anderzijds 
kunnen nieuwe technieken de ernst van de handicap beperken. Voorspellingen 
omtrent deze zijn moeilijk te maken. Ouderen hebben we l een hogere kans op een 
woonbeperking . Van de totale groep ouderen (55-plus), in totaal 3,3 miljoen heeft 
32 proce nt een woonbeperking. Van de groep jonger dan 55 jaar is dit slechts 7 
procent (SEV, 1995 ( 4 ]). 

* toename van het percentage tele-werkers. 

4.3 Macro-ontwikkelingen 

De toekomstige benutting van de kwaliteiten van een woning ha ngt mede af van de 
verschuivingen in de woonbehoefte . Deze verschuivingen worden op hun beurt veroor
zaakt door een groot aantal ontwikkelingen, waa ron der demog rafische, economische-, 
maatschappelijk sociaal-culturele-, technologische ontwikkelingen , en milieuvoorwaarden 
(ecologisch) . 
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{3] VROM, 1995 -
Trendrapport Volkshuisvesting 1995, 
de woningmarkt: een verkenning , 
Den Haag, november 1995. 

[4] Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting (SEV, 1995) -
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Aanpasbaar Bouwen , ouderenhuis
vesting , Rotterd am . november 1995. 
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Dergelijke macro-ontwikkelingen zijn van invloed op het aantal en de aard van huishou
dens. Hierdoor ontstaat een directe invloed op de woonbehoefte via beïnvloeding van 
deze macro-ontwikkelingen of door een wisselwerking met andere macro-ontwikkelingen. 

Wat de invloed van diverse macro-ontwikkelingen kan zijn op verschuivingen in de 
woonbehoefte is in figuur 2.2 geschematiseerd weergegeven. De verschillende invloeden 
kunnen als volgt worden gekarakteriseerd (VROM, 1994 [5]): 
- Demografische ontwikkelingen kunnen leiden tot een verschuiving in de omvang van de 

behoefte aan woningen die geschikt zijn voor een bepaalde categorie bewoners, bijvoor
beeld voor starters, gezinnen, ouderen, enzovoort. Dit kan ook weer leiden tot procen
tuele verschuivingen in de aandelen van de betreffende categorieën in de totale vraag 
(figuur 2.2b). 

- Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot veranderingen in de aard en de 
hoogte van de wensen en behoeften van ieder van die categorieën bewoners (figuur 
2.2c). 

- Economische, technologische en andere autonome ontwikkelingen, zoals die van de 
milieutechnische randvoorwaarden, kunnen net als de maatschappelijke ontwikkelingen 
de behoeften beïnvloeden, maar bovendien kunnen zij de mogelijkheden en de onmoge
lijkheden creëren om aan die verschuivingen in de vraag tegemoet te komen. 

Voor het onderzoek is het belangrijk om een 'autonoom' beeld te schetsen van de 
verschillende macro-ontwikkelingen welke daarbij van invloed zijn op het prestatie-pakket 
van de goedkope woningbouw. De meeste ontwikkelingen zijn echter wel beïnvloedbaar 
door de overheid, bijvoorbeeld door de werkgelegenheidspolitiek, regels voor 
(im)migratie, milieu, en dergelijke. Gegevens omtrent deze zullen daarbij eventuele 
gevolgen voor reeds gerealiseerde projecten in vergelijk met een referentie-woning 
(hoofdstuk 6) aangeven. 

De macro-ontwikkelingen worden als volgt ingedeeld: 
- Demografische; 

Demografische ontwikkelingen geven een beeld van geprognotiseerde waarden op het 
gebied van bevolkingsopbouw, huishoudens, doelgroepen, en dergelijke. 

-· Economische; 
Bij economische ontwikkelingen gaat het om aspecten als economische groei, welke de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inkomens van huishoudens bepaalt. 

- Maatschappelijke sociaal-culturele; 
De maatschappelijk sociaal-culturele ontwikkelingen laten de verandering van normen 
en waarden door de tijd heen zien . 

- Technologische; 
Bij de technologische ontwikkelingen gaat het om ontwikkelingen die van invloed 
kunnen zijn op de diverse huishoudens en dus daarmee de woonbehoefte. Aspecten als 
behoefte en toepasbaarhe id zijn hierbij erg belangrijk. 

- Milieu-randvoorwaarden (ecologisch) ; 
Bij milieu-randvoorwaarden gaat het om opgelegde overheidseisen op het gebied van 
milieu. Te denken valt aan bijvoorbeeld huishoudelijk afval, sloop en hergebruik van 
materialen. 

Zoals hierboven beschreven zijn deze ontwikkelingen van groot belang bij eventuele 
verschuivingen in de woonbehoefte (prestatieniveau). Wanneer deze mogelijke ontwikke
lingen in lijn worden gezet met trendontwikkelingen van de laatste jaren (retrospectief}, 
dan kan daarmee aangegeven worden wat het belang van eventuele ontwikkelingen in de 
toekomst kan zijn (tabe l 4.1 ). 



2 
categorieën bewoners 

A. huidige vraag 

2 
categorieën bewoners 

B. invloed demografische onlwl1dcelingen 

c. . 
~--------;·. 

2 
categorieën bewoners 

C. invloed maatschappelijk sociaal-cuhurele ontwikkelingen 

3 

3 

3 

+ ~~ · ~W VH ~ Y~iooi!mtromre ~ • reffl~ Ull lil~ i& vrmi~ (IJffl ~ woningvoorraad 

: ~ I en 1~) verschuivingen tussen categorieën 

_ 0 en - ~ V@U'§lt~WitÜ~~@III Ü!ll ~ \Ylflll® 11:©~~®III 

î 

î 

î 

Figuur 4.2 Invloed van verschillende macro-ontwikkelingen op de woon behoefte 
(b ron : VROM, toe k o ms tgerich t bouwen, 1994) 

1 



[6] VROM, 1995 -
De woningmarkt in vogelvlucht, de 
woningmarkt: de samenvattende 
broch ure , Den Haag, november 
1995. 

m 

T rendqotwikke · 
1950 lot 1965 

-immigratie gastarbeiders 
-dolende huwelijksleeftijd 
- hoge geboortecijfers 
- loge echtscheiding 

- ouderen uil huishouden 

- individualisering toenemend 

ontwikkeling produktiviteil -groei industrie 
-opbouw dienstensector 
-arbeidsproduktivileil hoog 

- loonmatiging 
inkomensontwikkeling - beperkte 

inkomensverschillen 
- introductie uitkeringen 

maatschappelijk sociaal~culturele ontwikkelingen 

-deelname vrouwen 
arbeidsproces beperkt 

- tekort arbeidsmarkt 
-aanzei systeem sociale 

zekerheid 

technologische ontwikkélirigen 

1965 tol 1980 

- immigratie stabiel 
- huwelijksleeftijd stabiel 
-dolende geboortecijfers 
-toenemende echtscheiding 

-meer ouderen in 
zorginstellingen 
- individualisering sterk 
toenemend 

1980 tot 1995 

- toenemende immigratie 
- huwelijksleeftijd stabiel 
- loge geboortecijfers 
-aantal echtscheidingen 

stabiel 
-aantal ouderen in 

zorginstellingen stabiel 
- individualisering beperkt 

toenemend 

-afname industrie - industrie stabiel 
- uitbouw dienstensector - toename dienstensector 
-arbeidsproduktivileil stabiel - arbeidsproduktivileil dolend 

-loonstijging 
-afnemende 

inkomensverschillen 
-groei hoogte uitkeringen 

-aanzei toename deelname 
vrouwen arbeidsproces 

-toenemende werkloosheid 
- opbouw systeem sociale 

zekerheid 

- loonmatiging 
- stijgende 

inkomensverschillen 
-hoogte uitkeringen stabiel 

- toename deelname vrouwen 
arbeidsproces 

- structurele werkloosheid 
- behoud systeem sociale 

zekerheid gedeeltelijke 
privatisering 

- ontwikkeling audio-visuele -standaard toepassen CV -computertijdperk 

milieu-randvoorwaarden 

Tabel 4.1 Trends 1950-1995 

apparatuur 
- aanvang centraal 

verwarmen (cv-ketel) 

-ondergeschikt 

- technologische 
ontwikkelingen krijgen een 
volgend karakter. 

- bewustwording milieu wordt - strenge milieuregelgeving 
groter * scheiden van afval 

-aanvang isolatieprogramma * hogere isolatiewoorden in 
woningen 

{bron : interne gege v ens {l996 )) 

4.3.1 Demografische ontwikkelingen 

Inwonersaantal 
De omvang van de bevolking blijft groeien . Nu wonen in ons land zo'n 15,5 miljoen 
mensen, over 35 jaar bereikt de bevolking somvang haar maximum: 17,6 miljoen. Oor
zaak van de groei is het geboorteoverschot (tot 2000 circa 70.000 per jaa r) en de migra
tie (geraamd op circa 40.000 per jaar) (CBS, VROM , 1995 [6]) . 
Daarna neemt de omvang geleidelijk af (figuur 4.3). De afzonderlijke ontwikkelingen die 
voor de bevolkingsgroei va n belang zijn, het geboortesaldo en het migratiesaldo laten 
zich echter moeilijk voorspellen , waardoor de marge tussen de lage en de hoge variant 
van de voorspelling zeer groot is (tussen de 13,3 en de 20,4 miljoen inwoners in 2050). 



Bevolkingssamenstelling 
De samenstelling van de bevolking is van invloed op de woonbehoefte. Het gaat hier om 
kenmerken als ontgroening, vergrijzing, immigratie, en dergelijke. 

Ontgroening - Vergrijzing 
Sinds 1970 is in Nederland de houding van de bevolking ten aanzien van de sexuele 
omgang, relatievorming en het aantal kinderen fundamenteel veranderd. Deze houding 
had onder andere een sterke ontgroening van de bevolking tot gevolg. Het percentage 0-
19 jarigen daalde zeer fors (van 36% in 1970 naar 24% nu). Dit percentage zal de 
komende decennia vrij constant blijven (VROM, 1995 [7]) . 

Nederland vergrijst! 

Demografische ontwikkeling 
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Figuur 4.3 Demografische ontwikkelingen aantal inwoners 
(bro n : CBS , ma andst a t istie k januari , 1996 ) 

Zowel door de toename van de levensverwachting als door de naoorlogse geboortegolf 
uit de 50-er en 60-er jaren die gevolgd werd door een aanzienlijke afname van het aantal 
geboortes in de 70-er en 80-er jaren , zal de vergrijzing de komende decennia toenemen. 
Het aantal ouderen in Nederland neemt zowel absoluut als relatief toe. Absoluut gaat het 
om een groei van het aantal 55-plussers, van circa 3,3 miljoen in 1990 tot ruim 5 miljoen 
in 2015. Relatief neemt het aandeel van de ouderen in de Nederlandse bevolking toe als 
gevolg van de reeds genoemde ontgroening (STAWON, 1993 [8]). 

Minder validen 
Het aantal personen in Nederland met een handicap ligt momenteel op 1,8 miljoen (CBS, 
1994 [9)). Daarbij is een relatie te leggen tussen het totale aantal en de vergrijzing. Met 
de leeftijd komen de gebreken, zodat er rekening mee moet worden gehouden, dat met 
de vergrijzing het percentage van de bevolking met een handicap zal toenemen . Momen
teel kunnen ruim 1 miljoen ofwel 55 procent van de 1,8 miljoen Nederlanders met een 
woonbeperking tot de ouderen (55-plussers) worden gerekend. (Zie ook paragraaf 4.2.2). 

Herkomst - Cultuur 
Bij de demografische ontwikkelingen van de Nederlandse bevolking is de aandacht voor 
migratie van steeds groter belang geworden. De instroom van buitenlanders kan van 
invloed zijn op de wooncultuur in Nederland. Dit kan onder andere tot uiting komen in 
veranderende woonwensen. 
Er kan zowel een relatieve verschuiving optreden van de vraa g naar woningen die aan de 
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wensen van specifieke groepen buitenlanders voldoen, als een verandering vanwege de 
uitstraling van andere culturen op de woonwensen in het algemeen. Voor de veranderin
gen in de woonbehoeften zijn zowel de omvang als de herkomst van de instroom van 
belang. 

Het aantal mensen van buitenlandse origine ligt in Nederland op ongeveer 5, 1 procent 
(CBS, 1996 (10]}, terwijl 8,9 procent van de bevolking buiten Nederland is geboren. 
Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen zijn de grootste groepen. 
Voor wat betreft de ontwikkeling van migratiestromen op langere termijn is weinig met 
zekerheid te zeggen. Het Trendrapport Volkshuisvesting 1995 raamt de buitenlandse 
migratie op circa 40 duizend per jaar. Het aandeel van arbeidsmigratie zal hierbij een 
beperkt aandeel innemen. Als deze er überhaupt al is, dan gaat het voornamelijk om 
geschoolde arbeid en niet om huishoudens met de allerlaagste inkomens. Het grootste 
deel betreft asielzoekers. Deze zogenaamde 'statushouders', voor het overgrote deel 
alleenstaand en hoog opgeleid, zorgen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor 
extra woningvraag (Kempen, 1994 [11 ]) . 

Huishoudens - Huishoudenssamenstelling 
Het aantal huishoudens neemt op dit moment sterker toe dan het aantal inwoners. 
(Toename bevolking met 0,7 procent en een toename van het aantal huishoudens met 1,2 
procent). Gezien de ontwikkeling volgens prognoses van het CBS houdt deze toename de 
komende decennia aan. De gemiddelde huishoudensgrootte in Nederland zal dan ook 
verder afnemen. In 1990 bedroeg de gemiddelde huishoudensgrootte in Nederland nog 
2,42 personen . De meeste voorspellingen voor de komende 20 jaar vertonen een verdere 
afname van de gemiddelde huishoudensgrootte tot 2,25 personen (zie figuur 4.1 ). Dit is 
het gevolg van de verwachte relatieve toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. 
De gemiddelde grootte van de meerpersoonshuishoudens wordt verondersteld zich op 
ongeveer 3,0 personen te handhaven. 

4.3.2 Economische ontwikkelingen 
Bij economische ontwikkelingen gaat het om aspecten als economische groei. Dit aspect 
is naast demografische ontwikkelingen en huishoudensvorming de belangrijkste determi
nant van het te verwachten gemiddelde huishoudensinkomen. 
Voor de lange termijn wordt uitgegaan van een jaarlijkse economische groei (Bruto 
Binnenlands Produkt (BBP)) van 3 procent tot 2000; daarna een groei van 2¼ procent 
(midden-scenario CPB, 1985 [12]) . Daarbij wordt uitgegaan van een werkgelegenheids
ontwikkeling van ½ procent, en een toename van de arbeidsproduktiviteit van 2¼ pro
cent. 
Deze geprognotiseerde toename geeft daarmee aan wat de maximale groei van de 
volwassen bevolking mag bedragen om het welvaartspeil per volwassene op peil te 
houden. De afgelopen decennia lag deze toename op ongeveer 1 ½ procent. Voor de 
komende decennia is er echter sprake van een forse trendbreuk (VROM, 1995 [13]). De 
jaarlijkse groei zal teruglopen naar ongeveer½ procent. Het welvaartsniveau zal dan ook 
verder toenemen waardoor het inkomen per volwassene, en per huishouden, zal toene
men. 

Het inkomensniveau heeft een directe invloed op de eisen die mensen kunnen stellen aan 
woning en woonomgeving. Ook wat mensen willen besteden aan woonuitgaven (de 
woonlastenquote) is van belang, toch zullen verschuivingen in de grootte en verdeling 
van huishoudensinkomens meer directe consequenties hebben voor de woningvraag. 
Huishoudens met een laag inkomen besteden in het algemeen een hoger percentage van 
hun inkomen aan wonen dan die met een hoog inkomen. 
De uitgaven voor wonen vormen een belangrijke kostenpost in het bestedingspatroon van 
gezinshu ishoudingen. 



Bij de berekening van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (oftewel de inflatie), 
blijkt dat de directe kosten voor wonen 21,6 procent van de totale gezinsbestedingen 
uitmaken. Daarmee vormen de directe woonuitgaven de grootste afzonderlijke kosten
post; de uitgaven voor voeding bijvoorbeeld, in grootte de tweede post, komen niet 
verder dan 18,0 procent (El B, 1994 [14 ]). Ook gerelateerd aan het inkomen blijken de 
woonuitgaven een groot deel van het totaal uit te maken. Uit het Woningbehoefteonder
zoek 1993-1994 blijkt dat de netto-huurquote in 1994 gemiddeld op 21, 1 procent lag (zie 
tabel 4.2). Voor de toekomst wordt een lichte stijging verwacht. 

1994 1990 1986 1982 

(inkomensxlOOO) Inkomen Index Inkomen Index Inkomen Index Inkomen Index 

Alleenstaanden <45 27 133 24 116 23 114 20 100 
Paren zonder kind <45 54 147 46 127 41 113 37 100 
Gezinnen met kind <45 42 136 35 114 33 !07 31 100 
Gezinnen met kind >45 38 132 32 110 31 109 29 100 
Paren zonder kind >45 37 135 31 113 29 107 27 100 
Alleenstaanden >45 22 125 20 Il 0 19 105 18 100 
Overige huishoudens 24 80 21 71 20 67 30 100 

Totaal aan huishoudens 35 129 30 111 29 106 27 100 

Prijsindex [%] 130 116 114 100 

Huishoudens in de aandachtsgroep 22 20 21 18 
Huishoudens, overige 49 42 41 37 

Netto huurquote totaal huishoudens[%] 21 ,1 19,7 18, 1 15,8 

Netto huurquote aandachtsgroep 25,7 23,7 21,0 19,8 
Netto huurquote, overige huishoudens 16,2 15,0 13,8 11,7 

Tabel 4.2 (bron : VROM/Woningbehoefteonderzoe k 1993/1994) 

4.3.3 Maatschappelijk soc. culturele ontwikkelingen 
Bij maatschappelijk sociaal culturele ontwikkelingen gaat het vooral om waarden en 
normen die door de tijd heen veranderen. Te denken valt aan waarden en normen over 
huwelijk en gezin, kindertal en zelfstandigheid. Zo groeide de tolerantie voor andere 
vormen van huishoudens dan het gezin en nam het aantal typen huishoudens toe. 
Elk type laat weer verschillende voorkeuren zien, zowel voor de woning als de woonom
geving. 

Maatschappelijke ontwikkelingen die een directe invloed uit kunnen oefenen op de 
woonbehoefte en de waardering van de woningen, betreffen onder meer: 

- vrije tijd en vrijetijdsbesteding; 
- deconcentreren van arbeid; 
- individualisme en behoefte aan privacy; 
- emancipatie van vrouwen; 
- opvattingen over comfort - behaaglijkheid; 
- opvattingen over woonergonomie; 
- opvattingen ten aanzien van de gezondheid van het binnenmilieu; 
- rechten en belangen van ouderen en gehandicapten; 
- sociale veiligheid; 
- esthetica en mode; 
- behoefte aan apparatuur in het huishouden. 
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Vrije tijd en vrijetijdsbesteding 
De algemene verwachting is dat het aantal uren vrije tijd voor het gemiddelde huishouden 
in de komende decennia verder zal toenemen (zie figuur 4_3)_ 
Dit aandeel vrije tijd wordt deels bereikt door kortere werktijden van de werkende bevol
king, maar grotendeels bepaald door het toenemende aantal ouderen die aan het arbeids
proces zijn onttrokken_ 

Gemiddelde orbeids~jd per werkende (1950-2020) 

l - 1rhidstij'-111twikkt6n9 - -- ho11voriant -- -- - -l111voriant l 

2500 

2000 

1500 
C 

a 
l 

-- ~--- -- ------ --- - ----------

1000 

lOO 

19l0 1%0 1970 1980 1990 1994 2000 2010 2020 

jaorlal 

Figuur 4_3 Gemiddelde arbeidstijd per werkende 1950 - 2020 
(b ron , VROM, Trendrapport Volkshuisvest i ng 1995, 

de won ingmarkt: een ve r ke nning, november 1995) 

Het jaartal waarin men zich normaliter onttrekt uit het arbeidsproces ligt momenteel op 
58 jaar (VUT-regeling, echter CAO-afhankelijk)_ Voor de toekomst, mede gelet op de 
relatieve en absolute toename van de ouderenbevolking en de daarmee samenhangende 
kostenontwikkeling, is het niet ondenkbaar dat deze leeftijd zal worden verhoogd_ 
De vrijetijdsbesteding kan zowel van invloed zijn op de behoefte aan ruimte binnen de 
woning, aan buitenruimte en op de fysische eisen die aan ruimten en constructies 
worden gesteld (zie ook opvattingen over woonergonomie )- Afhankelijk van de wijze van 
besteding van de vrije tijd kan dit zowel tot hogere als lagere eisen ten aanzien van de 
verschillende woontechnische aspecten leiden_ Leeftijd en daarmee het huishoudenstype 
zijn van grote invloed_ Met het toenemen van de leeftijd bereikt men immers een verzadi
gingspunt, een voldoening in het leven waardoor men zich meer op de woning en zijn 
omgeving gaat richten_ 

Deconcentreren van arbeid 
Een deel van de werkzaamheden zou, ter beperking van het woonwerkverkeer, in de 
toekomst door de werknemers thuis uitgevoerd kunnen worden (thuiswerk, telewerk)_ Dit 
zou de eisen die deze werknemers aan hun woning stellen, kunnen beïnvloeden. 
Onzeker is in welke mate deze ontwikkelingen zullen plaatsvinden_ Allerlei economische, 
sociale en psychologische factoren kunnen invloed hebben. Een belangrijke vraag is 
welke vormen van informatie-arbeid geschikt zijn om "op afstand" verricht te worden. 
Over het algemeen zijn zogenaamde "face-to-face-interacties" erg belangrijk_ Dit geldt met 
name voor het winkelen waar de consument behoefte heeft aan sociale functies zoals het 
op straat verkeren, mensen ontmoeten, bediening, service en dergelijke, functies die 
door 'teleshopping' niet geleverd kunnen worden (PPD-Noord Holland , 1987 (15])) 



Vooralsnog blijkt het meeste gedeconcentreerde informatiewerk te bestaan uit laag 
gekwalificeerd, routinematig werk, zoals postorderbedrijven die thuiswerkers telefonische 
bestellingen in de computer laten stoppen. Maar ook het thuis maken van produkten ten 
behoeve van de grote industrie. 

Individualisme en behoefte aan privacy 
De woningbezetting is niet alleen afhankelijk van demografische factoren, maar ook van 
maatschappelijke factoren. Zo wordt de afname van de gemiddelde woningbezetting 
mede in verband gebracht met een toenemende individualisering. Prognoses geven aan 
dat deze ontwikkeling zich in de toekomst zal voortzetten (CBS, 1995 (16) ). 

Ten aanzien van de behoefte aan privacy gelden vergelijkbare overwegingen . De privacy 
binnen de woning is in de loop van de 20e eeuw een steeds belangrijker aspect gewor
den. De individuele leden van een huishouden maken steeds meer zelf uit wat het beste 
voor hen is en storen zich daarbij steeds minder aan opvattingen van allerlei instanties 
(overheid, maatschappij, kerk) en personen (ouders, echtgenoten). Een kanttekening bij 
de geconstateerde behoefte aan meer privacy voor individuele leden van huishoudens, is 
de vraag in hoeverre deze behoefte structureel zal zijn. Het is voorstelbaar dat een 
kentering in de individual isering optreedt, bijvoorbeeld tweeverdieners die na gedane 
arbeid juist het samenzijn verkiezen boven privacy (SEV, 1993 (17)). 
Voor de toekomst zal de behoefte aan meer privacy zich naar verwachting juist voor deze 
groepen onderscheiden. 

Emancipatie van vrouwen 
De afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van vrouwen sterk gestegen. Vergeleken met 
andere Westerse landen is de participatiegraad van vrouwen in Nederland nog steeds 
laag. In Nederland lag deze in 1993 voor mannen op 71 procent en voor vrouwen op 51 
procent (CBS, 1996 (18)). Verwacht wordt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen de 
komende jaren verder stijgt. Dit zal in veel gevallen op parttime-basis zijn. 

Opvattingen over comfort - behaaglijkheid 
Comfort, oftewel geriefelijkheid van inrichting, is een aspect wat met verschillende 
onderdelen verweven is. De verhouding m2 / m3 van een verblijfsruimte geeft onder 
andere de mate van behaaglijkheid aan. 
Daarnaast komt comfort ook terug in de mate van afwerking. In hoeverre aan alles wordt 
voldaan is een subjectieve factor, waarbij huishoudens zich over het algemeen aanpassen 
aan de bereikbaarheid (financiële ruimte) . 

Opvattingen over woonergonomie en de gezondheid van het 
binnenmilieu 
Woonergonomie richt zi ch op het verantwoord verblijven van een persoon in een ru imte. 
Waarschijnlijk zullen met de toename van de kennis van de invloed van de omgeving op 
het menselijk lichaam, de eisen die op grond hiervan aan de woning worden gesteld 
verder toenemen. 
Ook ten aanzien van de gezondheid van het binnenmilieu zijn er diverse onderdelen 
waarvan mogelijkerwijs de eisen in de toekomst verder worden aangescherpt. Te denken 
valt aan de mate van ventileren, maar ook hygiëne. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat men 
over een aantal jaren strengere eisen hanteert bij de opslag van huishoudelijk en/of 
chemisch afval binnen de woning. Wellicht wordt dan de aanwezigheid van afval in een 
verblijfsruimte zoals de keuken , als onacceptabel aangemerkt. 
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Huisvesting van ouderen en gehandicapten 
Het streven is er in toenemende mate op gericht, om ouderen en gehandicapten langer 
zelfstandig in de eigen woonomgeving te laten wonen (STAWON, 1993 [19]). 
Dit leidt tot een toenemend aantal ouderen en gehandicapten die voorheen in intramurale 
zorginstellingen gehuisvest werden, maar die straks een beroep zu.llen blijven doen op de 
woningvoorraad (marktsector). Mede in verband met de hoge kosten van de intramurale 
zorg , is het aannemelijk dat de ontwikkeling zich in de toekomst voort zal zetten. Deels 
zullen ouderen en gehandicapten zich gehuisvest zien in traditionele complexen. 
Voor het overgrote deel zal de vraag zich richten op flexibele en aanpasbare woningen. 

Sociale veiligheid 
Op dit moment is er een duidelijke stijging van de criminaliteit, ook in de woonomgeving. 
Sinds 1980 heeft er een aanzienlijke stijging van het aantal inbraken plaats gevonden 
(CBS, 1996 [20]). Hoe de criminaliteit in de woonomgeving zich zal ontwikkelingen is niet 
te voorspellen. Bestrijding ervan wordt wel zeer belangrijk gevonden (SCP, 1996 [21 ]). 
Met het opzetten van buurtpreventies en het zelf beter beveiligen van de woning (welke 
evenwijdig loopt aan de ontwikkeling van inbraken(!)), wordt getracht om tot een meer 
veilige omgeving te komen, maar gelet op ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn er 
vooralsnog meer kansen dat deze toeneemt dan dat deze afneemt. Een verdergaande 
individualisering en de daarmee over het algemeen gepaard gaande afnemende sociale 
controle kunnen de kansen voor de toename van de criminaliteit in de woonomgeving 
vergroten. Naast de werkelijke ontwikkeling van de criminaliteit gaat het bij het 
(on)veiligheidsgevoel vooral om de beleving van de situatie. Met name ouderen zullen 
zich, onder overigens gelijke omstandigheden minder veilig voelen dan jongeren. 

Esthetica en mode 
Het voorkomen van eenvormigheid is een belangrijke factor bij het vergroten van de 
belevingswaarde, en daarmee de toekomstwaarde van de woning. De vraag richt op het 
creëren van een verscheidenheid in ruimtelijke opbouw, zodat woonwijken en woonbuur
ten een eigen identiteit krijgen waarmee de gebruiker zich kan identificeren en niet dreigt 
te verdrinken in onpersoonlijke massaliteit en eenvormigheid (variatie). 
De algemene principes van goede vormgeving zijn aan we inig verandering onderhevig en 
zu llen dat waarschijnlijk in de toekomst ook niet zijn. 

Behoefte aan apparatuur in huishoudens 
Vanaf het begin van de 50-er jaren heeft er zich een enorme ontwikkel ing voorgedaan in 
apparatuur. Deze apparatuur, waaronder koelkast, TV, diepvrieskist, wasmachine, centri
fuge, wasdroger, vaatwasser, magnetron, stereoapparatuur en PC, zal ruimte vergen in de 
won ing. Voor de toekomst dienen zich vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen aan, en of 
deze er op korte termijn komen blijft bij technologische ontwikkelingen altijd een moeilijke 
vraag. 

Ontwikkeling van het huidige aanbod apparatuur op markt zal zich voortzetten, met name 
het steeds meer compact maken ervan, al is dit tweeledig op te vatten. Enerzijds is er 
sprake van een door de technologische ontwikkelingen enigszins afnemend ruimtege
bruik per apparaat, anderzijds blijft het mogelijk dat nieuwe technologische ontwikkelin
gen zoals breedbee ldtelevisie, extra ruimte in de woning blijven vragen. 

In hoeverre er behoefte is aan bestaande apparatuur, of nieuwe apparatuur, wordt vooral 
onderscheiden in voor handen zijnde mogelijkheden. Vooral de aandachtsgroep zal zich 
moeten beperken tot de primair benodigde apparatuur, en zich niet zondermeer laten 
'verle iden ' tot het aanschaffen van nieuwe apparatuur. Opgemerkt daarbij is dat juist deze 
groepen eerder een lening zullen afsluiten voor de aanschaf van nieuwe snufjes om 
zodoende de 'aansluiting' niet te verliezen. 



4.3.4 Technologische ontwikkelingen 
Bij de technologische ontwikkelingen gaat het om ontwikkelingen die van invloed kunnen 
zijn op de diverse huishoudens en dus daarmee de woonbehoefte. Aspecten als behoefte 
en toepasbaarheid zijn hierbij erg belangrijk. 
Er is een onderverdeling te maken in (VROM, 1994 (22]): 
- het bouwen; 
- communicatie- en besturingstechniek; 
- de energiedistributie. 

Bouwen 
De technologische ontwikkel ingen in het bouwen kunnen zowel een stuwend als een 
volgend karakter hebben. 
Stuwend wil zeggen dat er vanuit de technologie zelf nieuwe zaken komen die betere 
prestaties leveren. Deze ontwikkelingen kunnen er toe leiden dat de produkten die nog 
niet met deze ontwikkelingen zijn uitgerust een versnelde waardedaling ondergaan. 
Volgend zijn er in het verleden regelmatig technische oplossingen gevonden, om bestaan
de woningen aan nieuwe of verhoogde eisen (opgelegde wetgeving) te laten voldoen 
(VROM, 1994 (22]). 
Als voorbeeld het isolatieprogramma van de jaren zeventig en tachtig waar een enorme 
energiezuinigheid van de woningbouw werd geboekt: in 1991 gebruikt de gemiddelde 
nieuwbouwwoning nog maar een kwart van de energ ie voor ruimteverwarming in vergelij
king met 1973 (zie figuur 4.2). 

Gasverbruik eengezinswoningen 
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Figuur 4.2 lsolatiegolf, overzicht 20 jaar energiebesparing in de woningbouw (gasverbruik 
voor ruimteverwarming voor een gemiddelde eengezins-tussenwoning). 
(br on, BOOM, De lft/Novem, S i ttar d , augus tus 1 9 89 - 2 e druk 1991) 

Voor de nabije toekomst worden echter geen nieuwe ontwikkelingen van dien aard 
verwacht (volgend in plaats van stuwend). Produkt-ontwikkeling krijgt steeds meer met 
een omkeringspunt te maken (kostprijs produkt groter dan terugverdientijd in gestelde 
exploitatieperiode ten opzichte van reeds voorhanden zijnde produkten). 
De ontwikkeling zal zich, naar verwachting dan ook vooral richten op het duurzaam 
bouwen (zie paragraaf 4.3.5 milieuvoorwaarden). Er is op dit momenteel grote aandacht 
voor deze problematiek. 
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Communicatie- en besturingsmogelijkheden 
In de komende jaren zullen de mogelijkheden en de betaalbaarheid van telematica, zowel 
binnen de woning als via openbare netwerken met de buitenwereld, verder toenemen. 
Onderdelen als e-mail en internet, welke momenteel een enorme vlucht nemen, zullen in 
de nabije toekomst de normaalste zaak van de wereld zijn. 
Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de bereikbaarheid van de consument, via een 
persoonlijk nummer, wordt vergroot. 
Telematica is een technologische ontwikkeling die ruimtelijke (en sociale) consequenties 
kan hebben. 

Energiedistributie 
Gelet op de eindigheid van de belangrijkste huidige energiedrager voor woningverwar
ming, aardgas, is het niet ondenkbaar dat er binnen de levenscyclus van woningen die in 
de komende jaren worden gebouwd, sprake zal zijn van een verandering van energiedra
ger. Eén van de mogelijkheden is dat elektriciteit ook de belangrijkste energiedrager voor 
ruimteverwarming zal worden. Opwekking daarvan kan op vele manieren; door middel 
van kernenergie, wind (windmolens) en/of de zon (passieve zonne-energie). leder met z'n 
eigen voor- en/of nadelen. 

Ontwikkelingen in deze vorm van energie zijn in een ver gevormd stadium. De passieve 
zonne-energie , in de vorm van een zonneboiler worden steeds vaker toegepast. Momen
teel nog met subsidies, op korte termijn vrij exploitabel. De PV-systemen, om elektriciteit 
op te wekken zijn nog een factor zes tot zeven te duur. Maar naar verwachting, het 
toenemen van de bewustwording van de problematiek, zal de behoefte stijgen (zie 
paragraaf 4.3.5 milieuvoorwaarden). 

4.3.5 Milieuvoorwaarden 
Het milieu is één van de aspecten waar de mens veel waarde aan hecht. Opgemerkt 
daarbij is dat deze waarde beïnvloedbaar is afhankelijk van de situatie waarin het ver
keerd . Milieu is belangrijk, maar niet boven alles! (SCP, 1996 [23]). 
In het algemeen worden milieu-voorwaarden opgelegd door de overheid. Ontwikkelingen 
hierin kunnen van directe invloed zijn op de toekomstwaarde van de woning. Deze invloed 
is tweeledig; in hoeverre worden opgelegde voorwaarden door het prestatie-pakket van 
de woning geboden, en in welke mate vindt de consument het van belang. 
Ontwikkelingen in milieuvoorwaarden kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
- energiegebruik en energiekosten; 
- sloopafval en hergebruik materialen; 
- huishoudelijk afval ; 
- geluidsbelasting. 

Energiegebruik en energiekosten 
De te exploiteren voorraden fossiele brandstoffen zijn eindig, waardoor er bij toenemende 
uitputting van de voorraden met een geleidelijk stijgende prijs moet worden gerekend. 
Onderkenning van het probleem door de overheid komt tot uiting in het energiebespa
ringsbeleid (VROM [24]). Onder andere aan de hand van gestelde Energieprestatienorm 
(EPN) en met de verdere aanscherping ervan in de toekomst wordt een energiebesparing 
gerealiseerd (zie tabel 4.3). 
Daarnaast wordt getracht nieuwe energiebronnen exploitabel te maken, zodat de behoefte 
van huidige bronnen afneemt. Deze afname is in belangrijke mate afhankelijk van de 
schaal en de kostprijsontwikkeling van die nieuwe bronnen. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan passieve zonne-energie (zonneboilers of elektriciteit uit zonlicht (PV-systemen 
(photovoltaic) ). 



Sloopafval en hergebruik materialen 
Er moet rekening worden gehouden met verder stijgende kosten van het storten van 
sloopafval en met een versterkt streven om door hergebruik van sloopafval het gebruik 
van primaire grondstoffen te beperken. Het nut van de scheidbaarheid bij sloop van de 
afzonderlijke materialen alsmede de aard van de toegepaste materialen zal daardoor in de 
toekomst toenemen. 

niveau EPC 1,65 1,40 1,20 1,00 
datum 1992 1996 1998 2000 

ruimteverwarming 1050 850 650-800 500-650 
warmtapwater 500 450 300-400 300-400 
hulpenergie 100 100 100-150 100-150 
koken 50-75 50-75 50-75 50-75 

totaal 1700 1450 1250 1050 

N.B. 1. Indicatie van het energieverbruik in nieuwbouwwoningen bij verschillende niveaus van de energieprestotiecoëlliciënt {EPC}. De 
isolatie-eisen die gelden vanaf 1992 corresponderen voor een gemiddelde woning met een EPC van co . 1,65. Het betreh zeer ruwe indicaties. 
Als referentie is aangehouden een gemiddelde ééngezinswoning. De EPN-methodiek is zodanig dot iemand kon kiezen voor een hoger verbruik 
in een categorie als dot wordt gecompenceerd door een lager verbruik ergens anders. 
N.B. 2. Koken va~ niet onder de EPN. 
N.B. 3. Hu~energie omvat vooral elektriciteit nodig voor de pomp van de centrale verwarming en voor ventilatoren van ventilatiesystemen. Het 
elektriciteitsverbruik is omgerekend naar aardgasverbruik, rekening houdend met omzettingsverliezen in elektriciteitscentrales. 

Tabel 4.3 (b ron : Plan van aanpak Duu rzaam bo uwen, VROM, Den Haag, september 1995) 

Duurzaam bouwen (dubo) mag zich dan ook in een groeiende belangstelling verheugen. 
De SEV en Novem hebben op basis van praktijkervaringen een handleiding samengesteld 
(SEV, 1995 (25]). Deze handleiding moet op heldere wijze alle aspecten van duurzaam 
woningbeheer in beeld brengen en heldere relaties leggen met financiële, technische en 
juridische aspecten van woningbeheer. 

Op financieel vlak zitten er nog wel knelpunten. Duurzaam bouwen levert in verschillende 
gevallen meerkosten op, terwijl de budgetten voor de woningbouw over het algemeen 
krap zijn. 
Steeds meer woningcorporaties, particuliere woningbeheerders, gemeenten, architecten 
en bouwondernemingen zien echter wel het nut van dubo in. Dubo kan als kwaliteitsele
ment van de woonomgeving en het bouwwerk leiden tot een hogere verkoopwaarde. Voor 
partijen die een gebouw beheren kunnen financiële effecten optreden in de gebruiks-, of 
exploitatiefase. Zo kan er sprake zijn van lagere onderhoudslasten als gevolg van de wijze 
van bouwen of het toegepaste materiaal. 
Eindgebruikers zullen de financiële effecten (willen) terugzien in de reken ing (bijvoorbeeld 
lagere energierekening). "Willen terugzien" omdat bij de consument nog steeds de 
mentaliteit aanwezig is dat extra te maken kosten direct en persoonlijk een effect moeten 
leveren. 

Hogere kosten kunnen in de volkshuisvesting ook een beperking opleveren, bijvoorbeeld 
als gevolg van regelgeving (bijvoorbeeld door huurwetgeving) en de marktsituatie 
bijvoorbeeld bij het belang van beschikbaar zijn van betaalbare huurwoningen (VROM, 
1995 (26]). Vooralsnog worden door de overheid geen financiële effecten opgelegd. Wel 
tracht men aan de hand van subsidies de markt te prikkelen. Door deze stimulansen 
verwacht men een grotere 'deelname' aan het duurzaam bouwen en daardoor een dalend 
prijseffect. 

In de huidige regelgeving (VROM, 1992 (27]) is wel een wijziging gemaakt voor het 
aanwezig zijn van een aanrecht, toiletpot, bad of douchebak en een wastafel. 
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Het aanbrengen van deze voorzieningen en het direct na oplevering weer verwijderen 
ervan, door de bewoners, staat op gespannen voet met het duurzaam bouwen. Voor
schriften in het Bouwbesluit beperken zich nu tot de aanwezigheid van de noodzakelijke 
aansluitpunten. 

Voor de toekomst zijn een aantal speerpunten gesteld. Zo wi l men een minimumniveau 
duurzaam bouwen vastleggen, met de toevoeging van een milieu-uitgangspunt aan het 
Bouwbesluit, de Energieprestatienormering (zie energiegebruik en energiekosten) verder 
aanscherpen en voorschriften voor waterbesparing invoeren (VROM, 1995 [28]). Daar
naast is de bewustwording van groot belang, het integreren van duurzaam bouwen in het 
onderwijs en de detailhandel, met name in de doe-het-zelfbranche. 

Huishoudelijk afval 
De gescheiden inzameling van huishoudelijk afval behoort reeds tot de dagelijkse praktijk 
(Besluit groente-, fruit- en tuinafval, januari 1994). Het huidige overheidsbeleid is gericht 
op het gescheiden inzamelen van minimaal twee fracties aan huis, terwijl daarnaast de 
chemocar, glasbak en papierbak in de meeste gemeenten niet meer uit het straatbeeld 
weg te denken zijn. Het is niet ondenkbaar dat het huishoudelijk afval in de toekomst 
door de consumenten in nog meer verschillende fracties moet worden aangeboden. In de 
woningen of woonomgeving zouden daar dan voorzieningen voor moeten worden 
getroffen. Momenteel beperkt het Bouwbesluit zich tot het verplicht aanwezig zijn van een 
bergruimte (VROM, 1992 [29]). 

Geluidbelastingen 
Een verdere groei van de economische activiteiten zou de belasting van geluid op wonin
gen en woonomgeving verder kunnen doen toenemen. Het huidige overheidsbeleid is 
onder meer gericht op het terugdringen van de geluidsbelasting middels een aanpak bij 
de bron. Toch zal dit niet altijd haalbaar zijn. 
Mogelijkheden tot het verbeteren van de geluidsisolatie van de constructie van de woning 
blijven dan ook belangrijk. 

Gelet op de doelstellingen van het NMP (Nationaal Milieubeleids Plan) gaat men specifiek 
in op de kwaliteit van het binnenmilieu. Voor de toekomst wordt daarin overwogen om de 
geluidsisolatie-index tussen de woningen te verhogen naar 1

1
"= + 5dB. De huidige norm is 

11u = Ü dB. 

4 . 4 Kwaliteitsbe-fnvloeding door ontwikkeling 

De beschreven macro-ontwikkelingen zijn allen, zowel kwalitatief als in kwantitatief 
opzicht, min of meer van invloed op de toekomst van de woning. De beschrijving van de 
mogelijke verschu ivingen ten aanzien van deze verschillende aspecten kunnen als volgt 
worden ingedeeld: 

- woningaantal ; 
- huurquote; 
- verblijfsruimte(n); 
- gebruiksveiligheid en woonergonomie; 
- criminal iteitspreventie ; 
- binnenmilieu; 
- energiegebruik; 
- telecommunicatie; 
- duurzaamhe id. 



Woningaantal 
De omvang van de bevolking en het aantal huishoudens zal de komende decennia 
gestaag groeien. In 2030 telt de bevolkingsomvang ruim 17,6 miljoen mensen verdeeld 
over 8 miljoen huishoudens (CBS, 1996 [30]). Een belangrijk deel daarvan wordt ingeno
men door 55-plussers, zo'n 5 miljoen in 2015. 

Deze grote groep vindt voor een belangrijk deel zijn onderkomen in de sociale huursector 
(figuur 2.3), en zal gelet op mogelijke ontwikkelingen mogelijk verder toenemen. Met het 
ouder worden is ook een relatie te leggen met het minder validen zijn/worden. 55 Procent 
van de Nederlanders met een woonbeperking kunnen tot de ouderen worden gerekend. 

Door de vergrijzing van de bevolking zal dit percentage verder toenemen. 
De algemene tendens, gelet op een economische groei van net boven de 2 procent, laat 
een lichte afname van het aantal goedkope en betaalbare huurwoningen zien (tabel 1.2). 
Senioren/gehandicapten zijn daarbij de belangrijkste groep die gebruik maakt van de 
sociale huursector. 

Huurquote 
De prijs van het wonen is de afgelopen tien jaar ruim 20 procent gestegen (aandachts
groep tabel 4.2). Het Trendrapport 1995 verwacht daarbij voor de toekomst een lichte 
stijging. De kans voor het tot staan brengen en misschien zelfs licht verlagen van de 
huurquote is echter niet ondenkbaar. Daar zijn een aantal redenen voor: 
- de groei van het aantal volwassenen daalt fors naar ongeveer ½ procent. Door de 

verwachte economische groei van 3 procent tot 2000 (waarbij wordt uitgegaan van een 
werkgelegenheidsontwikkeling van een ½ procent en een toename van de arbeidspro
duktiviteit van 2¼ procent) en 2¼ procent daarna, zal het welvaartsniveau verder 
toenemen waardoor het inkomen per volwassene en per huishouden zal toenemen; 

- senioren, welke een steeds grotere vraag (gaan) uitoefenen op de goedkope woning
bouw, beschikken, gezien de huidige arbeidsvoorwaarden, over redelijke pensioenvoor
zieningen. 

- bij het bruteringsaccoord in 1993 werd uitgegaan van een minimale jaarlijkse huurstij
ging van 3½ procent(½ procent boven de inflatie (paragraaf 5.5)) . Gelet op inflatie en 
rente-ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar en verwachtingen omtrent de toekomst, 
gaan steeds meer stemmen op om deze jaarlijkse huurverhoging te verminderen naar 
gemiddeld 3,8 procent. De huidige economie laat zelfs een daling van de gemiddelde 
huurstijging van 3,5 naar 3,0 procent toe (Tommel , 1996 [30] (huidig gemiddelde ligt 
op 4,0 procent (1996)). De geringere toename van de huurprijzen zal van positieve 
invloed zijn op de huurquote. 

Verblijfsruimte (n) 
Voor wat betreft de vraag naar het aantal en de grote van vertrekken is deze in grote 
mate afhankelijk van de ontwikkeling van de huishoudensgrootte , vrijetijdsbestedingen, 
deconcentratie van arbeid, individualisme en behoefte aan privacy en de specifieke vraag 
van marktsegmenten. 

1990 1991 1992 1993 1994 

sociale huur 3,1 3,2 3,1 2,9 2,9 

Tabel 4.4 (bron : KODAL (VROM Basisgegevens Nieuwbouw, 1996) 

-t 
i 
1 

[30) Tommel, 1996 -
artikel Volkskrant 21-09-1996, 
Nieuwe huursubsid ieregels zijn 
'geweld ig'. 



[32} CBS, 1995 -
Centraal Bu re au voo r de Statistiek 
Jaarboek Wonen 1996, fe iten en 
cijfers over de woningmarkt in 
Nederland , Voorburg/Hee rlen, 
ooktober 1995. 

[33} VROM. 1995 -
Trendrapport Volkshuisves ting 
1995, de woningmarkt: een 
ve rkenn ing, Den Haag , november 
1995. 

[34} SEV, 1994 -
Stuu rgroep Experimenten 
Volkshuisvesting 
Seniorenlabel, consumentenkeur
me rk, geschikt voor alle leeftijden , 
septembe r 1994. 

[35} SCP, 1996 -
Sociaal Cultureel Planbureau 
Sociale en Cu lture le verkenningen 
1996, Den Haag, 1996. 

1 

De afgelopen 20 jaar zijn woningen in woonoppervlakte zo'n 13 procent kleiner gewor
den. Door de snelle afname van de gemiddelde huishoudensgrootte blijkt echter dat de 
woonoppervlakte per inwoner gemiddeld zo 'n 24 procent is toegenomen. Deze toename 
wordt verdeeld over een kleiner geworden aantal kamers. De toename van het woonop
pervlak per ruimte wijst daarmee op een functie-uitbreiding van de kamers. 

Het toenemende belang van de verschillende vertrekken sluit aan bij de algemene 
verwachting dat het aandeel vrije tijd de komende decennia zal toenemen . Afhankelijk 
van de wijze van besteding van de vrije tijd kan dit zowel tot hogere als lagere eisen ten 
aanzien van de verschillende woontechnische aspecten leiden. Leeftijd en daarmee het 
huishoudenstype zijn van grote invloed. Met het toenemen van de leeftijd bereikt men 
immers een verzad igingspunt, minder behoeften en meer gericht op de woning. 

Voor wat betreft individualisme en behoefte aan privacy geven prognoses aan dat deze 
zich in de toekomst zal voortzetten (CBS, 1995 [32], VROM, 1995 [33]). Deze toename 
zou zich nog wel eens kunnen beperken en zich meer onderscheiden naar marktsegmen
ten , bijvoorbeeld senioren welke mogelijk een ruimte privé willen hebben, terwijl twee
verd ieners juist meer behoefte hebben aan samenzijn na gedane arbe id. 

De behoefte aan privacy en daarmee aan ruimte wordt ook beïnvloed door de deconcen
tratie van arbeid. Ontwikkelingen hieromtrent worden beïnvloed door allerlei economi
sche- sociale en psychologische factoren. Teneinde deze arbeid te kunnen verrichten 
bestaat er behoefte aan voldoende ru imte. Dit overwegend laag gekwalificeerd werk richt 
zich voornamel ijk op de wat jongere bevolking. 

Concluderend blijkt dat de vraag naar ruimten en de grootte daarvan nogal wat verschil
len weergeeft. Bij gezinnen zijn het aantal ruimten meer belangrijk terwijl senioren zich 
juist meer richten op de grote ervan (gelijke vertrekken) . Met de te verwachten groei van 
deze groep en daarmee ook het aantal minder validen wat over het algemeen langer 
individueel blijft wonen wordt een groter benodigd oppervlakte voor de verschillende 
woonfuncties gevraagd. 

Gebruiksveiligheid en woonergonomie 
De toename van het aantal senioren en daarmee het aantal gehandicapten zal de aan
dacht versterken voor de voor deze groepen veil ige en bruikbare voorzieningen (SEV, 
1994 [34 ]). Dit geldt zowel voor woningen die specifiek voor deze categorieën worden 
gebouwd als voor de rest van de nieuw te bouwen woningen (toekomstwaarde). 
Verder is het denkbaar dat uit oogpunt van veiligheid een verhoogd wensen en eisenpak
ket optreedt. Te denken valt aan de bruikbaarheid van trappen, ramen (bedieningsge
mak) maa r ook bijvoorbeeld binnendeuren en keukenblokken (hoogte-aanpassing). 

Crim i naliteitspreventie 
De stijging van de huidige criminaliteit kan leiden tot hogere eisen omtrent inbraakveilig
heid. Zoals al eerder aangegeven wordt bestrijding ervan zeer belangrijk gevonden (SCP, 
1996 [35]). Een afnemende sociale controle mede door de individualisering speelt 
daarbij een grote rol. Maar ook het beleven van de situatie (onveil igheidsgevoel). Met 
name ouderen zullen zich, onder overigens gelijke omstandigheden minder veil ig voelen 
dan jongeren. 

Binnenmilieu 
Voor de nabije toekomst zijn door de overheid een aantal doelstellingen opgesteld we lke 
van invloed zijn op het binnenmilieu. Met name het energiegebruik wordt voor een 
verdere energiebesparing aangescherpt (tabel 4.3) . 



Direct gevolg voor de woning is het beperken van warmteverliezen (bijvoorbeeld terug
winningssystemen). Verder bestaat er altijd nog de onvrede van geluidsisolatie tussen 
won ingen (overweging NMP tot verhoging van de isolatie-index). Daarnaast kan een 
toenemende individualisering, de behoefte aan privacy, decentralisatie van arbe id en de 
vri jetijdsbesteding in en om de woning van invloed zijn op de kwaliteit van de woning. 

Energiegebruik 
Onderkening van het probleem dat fossiele brandstoffen eindig zijn komt tot uiting in de 
door de overheid opgestelde EPN (Energie PrestatieNorm), welke door nieuwe won ingen 
moeten worden ingevuld (energiezuinigheid). Daarnaast wordt getracht om nieuwe 
energiebronnen exploitabel te maken. Met name van passieve zonne-energ ie (zonneboi
ler) wordt steeds meer gebruik gemaakt [36] . 

Telecommunicat i e 
Telematica is een technologische ontwikkeling die ruimtelijke (en sociale) consequenties 
kan hebben. Daarbij kan voor wat betreft de verschillende marktsegmenten onderscheid 
in worden aangebracht. Ontwikkelingen zijn van dien aard dat de meer oudere generatie 
er niet direct mee in aanraking zal komen. Zaken als email en internet en daarmee ook 
computers zijn vaak "ver van m'n bed". Neemt niet weg dat de vraag naar voorzieningen 
en afstandsbesturing van functies binnen de woning zullen toenemen. 

Duurzaamheid 
De duurzaamheid van een woning neemt steeds meer een belangrijke plaats in. Het gaat 
niet alleen om materiaaltoepassingen, maar ook hoe ze in combinatie met andere materi
alen worden toegepast wat dan moet leiden tot een beter resultaat, zowel in duurzaam
heid, bruikbaarheid en vaak ook in financieel-opzicht (traditioneel boven meer duurzaam). 
Vooralsnog worden door de overheid geen eisen opgelegd omtrent duurzaam gebruik van 
materialen. Aan de hand van het Plan van Aanpak (VROM, 1995 (37]) geeft men wel een 
beeld van waar men naar toe wi l. Dat geeft daarmee ook de consequenties voor de 
woningbouw aan. Het belang van duurzaam bouwen wordt groot zowel in gebruik als 
hergebruik. 
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[36} Opmerking: 
Gemeente Goud a stelt een 
zonneboi ler inmiddels al verplicht 
voor woningen met een dak op het 
zu iden . 

[37] VROM, 1995 -
Plan van aanp ak, Duurzaam bouwen: 
investeren in de toekomst, Den Haag, 
8 septem ber 1995. 
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4.5 Resumé 

In de onderstaande tabellen (4.5 en 4.6) zijn de mogelijke ontwikkelingen en eventuele 
gevolgen daardoor weergegeven. Het toekomstscenario maakt een opdeling in de 
verschillende macro-ontwikkelingen waarbij gegevens volgens het Trendrapport Volks
huisvesting 1995 - middenvariant - worden afgezet tegen diverse bevindingen uit litera
tuur. Gegeven percentages worden gebruikt bij de exploitatie-berekening (hoofdstuk 7) . 
In hoeverre deze diverse ontwikkelingen van invloed zi jn en/of kunnen zijn op de kwaliteit 
van de woning wordt weergegeven in tabel 4.6 (zie ook paragraaf 4.4). 

Trendrapport 1995 Afwijkend scenario 
middenvariant1995 - 2020 % % 

- immigratie stabiel - immigratie licht stijgend 
- huwelijksleefhïd stabiel -huwelijkJeeflijd stabiel 
- geboortecijfers stabiel -geboortecijfers stabiel 
- echtscheidingen stabiel -echtscheidingen licht toenemend 
- aantal ouderen in zorginstellingen stabiel -ouderen in zorginstellingen afnemend 
-sterke toename aantal ouderen -sterke toename aantal ouderen 
- individualisering beperkt toenemend -individualisering licht toenemend 

- lichte toename economische groei 2%101 2000 1,7 -toename economische groei 3% 1,12000 2,4 
- betalingsbalans positief 

]½% daarna 
-betalingsbalans positief 

2¼% daarna 

- inflatie stabiel 3,0 -inflatie stabiel 3,0 
- rente stabiel 7,0 - rente hoger 7,5 
- industrie stabiel, - industrie stabiel, 

arbeidsproduktiviteit toenemend arbeidsproduktiviteit toenemend 
- toename dienstensector, - toename dienstensector, 

arbeidsproduktiviteit stabiel arbeidsproduktiviteit stabiel 
- arbeidsproduktiviteit stabiel -arbeidsproduktiviteit stabiel 
- loonmatiging - loonmatiging 
- beperkte inkomensverschillen -toename inkomensverschillen 
-aantal uitkeringen stabiel -aantal uitkeringen stabiel 
- uitkering per hoofd stabiel -uitkering per hoofd stabiel 

- deelname vrouwen arbeidsproces stijgend -deelname vrouwen arbeidsproces 
sterk stijgend 

- dalende werkloosheid -structurele werkloosheid 
-behoud systeem sociale zekerheid, -beperking systeem sociale zekerheid, 

gedeeltelijke privatisering vergaande privatisering 

-volgend karakter (duurzaamheid) 
-toename in telecommunicatie 
-toename in 'nieuwe' energiedragers 

-aanscherping energiegebruik 
-toename fractiescheiding materialen 

-stabiele woningtekorten -stabiele woningtekorten 
10jaar4,75% 10 jaar 3,5% 

-huurprijzen volgens inflatie 3,0% daarna 3,3 -huurprijzen volgens inflatie 3,0% daarna 3,1 
-bouwprijzen volgens inflatie 3,0 -bouwprijzen volgens inflatie 3,0 
- licht dalende bouwproduktie - licht dalende bouwproduktie 

Tabel 4.5 Toekomstscenario 1995-2020 (br o n , interne gegeven s (1 996)) 



- woningaantal 

- huurquote 

-verblijfsruimte(n) 

Lichte afname van het aantal nieuw gebouwde woningen, lichte afname 
in de vraag naar goedkope en betaalbare woningen, sterke toename 
van de vraag door senioren. 

Stabiele huurquote. Oorzaak door verwachtingen omtrent economische 
groei, geringe toename van de huurprijzen. 

Grote verschillen tussen marktsegmenten. Bij gezinnen zijn het aantal 
vertrekken van belang terwijl senioren zich richten op de grote ervan. 
Gelet op de ontwikkelingen van verschillende doelgroepen (toename 
van het aantal ouderen) zal naar verwachting het woonoppervlakte 
(WO) niet verder afnemen terwijl het binnenwerkskernoppervlakte 
(BKO) - figuur 3.2 - licht zal toenemen. 

-gebruiksveiligheid en woonergonomie Door toename van het aantal senioren wordt uit oogpunt van veiligheid 
een verhoogd wensen en eisenpakket verwacht. Te denken valt aan de 
bruikbaarheid van trappen (opstelplaatsen), ramen (bedieningsgemak), 
maar ook bijvoorbeeld de hoogte van binnendeuren, keukenblok en 
sanitaire voorzieningen. 

-criminaliteitspreventie Bestrijding van de criminaliteit is van groot belang. Mede door een 
afnemende sociale controle door een toename van de individualisering 
zal naar verwachting leiden tot hogere eisen omtrent inbraakveiligheid. 

- binnenmilieu Verdere terugdringing van het energiegebruik, beperking van warmte
verliezen in de woningen (terugwinningssystemen). Vraag naar betere 
geluidsisolatie tussen woningen en verblijfsruimten onderling, door 
toename van de individualisering, de behoefte aan privacy, toename 
van apparatuur in de woning en dergelijke. 

-energiegebruik Toename van het gebruik van nieuwe energiedragers mei name zonne
energie (wetgeving). 

- telecommunicatie Toename van de telecommunicatie, echter sterk doelgroep-afhankelijk. 

- duurzaamheid Toename van duurzaam bouwen. Vooralsnog worden geen eisen opge-

Tabel 4.6 

legd door de overheid en zijn toepassingen enigszins kostenverhogend, 
wat naar verwachting op korte termijn zal veranderen. 

1 
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5 Exploitatietraject 

5.1 Inleiding 

Tijdens de exploitatie van woningen kunnen diverse situaties ontstaan die in belangrijke 
mate van invloed kunnen zijn op het resultaat. De situatie is hier tweeledig. 
Ten eerste gebruikers-technisch; om de invloeden zoveel mogelijk te beheersen moeten 
de diverse verplichtingen van eigenaar en gebruiker worden vastgelegd. Het is daarbij 
belangrijk dat elke partij zijn rechten en plichten omtrent elkaar en het object kent. 
Ten tweede, financieel; het spreiden van de risico's bij te kiezen percentages. 

In paragraaf 5.2 worden de diverse groepen exploitatiekosten onderscheiden. Voor de 
opzet van een exploitatie worden diverse parameters gehanteerd. Hierbij gaat het om 
parameters die van grote invloed zijn op de uitkomsten van de berekeningen (paragraaf 
5.3). Daarnaast zijn er parameters die beleidsmatig door de opdrachtgever niet of 
nauwelijks kunnen worden beïnvloed. Deze worden uiteengezet in paragraaf 5.5. In 
paragraaf 5.6 wordt de rekenmethode besproken. 

5.2 Exploitatiekosten 

De exploitatiekosten van een gebouw zijn de kosten die voortvloeien uit het in eigendom 
of in gebruik hebben van onroerend goed. Deze kosten, die noodzakelijk zijn voor het 
gebruiken en in stand houden van het onroerend goed, zullen worden opgedeeld tussen 
eigenaar en gebruiker als de eigenaar van het onroerend goed niet de gebruiker is. Deze 
verdeling van kosten zal van geval tot geval verschillen. In de exploitatiekostenmatrix 
(tabel 5.1) is aangegeven hoe de exploitatiekosten verdeeld kunnen worden over eigenaar 
en gebruiker in geval van verhuur van een gebouw. Het is belangrijk over de verdeling 
afspraken te maken in het huurcontract. Met name het technisch onderhoud (gepland en 
niet-gepland onderhoud), waar eigenaar en gebruiker beiden werkzaamheden verrichten, 
zijn gedetailleerde afspraken belangrijk om discussie en tegenvallers te vermijden. 

De exploitatiekosten kunnen worden opgedeeld in vijf groepen (NEN 2632, 1980 (1 ]): 
- vaste kosten; 
- variabele kosten 

* energiekosten: 
* onderhoudskosten; 
* kosten algemeen beheer; 
* specifieke bedrijfskosten. 

Vaste kosten 
Vaste kosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het in eigendom hebben van onroe
rend goed. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende kosten: 

- rente over geleend of eigen geïnvesteerd kapitaal; 
- afschrijving (ook vervangingsreserve genoemd); 
- erfpachtcanon; 
- belastingen; 
- heffingen; 
- verzekeringen. 

[1] NEN2632, 1980 -
Explo itatiekosten van gebouwen , 
Delft, 1980. 
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{2] Misse t , 1994 -

Beheer en Onderhoud , jan uari 1994. 

Il 

hoofdgroepen 

voste kosten 

energiekosten 

eigenaar 
(opgenomen in huur) 

in eigendom 

- rente 
• afschrijving investeringskosten 
• (erfpachtcanon) 
• eigenoorsdeel o.g.-belosting 
• waterschapslasten 
• precariobelasting tgv o.g. 
• milieuheffingen tgv o.g. 
- opstalverzekering 
-brandverzekering 
• stormverzekering 
• WA-verzekering 

onderhoudskosten • technisch onderhoud woning, 

administratieve 

installaties en terrein 
• schoonmaakonderhoud 

buitenzijde woning 

beheerkosten • boekhouding 

specifieke bedrijfskosten · kosten bewaking 

instondhouden/beheer 

-technisch onderhoud woning, 
installaties en terrein 

• schoonmaakonderhoud 
buitenzijde woning 

-verhuurkosten 
• boekhouding 
• adm. personeelskosten 

-kosten bewaking 
-kosten beveiliging 

gebruiker 
(direct voor rekening gebruiker) 

gebruik 

• gebruikersdeel o.g.-belosting 
-verontreinigingsheffing 
-afvalstoffenheffing 
• rioolofvoerrechten 
• precariobelasting tgv gebruiker 
-milieuheffingen tgv gebruiker 
• inboedelverzekering 

-elektriciteit (afname en vastrecht) 
-aardgas (afname en vastrecht) 
-(stadsverwarming (ofnome+vostrecht)) 
• water (afname en vastrecht) 
-CAI 

• technisch onderhoud gebruikersdeel 
• technisch onderhoud eigen 

voorzieningen en inrkhting 
• schoonmaakonderhoud 

binnenzijde woning 
• servicekosten, bijv. glasschade 

• bemiddelingskosten 

• kosten bewaking 

Tabel 5.1 
(bron : Bouwkostenmanagemen t (Berenschot Osborne , 1992), 

Hogere Bouwkund e - beheren (Jellema, 1996) (bewerking)) 

Variabele kosten 

Energiekosten 
De energiekosten zijn de kosten van het energieverbruik in of aan het onroerend goed. 
Deze kosten kunnen worden onderscheiden in onder andere kosten ten gevolge van het 
gebruik van elektricite it, brandstoffen, andere energiebronnen, stadsverwarming en 
water. Voor het onderzoek zijn deze kosten niet relevant. Het is specifiek gericht op 
goedkope eengezinswoningen waardoor deze kosten zullen worden toegekend aan de 
huurder. 

Onderhoudskosten 
De onderhoudskosten zijn de kosten die nodig zijn om het onroerend goed kwalitatief op 
peil te houden, zodat de gebruiker er in kan functioneren. Voor dit onderzoek worden de 
kosten voor onderhoud onderscheiden in: 

- technisch onderhoud (gepland en niet gepland - ); 
Hieronder vallen de kosten die voortvloeien uit het instandhouden van functies van 
het onroerend goed door middel van herstellen, vervangen en andere soortgelijke 
activite iten. Er wordt een opspl itsing gemaakt in: 

* preventief onderhoud; 
Onderhoud om toekomstige klachten zoveel mogelijk te voorkomen of het 
kwalite itsniveau van de gebouwdelen te handhaven. Dit kan geschieden 
op basis van inspectiegegevens (om vervolgschade te voorkomen) of 
routinematig op basis van vooraf vastgestelde onderhoudscyclus (bijvoor
beeld het schilderen van kozijnen) (Misset, 1994 [2]) . 



* vervangend onderhoud, 
Wanneer niet meer aan de gestelde eisen van het betreffende element en/ 
of elementengroep kan worden voldaan zal vervangend onderhoud 
plaatsvinden (kozijnen, installaties en dergelijke) . 

* klachtenonderhoud, 
Bij klachtenonderhoud gaat het om onderdelen als algemene bouwtechni
sche conditie , gebreken casco en fundering, en vandalisme. Uitvoeren 
van klachtenonderhoud heeft als nadee l, dat men steeds op ad hoc basis 
moet besluiten om het desbetreffende onderdeel te gaan repareren of 
vervangen. Schatting van de benodigde budgetten in enig jaar is erg 
moeilijk. Bovendien bestaat het gevaar dat het defect pas ontdekt wordt 
als er vervolgschade optreedt (Jellema, 1996 [4]) . In normale gevallen 
zullen de kosten voor klachtenonderhoud circa /100 per jaar bedragen. 
Bij probleemcomplexen ligt dat tussen de /300 en /500 per jaar (sbr, 
1988 [31). Voor dit onderzoek, met goed gepland preventief onderhoud, 
wordt een bedrag van /100 per jaar aangenomen. 

* mutatie-onderhoud; 
De kosten van mutatie-onderhoud wordt beïnvloed door de mutatiegraad, 
de 'kwetsbaarheid ' van de woning en het woongedrag. In normale geval
len zal het gaan om een bedrag van /500 per mutatie waarbij wordt 
uitgegaan van een goede woningmarktpositie (mutatiegraad 1 0 procent 
(sbr, 1988 [3])). Dit bedrag wordt, mede gelet op de sterke vraag naar dit 
woningtype (geboden prijs-kwaliteit-verhouding) ook voor dit onderzoek 
gehanteerd. 

- schoonmaakonderhoud; 
Hieronder vallen de kosten voor het verwijderen van en voor het reinigen zowel aan 
de binnenzijde (gemeenschappelijke ruimten) als aan de buitenzijde van het gebouw 
(bijvoorbeeld graffiti , aanslag op het metselwerk) en van het terrein. Kosten voort
vloeiend uit schoonmaakonderhoud van gemeenschappelijke ruimten zijn voor dit 
onderzoek niet relevant. Kosten die wel aan de woning zijn toe te rekenen zijn 
opgenomen bij preventief onderhoud. 

Kosten algemeen beheer 
Bij het beheer van onroerend goed moet rekening worden gehouden met kosten voor 
algemeen beheer. Het gaat hier om kosten voor verhuur, bemiddeling, boekhouding, 
personeel, en dergelijke. Bij de exploitatieberekeningen wordt uitgegaan van een bedrag 
van f300 . 

1 

[3] sbr, 1988 -
Stichting Bouwresearch 
Kostenbewust beheer. Reken me th o
diek voor strateg ische aanp ak 
naoorlogse woningcomplexen, 
buurten en wijken . Rotte rd am, 1988. 

[4] Jef/erna, 1996 -
Hogere bouwkunde - beheren, 
Leiden , 1996. 



[5 J CBS, Amse, A. K. 1995 -

Jaarboek Wonen 1996, Voorburg , 
1995. 

[6] VROM, 1994 -
Volkshuisvesting in cijfers 1993, 
Den Haag , maart 1994. 

[7] RIGO, 1991 -
Investeren in levensduur? Wildt, 
Rob de , Sievers, Alex, Amsterdam , 
juni 1991 . 
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5.3 Bewoning gebonden factoren 

Bewoning gebonden factoren spelen een rol op het exploitatieresultaat, welke door de 
opdrachtgever enigszins te beïnvloeden zijn. 

Mutatiegraad 
Jaarlijks verhuizen circa 500.000 huishoudens, wat ongeveer acht procent is van alle 
bestaande huishoudens. Zo'n beslissing om te gaan verhuizen staat vaak niet op zichzelf, 
maar hangt met veel factoren samen (CBS, 1995 [51): 

- leeftijd, een nieuwe samenstelling van het huishouden of inkomensverandering; 
- verhuizing van werkgever of verandering van baan; 
- externe factoren (betere woongelegenheden (veranderingen op de won ingmarkt)); 
- overheidsmaatregelen op het gebied van de volkshuisvesting en conjuncturele 

ontwikkelingen. 

samenstelling huishouden leehijd hoofd huishouden woonduur in jaren 

tol 4 4 tol 8 9 tol 13 14 tot 23 24 of 
langer 

% 

meerpersoonshuishouden totaal 57 ,5 29 8,6 3,7 1,2 

waarvan 
echtpaar zonder kinderen tot 45 jaar 55 ,3 30,4 9,4 3,3 1,5 

45 jaar en ouder 13,1 15,7 11 ,4 26,3 33,5 
echtpaar met kinderen tot 45 jaar 54,3 32,6 8,4 3,9 0,8 

45 jaar en ouder 10,5 17,1 14,3 38,0 20,2 
overige gezinshuishouden tot 45 jaar 42,8 32,9 14,5 8,3 1,4 

45 jaar en ouder 14,4 18,3 15,0 23,5 28,7 
niet gezinshuishouden tot 45 jaar 72,4 21 ,3 39, 1,4 1,0 

45 jaar en ouder 21, 1 24,0 12,5 19,5 22,8 

alle huishoudens 28,3 25, 1 13,3 17,9 15,5 

tabel 5.2 (bron : CBS, Woningbehoefte-onderzoek 1993/1994) 

Deze factoren laten per doelgroep weer een andere beeld zien (tabel 5.2). Het blijkt dat 
huishoudens gemiddeld iets meer dan elf jaar op hetzelfde adres wonen. Men doorloopt 
hierbij verschillende stadia, studenten bijvoorbeeld kennen een hogere mutatiegraad dan 
senioren. De woonduur neemt dan ook toe naarmate het hoofd van een huishouden 
ouder is. De mutatiegraad in de sociale huursector (huur f600 tot f800) ligt op ongeveer 
10 procent (VROM, 1994 [6]) wat wordt overgenomen, ten behoeve van de exploitatie
opzet, in dit onderzoek (zie ook paragraaf 5.2). 

Huurderving 
Huurderving kan optreden bij een mutatie en bij leegstand. Bij exploitatieberekeningen 
wordt vaak een percentage gebruikt welke is gebaseerd op historische gegevens of een 
gegeven landelijk gem iddelde. Een verandering van dit percentage en daarmee dus een 
verandering in de inkomstenbron van de opdrachtgever (huur) heeft grote invloed op het 
exploitatieresultaat. Een hoge fe ite lijke huurderving vormt vooral een probleem wanneer 
de won ing nog jong is: de financiële consequenties wegen dan zwaar. Daarnaast zal 
leegstand ook tot gevolg hebben dat de kosten van mutatie-onderhoud zullen oplopen 
(RIGO, 1991 [7]). In dit onderzoek wordt een percentage van 2 procent gehanteerd, wat 
ge let op de marktvraag voldoende is ( ongeveer 1 procent daarvan vloeit voort uit het 
plegen van onderhoud (bij mutaties en dergelijke)). 



Restwaarde 
De waarde van te exploiteren woning wordt afgestemd op een economische levensduur. 
De eventuele waarde die na de beschouwingsperiode nog rest wordt buiten beschouwing 
gelaten. Eventuele sloopkosten daarbij kunnen in veel gevallen wordt toegerekend aan 
een toekomstige exploitatie van bijvoorbeeld de grond, wat gelet op de huidige ontwikke
lingen (minimaal) zijn waarde behoudt. 

Exploitatieperiode 
Tijdens de levensduur van de meeste gebouwen vinden er aanpassingen aan het gebouw 
plaats. Voor wat betreft woningen vinden deze veranderingen veelal hun oorzaak in het 
niet meer voldoen van het materiaal aan de gevraagde diensten of in wijziging van 
gebruiker van het gebouw. Bij zo'n wijziging moet het gebouw aan de nieuw ontstane 
vraag voldoen. Voor het afstemmen van de totale exploitatieperiode wordt de bepalende 
factor dan aangegeven door de economische levensduur. Over het algemeen wordt deze 
vastgesteld op 50 jaar, waarmee wordt aangesloten bij veronderstellingen van MVROM. 

5.4 Rendement op woningen 

Indien de grond-, bouw- en bijkomende kosten bekend zijn (en het effect van eventuele 
subsidies hierop zijn meegenomen), bepaalt het aanvangsrendement het te realiseren 
huurniveau. Het aanvangsrendement wordt door verhuurders vastgesteld op basis van 
onder meer de financieringskosten, de kosten van leegstand, onderhoudskosten, ge
wenst rendement en de restwaarde van de woning en grond aan het einde van de exploi
tatieduur. Deze parameters worden zo objectief mogelijk vastgesteld. Toch zijn er ver
schillen in benadering. 

Gebleken is dat reële mogelijkheden aanwezig zijn (en ook door corporaties en institutio
nele beleggers aanvaardbaar worden geacht) die tot verlaging van het aanvangsrende
ment(< 6,5%) kunnen leiden. Reëel is dan door rekening te houden met bijvoorbeeld de 
restwaarde van de grond of verlaging van het geëiste exploitatieresultaat (Koudijs, 1995 
[8]). Het ministerie van VROM hanteert een BAR over de gezuiverde stichtingskosten van 
6,65% (1995). 

Gelet op de huidige situatie van de woningmarkt blijkt de goedkope woningbouw (in 
vergelijk met de totale huursector ten opzichte van de koopsector) door de consument 
erg gewild. "Het risico-aandeel is dan ook beperkt zodat corporaties en ook beleggers 
voor een gezond exploitatieresultaat al met een IRR van 6,5 procent kunnen volstaan. 
Rente en restwaarde zijn daarbij twee belangrijke parameters· (Rust, W.N.J). Deze 
rendements-eis van 6,5 procent zal ook gevolgd worden bij de berekening van de kost
prijshuur van diverse projecten in dit onderzoek. 

5.5 Macro-economische factoren 

Hierbij gaat het om parameters die van grote invloed zijn op de uitkomsten van de 
berekeningen maar die beleidsmatig, door de opdrachtgever niet of nauwelijks kunnen 
worden beïnvloed. De meeste van de parameters zijn afhankelijk van macro-economische 
ontwikkelingen. -t 

.=t 

i 
1 

Ie vensduur -

functionele levensduur: 
gebruiksperiode, de tijdsduur 
waarover de vraag naar diensten 
constant is. 

technische levensduur: 
de tijdsduur waarover een gebouw de 
aan haar oorspronkelijk gevraagde 
diensten kan leveren . 

economische levensduur: 
de tijdsduur waarover een gebouw de 
gevraagde diensten moet leveren . 

{B] Koudijs, A C, 1995 -
artikel : 600-guldenwoning nog 
steeds reëel. 
In Bouwmarkt, maart 1996. 
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Rente 
Een representatief beeld van de rentestructuur wordt verkregen door de lange rente 
(staatsleningen 5 tot 8 jaar) en de korte rente (driemaands kasgeldleningen aan de lagere 
overheid). 
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Ontwikkeling kapilaalmarklrenle 

l----stoatsl111ing1111 S-8joar-rNl111n1,I 
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jaartal 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

kapitaalmarktrenlt 7,6 7,4 7,9 9,8 8,8 9,0 8,1 7,7 8,8 10,1 
reïlennte 0,09 -0,37 -0,09 0,18 -1,27 0,18 1,69 3,46 4,41 3,38 

tabel 5.3 (bron : CBS/CPB , 1996) 
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6,1 7,2 8,75 8,75 8,1 6,4 
5,36 6,03 6,62 6,10 1,75 3,70 

94 95 

6,9 6,9 
1,09 1,80 

Door het 'wegvallen ' van de overheid dienen opdrachtgevers (corporaties), voor de opzet 
van nieuwbouw en dergelijke , geld uit eigen- of vreemd vermogen te gebruiken. 
In geval van vreemd vermogen (overwegend) wordt gerekend met de kapitaalmarktrente. 

Tabel 5.3 geeft een overzicht van deze rente. Momenteel bevindt het rentepercentage zich 
op een laag niveau. Het gemiddelde over 25 jaar ligt op ruim 8 procent (figuur 5.1 ). 

Ontwikkeling inflatie 

j- t11nsu mp~t-pri~111utati1I 

12 

.2 

jaartal 

jurtol 71 72 73 71 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

~m,opti•P"i<•"• 7,5 7,8 8 9,6 10,2 8,8 6,3 1,1 4,2 6,5 6,7 5,9 2,8 3,3 2,2 0,1 -0,7 0,7 1,1 2 2,5 3,2 2,6 2,7 

tabel 5.4 (bron , CBS/CPB , 1996) 



Voor de toekomst blijft het rentepercentage een onzekere factor. Er moet dan ook niet 
gerekend worden met een sterk afwijkend percentage dan het gemiddelde. Voor de 
berekening wordt uitgegaan van een iets lager percentage, namelijk 7,5 procent. (Geba
seerd op het huidige lage percentage voor de korte termijn, en het gemiddelde percenta
ge voor de volgende tijdvakken.) 

Inflatie 
De inflatie in Nederland wordt berekend op basis van de consumptieprijsmutatie. Deze 
bestaat uit onderdelen als huur, indirecte belastingen, gasprijzen voor gezinnen, kwartaire 
diensten, invoerprijzen exclusief energie, loonkosten exclusief kwartaire diensten en 
winst en kapitaalkosten. In tabel 5.4 wordt een overzicht gegeven. 

Huurstijging 
In de Bruteringswet is drie jaar geleden afgesproken dat de huren jaarlijks minimaal 3,5% 
moeten stijgen (0,5% boven de inflatie). Vorig jaar was de stijging gemiddeld 4,6%. 
Dit jaar zal de stijging gemiddeld 4,0% bedragen. VROM gaat uit van een huurstijging van 
4, 75% voor de eerste 10 jaar, voor de volgende tijdvakken wordt 3,0% aangehouden. 
Mede gelet op positieve economische verwachtingen (hoofdstuk 4) zal de stijging in de 
huursector meer en meer gelijk aan de inflatie gaan lopen. In dit onderzoek wordt voor de 
eerste 10 jaar uitgegaan van een stijging van 3,5 procent. De volgende tijdvakken zal 
gelijk lopen met de inflatie (3,0 procent). 

Onderhouds- en vervangingskostenstijging 
De onderhoudskostenstijging wordt beïnvloed door arbeidsproduktiviteit, loonkostenstij
ging en materiaalkostenstijging (tabel 5.5) . Misset stemt de onderhoudskostenstijging 
voor de woningbouw af op ontwikkeling van kosten voor bouwkundige werkzaamheden, 
schilderwerk en het onderhoud van technische installaties. Om een beter inzicht te 
verkrijgen zouden de verschillende procentuele bijdragen moeten worden uitgesplitst. De 
tabel laat echter een sterke fluctuatie zien welke niet door corporaties en beleggers 
gedekt worden. Over het algemeen wordt uitgegaan van een kostenstijging van zo'n 3 
procent. Voor wat betreft de onderhoudsstijging ligt deze iets hoger op zo'n 4 procent 
doordat arbeid in dit percentage een belangrijk aandeel bezit. Dit stijgingspercentage zal 
ook voor de berekeningen in dit onderzoek gehanteerd worden. 

Onde~h~.udskostensfijgingen [%] 
jaar 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

stiigingsspercentage 4,07 2,01 0,93 1,84 1,92 4,55 1,7 0,83 3,41 4,8 1,62 5,07 2,14 1,4 2,07 

tabel 5.5 (bron : Misset, Beheer en Onderhoud , maart 1996) 

Beheerkostenstijging 
De beheerkosten, ook wel vaste lasten, worden opgedeeld in verzekering en belastingen 
en kosten algemeen beheer (kosten voor verhuur, bemiddeling, boekhouden, en dergelij
ke) . De stijging bezit een direct verband met de algemene prijsstijgingen (zo 'n 3 procent) . 
Voor wat betreft verzekering en belastingen zal, onder andere door de factor milieu, een 
hoger percentage worden aangenomen (4 procent) . 

5.6 Rekenmethode 

Gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde zijn drie onderdelen welke de 
kwaliteit bepalen (VROM, 1991 [1 O]) . Voor wat betreft de toekomstwaarde van woningen 
is inzicht in toekomstige behoefte daarbij een belangrijke factor. Hoe groot moeten de 
woningen zijn , welke voorzieningen moeten ze bieden. 
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[10] VROM, 1991 -
Vierde nota (EXTRA) over de 
ruimtelijke ordening . Den Haag , 
1991 . 



[11] Prins, M, 1992 -
Flexibiliteit en kosten in het 
ontwerpproces - een besluitvor
mingondersteunend model. 
Bouwstenen 22 , TV-Eindhoven , 
1992. 
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Wanneer zich daarbij vraagveranderingen in de tijd voordoen kan men onderscheid 
maken in de manier van invulling die er aan wordt gegeven, te weten; 

- het anders positioneren van de woning (marktsegmenten); 
- het aanpassen van de woning. 

Dit alles om aan het beoogde exploitatieresultaat te voldoen. Voor wat betreft het anders 
positioneren van de woning zullen de kosten beperkt blijven . Het zijn met name de 
eventuele aanpassingen van de woning welke van invloed zijn op de investering- en 
exploitatie kosten. 

Uit de analyse van de negen projecten blijkt dat de nadruk op diverse elementen (hoofd
stuk 6) wordt gelegd om goedkope eengezinswoningen te realiseren. Het is daarom 
belangrijk om inzicht te verkrijgen in wat de invloed van dergelijke elementen op het 
exploitatietraject is wanneer een aanpassing van de woning noodzakelijk wordt. 
Berekeningen worden opgedeeld in twee delen. Het eerste deel geeft een overzicht van de 
investering, vervangingskosten (met cycli) en de onderhoudskosten (met cycli) bij het 
vastgestelde toekomstscenario (tabe 1 5. 7). 
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Figuur 5.1 Netto-contante-waarde. (bron: Prins' 1992) 
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Het tweede deel omvat berekeningen welke een gevolg zijn van ontwikkelingen in ge
vraagde prestatie. Door deze opdeling kunnen de gevolgen van aanpassingen aan de 
woning worden vergeleken met gekozen uitgangspositie (initieel). Het doorrekenen van 
effecten van veranderingen in investering en exploitatiekosten gebeurt op elementenni
veau. 

Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van de netto-contante-waarde-methode 
waarbij voor de alternatieven wordt uitgegaan van een gelijke beschouwingsperiode. 
Zo kunnen alle opbrengsten en kosten op verschillende tijdstippen gesommeerd en 
verdisconteerd met een bepaald rentepercentage worden vergeleken op één tijdstip 
(Prins, M.1992 [11]) . 

Voor de verschillende elementen wordt aan de hand van de initiële kosten, de vervan
gingskosten en de onderhoudskosten de kosten per eenheid per jaar bepaald waarbij 
wordt uitgegaan van de gehele beschouwingsperiode. De kosten worden elk contant 
gemaakt volgens de nominale rente (formule 1.1 ). 

n 



CW (n) 
kasstroom (n) 

Formule 1.1 

CW (n) = kasstroom (n) x (1 + ;;-n 

: de contante waarde in jaar n 
: alle opbrengsten minus alle kosten in jaar n 
: rente in %/100 

Er wordt uitgegaan van een beschouwingsperiode van 50 jaar (economische levensduur) 
wat bepalend is voor de afstemming van de levensduur van elementen. Het betreft 
elementen welke vervangen dienen te worden waarbij een veelvoud is afgestemd op de 
beschouwingsperiode. De elementen waarvan dit nog niet het geval is (het niet afge
schreven deel van de investering) worden niet in de berekening meegenomen. Bepaling 
van de onderhouds- en vervangingskosten gebeurd volgens tijdstip van nieuwbouw 
welke worden verhoogd met aangenomen stijgingspercentage (macro-economische 
factoren) . De onderhoudskosten en te maken vervangingsinvestering(en) worden aan het 
begin van het jaar in rekening gebracht. 

Het tweede deel van de berekening volgt uit een ontwikkeling in gevraagde prestaties. 
Van belang is dan het beslissingsmoment (tijdfase) van de keuze, waarbij te maken 
berekeningen zich geheel tot aanpassing van de woning richten. 
De berekeningen zijn analoog aan deel 1. De berekening van alternatieven vereist wel een 
aanpassing van de intiële investering . Dit is noodzakelijk om door middel van berekening 
een vergelijking te kunnen maken wat de invloed van een bepaald element of elementen
groep (bouwdeel) op het exploitatieresultaat is bij een vastgestelde aanpassing. 

In tabel 5.6 is een overzicht gegeven van de verschillende kostenposten voortvloeiend uit 
de twee delen. De eerste kolom geeft de beschouwingsperiode welke hier is aangeduid 
als jaar 1 tot en met n. Voor deze jaren worden de initiële kosten, vervangingskosten en 
kosten voor onderhoud uitgezet (A

1
-8

1
-C

1 
tot en met An-Bn-CJ De aanpassing aan de 

woning (a 1-b1-c1 tot en met a"-b"-c") vindt plaats op het moment dat het integrale kwali
teitsniveau onder de acceptatiegrens van de bewoner komt. Naast dan te maken kosten 
zal dit ook een verandering teweeg brengen voor wat betreft de huur (g) en huurderving 
(d) . De huurverhoging wordt daa rbij bepaald aan de hand van het Woningwaarderings
stelsel (VROM , 1996 [12] ). 

Kostenposten 
joor slichtingskoslen oonposing aan huurderving totale loe- huur exploilolieresultool HCW 

onderhoudskosten de woning beheer- voeging exploilolieresulloal 
vervangingskosten kosten bedrijfs 
perelemenl waarde 

A l+B l+C 1 D 1 El FI G 1 -IAI +BI +Cl 1-D1-EI- FI +GI =Hl Xl=HCW Hl 
A 1+81+C1 D1 E1 F2 G2 -IA2+82+C1)-D1- E2-F2+G2=H2 XMCWH2 
A3+8 3+(3 D3 E3 F3 G3 -IA3+83+C3)-DJ.E3-F3+ G3= H3 X3=HCWH3 
A4+8 4+C 4 D4 E4 F4 G4 -IA4+84 +C 4 I-DH4-F4+G4= H4 X4=HCW H4 

An+Bn+Cn On En F n Gn -1 An+ Bn+Cn 1-Dn-En-Fn+Gn = Hn Xn=HCW Hn 

Xl+X1+X3 +X4 + .... Xn=0 

Alternatief 

A 1,8 l+C 1 D 1 El FI G 1 -(Al +BI +Cl )-Dl-El -FI +GI =Hl Xl=HCW Hl 
A 2+8 2+C2 01 E2 F1 G1 -IA1+81+C1)-D1-E2-F1+G1= H1 X1=HCWH1 
A 3+8 3+C3 D3 E3 F3 G3 -( A3+83+C3)-DJ.E3-F3+G3= H3 X3=HCWH3 
A 4+8 4+C 4 D4 E4 F4 G4 -IA4+84 +C 4 )-D4-E4-F4+G4= H4 X4=HCW H4 

fase o t+b l+c 1 dl gl -(Al+Bl +CI )-(Ol+bl+c l )-d l-EI-F l+g 1= Hl Xl=HCW Hl 

A.n+B n+C n o n+b n+c n dn En Fn gn -1 An+ Bn+Cn )-1 an.bn+cn )-d n- En-Fn+g n= H n Xn=HCW Hn 

Xl +X1+X3+X4+XI+ . .Xn=O 

Tabel 5.6 
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[12] VROM, 1996 -
Huurbeleid voor de verhuurder. Den 
Haag, 1996. 
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In de te maken voorbeeldberekeningen zal gebruik gemaakt worden van een tijdstip welke 
berust op een gevolg van mogelijke ontwikkelingen (hoofdstuk 4). 

De huurderving (D1 tot en met Dn) vloeit voort uit een percentage van de jaarhuur. Dit 
jaarlijkse bedrag wordt aangepast op het tijdstip van de aanpassing (d

1
) als gevolg van 

een huurstijging. De kolom totale beheerkosten bestaande uit belasting, verzekeringen en 
kosten algemeen beheer omvat over de beschouwingsperiode een vastgesteld bedrag 
met een jaarlijks toe te passen stijgingspercentage (E1 tot en met En). 
Het door de opdrachtgever te verwerven toevoeging aan de bedrijfswaarde is een jaarlijks 
geïndexeerd bedrag (F

1 
tot en met Fn), bijvoorbeeld een maand huur. Dit geniet, boven 

een percentage, de voorkeur omdat de hoogte van het bedrag geen invloed heeft op de 
hoogte van de stichtingskosten. Dit alles moet opgebracht worden door een te vragen 
huur (kostprijshuur). Het totaal aan kosten en opbrengsten resulteert in een exploitatiere
sultaat welke contant gemaakt wordt naar t=O. 

kapitaallastenrente 
rendement opdrachtgever 
huurpri~enstijging 

bouwkosten kostenstijging 
ond erhoudskoste nstijg ing 
kosten algemeen beheer 
stijging kosten algemeen beheer 
kosten verzekering en belasting 
stijging kosten verzekering en belasting 
huurderving 
mutatiegraad 
toevoeging bedri~sreserve 

exploitatieperiode 
financieringsvorm 
restwaarde 

element: 
- initiële kosten 
- vervangingskosten 
-onderhoudskosten 
. cycli 

grondkosten 

Tabel 5.7 

% 7,5 
% 6,5 
% 3, 1 eerste 10 jaar 3,5% 

volgende tijdvakken 3,0% 
% 3,0 
% 4,0 
f 300,-
% 3,0 
f 400,-
% 4,0 
% 2,0 
% 10,0 
f 1 maand huur (geïndexeerd) 

jaar 50 
% annuïtair 
f 0,- exclusief grond 

kengetallen volgens Misset 
(beheer en onderhoud) 

f 18.200,- jaartal 1994 (1 OO)(bron: OGVH Kodal, 1996) 
(aangepast naar 01 -1996 (108) fl 9.656,- ) 

Voor diverse vaste, variabele en macro-economische factoren worden percentages 
gehanteerd om de berekeningen te kunnen uitvoeren. Deze zijn in tabel 5.7 aangegeven. 
Gekozen percentages in dit toekomstscenario zijn gebaseerd op bevindingen uit literatuur 
welke zijn beschreven in hoofdstuk 4 en 5. 





6 Geboden prestaties 

6.1 Inleiding 

Om een beeld te krijgen van wat er in Nederland als goedkope woning wordt aangeboden 
zijn een aantal projecten geanalyseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van voorhanden zijnde 
informatie ( studies door de SEV [1] en Werkgroep '2duizend [2]) en uitgeschreven 
prijsvragen (Provincie Flevoland [3]). 
Uit het beperkte aanbod is de uiteindelijke keuze opgedeeld in vier categorieën, met in 
totaal negen projecten welke zich daarbij onderscheiden in materiaaltoepassingen, 
produktietechnieken, mechanisatiegraad en/of organisatie [ 4]. 

categorie planbenaming realisatie 

verbeteringen in het bouwproces Petit-Prix-plus-woning Nijhuis Bouw b.v. 
Woonplan 2000 Slokker Bouwgroep b.v. 

weglaten van elementen in de woning Ecologische afbouwwoning VDM Drogeham 
De Jong Bokstijn Ebu b.v. 

plannen met eenvoudige opzei motto Bon'ton Nopperl b.v. 
600-Gulden-woning Grootel Bouwmaatschappij 
Meander-woning ERA Bouw b.v. 

overige, afwijkende opzet WBV'Oost-Flevoland' Trebbe b.v. 
Unikwadraatwoning Nevanco b.v. 

tabel 6.1 

Het onderzoek speelt zich af op produktniveau waarbij, waar nodig, een uitstap naar 
andere niveaus gemaakt wordt (invloed van bijvoorbeeld complex, omgeving, en dergelij
ke op het produkt) . De evaluatie van het geselecteerd aantal projecten zal zich , voor een 
nadere plananalyse dan ook richten op het produkt waarbij onderscheid gemaakt wordt in 
drie niveaus, namelijk; 

- geboden niveau - gebruiksprestatie 
- technische prestatie 

- financieel niveau 
- marktniveau 

Geboden niveau 
Ten aanzien van het geboden niveau is ingegaan op kwaliteiten en prestaties onderver
deeld in gebruiks- & technische prestaties. Het betreft woontechnische kwaliteiten - als 
voorzieningen, uitrustingsniveau en afmetingen van woonfunkties. Voor wat betreft het 
tweede onderdeel van het geboden niveau, de technische prestatie, zal worden ingegaan 
op de technische aspecten als toegepaste materialen, technische flexibil iteit en gekozen 
bouwsysteem . 
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{1]SEV, 1994-
Stuurgroep Experimenten Volkshuis
vesting 
Voorstudie Goedkope Nieuwbouwwo
ningen, Rotterdam , november 1994. 
Informatiebundel Goedkoper 
Bouwen , Rotterdam , fe bruar[ 1995. 

[2] Werkgroep '2duizend, 1995 · 
Evaluatie voorbeeldprojecten 
goedkope nieuwbouwwoningen, 
Ame rsfoort, oktober 1995. 

[3] Provincie Flevoland, 1995 -
Goed[koop] wonen in Flevoland , 
creatieve voorstellen voor een 
·100.000-gulden won ing· 

[4] Veel plann en bevatten een 
co mbinatie van oplossing en . In dat 
geva l is het meest opvallende element 
(nadruk van het plan) als doo rslagg e
vend argument gehanteerd bij de 
in delin g van de plannen. 
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Financieel niveau 
Dit niveau zal uiteengezet worden in bouwkosten en bijkomende kosten. Het totaal van 
deze kosten worden daarbij geïndexeerd naar januari 1996. Verder zal een overzicht 
gegeven worden van de kosten per m2, gesplitst naar binnenwerks kernoppervlak (BKO), 
woonoppervlak (WO) en gebruiksoppervlak (GO). Hoe de kosten zich onderling verhou
den (bouwkosten - bijkomende kosten) zal procentueel worden weergegeven. 

Marktniveau 
Bij het marktniveau (overige) zal aangegeven worden hoe het project wordt aangeboden, 
wat de minimale projectomvang is, opgedeeld in blokken, woningen en lokaties en wat de 
eventuele randvoorwaarden zijn bij opzet van het project. Verder worden hier eventuele 
bijzonderheden en onderdelen welke de realisatie van het project beïnvloeden besproken. 

Gevolgtrekking 
Dit onderdeel bevat de algemene conclusie van de projecten in vergelijk met de referentie 
(zie paragraaf 6.6). Hierin worden zaken als flexibiliteit, comfort, duurzaamheid en bespa
ringsmogelijkheden besproken. Daarnaast wordt gekeken welke doelgroepen geschikt 
geacht worden voor bewoning van het betreffende produkt, wat de eventuele consequen
ties zijn in de tijd door middel van veranderingen in wensen- & eisenpakket van doelgroe
pen en wat de positieve en negatieve onderdelen van de verschillende planopzetten zijn. 



6.2 Vergaande verbeteringen in het bouwproces 

(Petit-Prix-woning, Woonplan 2000) 

In deze categorie gaat het om plannen die goedkoper zijn, doordat er over de hele linie 
van het bouwproces verbeteringen zijn aangebracht (logistiek - prefabricage continue 
bouwstroom). Daardoor is een optimale prijs-kwaliteit-verhouding tot stand gekomen. 
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Figuur 6.1 Referentie Petit-Prix-woning 
{Nij hu i s Bo uw b v. Apel doorn ) 

6.2.1 Gebruiksprestaties 
De nadruk van de plannen ligt op logistiek. Door prefabricage in bouwelementen en 
mogelijkheden tot woning-opzet wordt getracht tot een optimale prijs-kwaliteit-verhou
ding te komen (gestandaardiseerd bouwproces). Petit-Prix 'beperkt ' zich tot het aanbie
den van varianten in woning-opzet terwijl Woonplan de woning-opzet weergeeft in de 
vorm van een matrix waaruit de consument/exploitant een keuze kan maken omtrent 
gevelbeelden, bouwhoogten, blokbeëindiging, dakvormen en indeling. Deze matrix gaat 
uit van een basisontwerp om zodoende afwijkende wensen in kostprijs te kunnen weerge
ven. 
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De basis-plattegrond van Woonplan bezit de 'standaard' afmetingen terwijl Petit-Prix hier 
geheel van afwijkt met als argument dat juist de stichtingskosten gunstig beïnvloed 
kunnen worden door het geveloppervlakte te beperken. 
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Figuur 6.2 Referentie Woonplan 2000 
(Slokker Bouwgroep b.v. Hui zen) 

2e verdieping 

Smalle woningen met een grote diepte, smalle kavels zijn goedkoop, smalle gevels 
zorgen voor minder verlies van energie hetgeen de totale woonlasten weer gunstig 
beïnvloedt. 

In hoeverre de opzet het leefklimaat gunstig beinvloedt is echter nog maar de vraag 
(diepe smalle ruimten) . Bij het basisontwerp zijn de natte groepen (keuken, toilet en 
badkamer) zoveel mogelijk bij elkaar gesitueerd (uit oogpunt van kostenbesparing en 
indelingsvrijheid). Bij Woonplan zijn hier ook de trappen gesitueerd, alleen Petit-Prix 
brengt hierin een scheiding aan, wat een gevolg is van de smalle opzet van de woning 
(4200mm 1). Voor wat betreft de afmetingen van de slaapvertrekken brengen Petit-Prix en 
Woonplan hier een onderscheidt in , één grote slaapkamer en twee kleinere. Mocht er in 
de toekomst behoefte zijn om het verblijfsgebied op te delen in twee gelijkwaardige 
vertrekken (senioren) dan is dit bij Petit-Prix redelijk eenvoudig te verwezenlijken terwijl 
bij Woonplan een grotere ingreep ve reist is. Opvallend is het onderschikte belang van 
sanitair in de woning. Petit-Prix stelt slechts 3m 2 beschikbaar waarbij de wasmachine
aansluiting op de overloop is gesitueerd (ontbreken van ventilatie) en Woonplan reser
veert ruim 4m 2 voor een leidingkoof, douche, wastafel en wasm achine(!) Voorbereidin
gen voor een extra 2e toilet zijn bij alle plannen getroffen. Voor wat betreft de overige 
voorzieningen wordt een totaal afwe rkte woningen geboden (afwerking wanden, plafond, 
tegelwerk, keuken en sa nitair) . 



6.2.2 Technische prestaties 
Het casco van Woonplan is volgens het gietbouw-proces waarbij de gevel-afsluiting is 
opgebouwd uit metselwerk buitenwanden en prefab houten binnenwanden. 
Petit-Prix daarentegen maakt gebruik van elementenbouw (vloer en wanden) waarbij ook 
gebruik gemaakt is van een prefab ankerloze spouwmuur. 

Voor wat betreft de inbouw wordt bij Petit-Prix gebruik gemaakt van steen-achtige 
materialen, terwijl Woonplan juist kiest voor een prefab houten inbouw (betere afstem
ming met gekozen binnen-spouwbladen). De isolatie (technische flexibiliteit) is bij alle 
projecten volgens de norm alleen wijkt de begane grond van Petit-Prix af doordat gebruik 
gemaakt is van een Matura-inbouwdekvloer welke naast flexibiliteit ook een hogere 
isolatie-waarde bevat (extra Re van 1 m2.l(/W). Als laatste bestaat er verschil in materi
aalgebruik ten behoeve van kozijnen. Woonplan en Petit-Prix leggen daarbij vooral de 
nadruk op duurzaam bouwen (vuren respectievelijk western red cedar). 

6.2.3 Financiële prestaties 
Petit-Prix kan de woning het goedkoopst aanbieden (bouwkosten en bijkomende kosten 
incl. btw), Woonplan wijkt slechts 2,5% af. Verschil in de bijkomende kosten is beperkt. 
Vertalen we de kosten naar BKO, WOen GO dan blijkt het Woonplan de meest gunstige 
kosten-opbouw te geven. Bij een ongeveer gelijk bruto-vloeroppervlakte van de projecten 
(± 140m2) wordt een groot gebruiksoppervlak (GO) geboden tegen de laagste kosten per 
m2. Verschil met de Petit-Prix zit vooral in de aanvang van het dak op de eerste verdie
ping. Zie voor een overzicht van alle gegevens de prestatie-analyse (bijlage 1). 

6.3 Weglaten van elementen in de woning 

(De Jong Bokstijn, Ecologische afbouwwoning) 

Bij deze plannen wordt de mogelijkheid geboden om een woning te kiezen volgens 
diverse aangegeven varianten of door zelf een invulling aan het casco te geven. 
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Figuur 6.3 Referentie De Jong Bokstijn (OJB) 
(De Jon g bokstijn, Ze i st) 

Hierbij behoren ook de zogenaamde afbouwpakketten waardoor een deel van de werk
zaamheden door de consument zelf wordt gedaan. 

6.3.1 Gebruiksprestaties 
Bij De Jong Bokstijn (DJB) kan de consument/exploitant een keuze maken ; kiezen voor 
alleen het casco waarbij de plaats van de voordeur, de meterkast en het trapgat vaststaat, 
of kiezen uit voorhanden zijnde varianten waarbij naast de voordeur, meterkast en 
trapgat, ook het toilet op een vaste plaats is gesitueerd. 
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De ecologische afbouwwoning (EGO) daarentegen biedt verschillende indelings-varianten 
aan, maar de daarvoor bijgeleverde materialen zullen aan de hand van instructies zelf 
moeten worden aangebracht. 

Dit komt tot uiting in de hoeveelheid BKO, alleen sanitaire ruimte en keuken zijn benoemd _ 
(aansluitpunten), de overige ruimte is onbenoemd. De gedachtengang om de toekomstig 
bewoner meer betrokkenheid met de woning te geven is goed, echter dient deze vrijheid 
niet te groot te worden wanneer dit ten koste gaat van het huisvesten van diverse 
marktsegmenten. 
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Figuur 6.4 Referentie Ecologische afbouwwoning (EGO) 
(VD M Droge ham, Culemborg) 
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Beter is de vrijheid toe te spitsen op het aanbieden van mogelijke varianten ( DJ B) en 
daarbij aan te geven wat de woning aan extra mogelijkheden bezit welke eventueel in de 
toekomst gerealiseerd kunnen worden. De basis-plattegrond van DJB is volgens het 
inmiddels volledig uitgekiende type 5,40x8,40m 1 welke traditioneel wordt gerealiseerd. 
De EGO-woning, welke van een iets kleinere opzet is, maakt gebruik van houtskeletbouw 
(hsb). Wanneer we de woningen vergelijken (uitgaande van de 'basis-variant ') dan blijkt 
dat er aan de EGO-woning nog veel elementen moeten worden toegevoegd wat voor 
teveel risico's zorgt tijdens het exploitatie-traject. De DJB-woning daarentegen geeft een 
goede indeling van de woning (afstemming verblijfsruimten op de verdieping, afge
schermde keuken) , en biedt het vele mogelijkheden tot uitbreiding (grote kozijnen over de 
volle hoogte van de bouwlaag en het toepassen van een dak-opbouw). Opvallend bij de 
geleverde varianten van beide projecten is dat juist de natte groepen (toilet, badkamer, 
keuken) verspreidt door de woning liggen, terwijl concentratie een betere optie zou zijn. 



Daarnaast zijn de afmetingen van de sanitaire ruimten wederom beperkt, de EGO-woning 
slechts 3m2

, gesitueerd op de begane grond (incl. toilet) terwijl de DJB-woning de 
badkamer wat ruimer opzet (4,8m2 voor wastafel, douche en wasmachine). Voorbereidin
gen voor een extra 2e toilet zijn bij beide plannen niet getroffen. Een nadeel van de DJB
woning is het niet bezoekbaar zijn van het toilet weggestopt in de woning). Voor wat 
betreft de EGO-woning kunnen meerdere nadelen aangedragen worden. Grootste nadeel 
is echter het schijnbaar aanbieden van een goedkope afbouwwoning terwijl nog vele 
kosten gemaakt moeten worden wanneer men het volle woongenot van de woning wenst. 

6.3.2 Technische prestaties 
Het casco en inbouw van de EGO-woning is opgebouwd uit houtskeletbouw terwijl DJB 
gebruik maakt van het traditionele bouwproces (kalkzandsteen spouwmuren en woning
scheidende wand met prefab vloer-elementen). Voor wat betreft de isolatie-waarde van 
de woningen springt de EGO-woning ver boven de minimaal vereiste waarde uit 
(Rc=3,5m2.l(/W). De dakafwerking bestaat voor DJB uit een warm dak en maakt de EGO
woning gebruik van een geïsoleerd pannendak. Als laatste bestaat er verschil in materi
aalgebruik ten behoeve van kozijnen. EGO en DJB kiezen voor een naaldhoutsoort 
(oregon-pine resp. hemlock (duurzaam bouwen)). 

6.3.3 Financiële prestaties 
Vergelijken we beide projecten dan wordt de EGO-woning het goedkoopst aangeboden, 
maar hierbij dient een aantekening gemaakt te worden. Bij oplevering wordt een afbouw
pakket aangeboden welke zelf moet worden aangebracht door de bewoner, daaruit blijkt 
dat, indien men het volle woongenot van de woning wenst, nog de nodige kosten moeten 
worden gemaakt. Verder maakt het project gebruik van verschrijvingen door de hoekwo
ningen als volledig afgewerkte woningen aan te bieden wat de afbouwwoningen deels ten 
goede komt. Voor wat betreft de bijkomende kosten wordt veel in rekening gebracht 
(11 % van de bouwkosten). Vertalen we de kosten naar BKO, WO en GO dan blijkt de 
DJB-woning de meest gunstige kosten-opbouw te hebben. Een goede vergelijking is 
echter niet te maken doordat de EGO-woning veel onbenoemde ruimte levert wat tot 
uiting komt in de m2-prijs van BKO en WO. Voor wat betreft het gebruiksoppervlak is de 
EGO-woning ± 10% goedkoper bij een kleiner gebruiks-oppervlakte. 

6.4 Plannen van eenvoudige opzet 

(motto Bon'ton , 600-gulden-woning , meanderwoning) 

Deze categorie plannen stralen eenvoud uit. Door het toepassen van creatieve elementen 
voor vormgeving, indeling en uitbreidingsmogelijkheden wordt getracht de woning meer 
aantrekkelijk te maken. 
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Figuur 6.5 Referentie motto Bon'ton 
(Noppert b v Heerenveen) 
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6.4.1 Gebruiksprestaties 
De projecten worden aangeboden met een vaststaand ontwerp. Aangeboden variatie is 
beperkt tot de traveemaat (Meander) en het aangeven van mogelijke uitbreidingen 
(Bon'ton). Verder wordt gebruik gemaakt van de creativiteit om wanden onder een hoek 
te situeren (600-gulden intern (figuur 6.6) en Meander extern (figuur 6.7)). 
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Figuur 6.6 Referentie 600-gulden-woning 
(Grootel b .v. Eindhoven) 
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De basis-plattegrond van 600-gulden en Meander is een smalle diepe woning welke 
bestaat uit twee lagen. De 600-gulden-woning maakt daarbij als afsluiting gebruik van 
een flauw hellend dak (dient gelijktijdig als plafond), de Meander-woning bezit een plat 
dak. Motto Bon'ton wijkt geheel af van bovenstaande basis. Deze bestaat uit een beton
nen casco van één laag (5,00x9,00m 1) met een opbouw van sandwich-panelen. 
Dit materiaal wordt ook gebruikt bij mogelijke uitbreidingen (varianten) aan voor en/of 
achterzijde van de woning. 
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Figuur 6.7 Referentie Meander-woning 
(ERA-bouw b.v. Zoetermeer) 

De indelings-opzet die gehanteerd wordt voor de 600-gulden-woning is in eerste instantie 
om de aantrekkelijkheid van de ruimte te verhogen en ten tweede om de gebruiksmoge
lijkheden te vergroten (plaatsbepaling van ontsluitingen) . In hoeverre dit een vergroting 
van mogelijkheden biedt is nog maar de vraag (veel ruimte-verlies door schuine wanden). 
De Bon'ton-woning (figuur 6.5) concentreert alle natte groepen (toilet, keuken en badka
mer) wat resulteert in een badkamer op de begane grond . 



Aangezien er op de begane grond geen slaapruimte is gesitueerd, naast keuken en 
woonkamer, bestaat er geen relatie met de badruimte (negatief ten behoeve van ge
bruiksgemak). Voordeel is wel de extra ruimte die daardoor ontstaat op de verdieping 
(grote verblijfsruimten). De Meander-woning wordt ingedeeld met een bergruimte op de 
begane grond welke echter alleen van buiten de woning bereikbaar is. Verder is de 
woning opgedeeld in veel ruimten wat de bruikbaarheid niet ten goede komt. Alle drie de 
projecten bezitten een open keuken, welke bij motto Bon'ton zelfs doorgang geeft om de 
woonkamer te kunnen betreden (!) Voor wat betreft de sanitaire ruimten is deze wederom 
beperkt, ongeveer 4m2 voor douche, wastafel en wasmachine, daarbij plaatst motto 
Bon'ton ook nog het toilet (!) 

6.4.2 Technische prestaties 
De 600-gulden-woning en de Meander-woning zijn opgezet volgens het gietbouw-procédé 
waarbij de gevel-afsluiting is opgebouwd uit een metselwerk spouwmuur. Motto Bon'ton 
daarentegen maakt gebruik van betonnen elementenbouw (1 e bouwlaag), voor de overige 
lagen en eventuele uitbouw aan voor en/of achterzijde wordt gebruik gemaakt van 
sandwich-panelen. De woningscheidende wanden van alle projecten zijn van massieve 
opbouw (beton, gietbouw of elementen). Voor de inbouw worden lichte scheidingswan
den gebruikt (gips, poriso, en dergelijke). De isolatie-waarde van de projecten is volgens 
de norm. 

6.4.3 Financiële prestaties 
De 600-gulden-woning heeft de laagste stichtingskosten (excl. grondkosten incl. btw). 
Motto Bon'ton wijkt± 5% af terwijl de Meander-woning maar liefst 35% afwijkt. Wanneer 
terug gekeken wordt naar de technische prestaties van dit project geen onverwachte 
afwijking. Deze afwijking komt ook tot uiting in de bijkomende kosten, ruim 6% meer dan 
de overige projecten. Bij vergelijking van de overige twee projecten blijkt de afwijking 
gering (Zie voor een overzicht van alle gegevens de prestatie-analyse (bijlage 1)). 

6.5 Overige, afwijkende opzet 

(WBV'Oost-Flevoland' , Unikwadraatwoning) 

Deze categorie plannen onderscheiden zich door een andere insteek met betrekking tot 
het goedkoper bouwen. 

6.5.1 Gebruiksprestaties 
De WBV-woning is opgezet als brede ondiepe woning en de Unikwadraatwoning (Uni ) als 
hoekwoning, waardoor ze afwijken van de andere gerealiseerde projecten. De basis
plattegrond van de WBV-woning is voorzien van een bergruimte, welke zowel van buiten 
als via de woning toegankelijk is. Toepassing van zo'n bergruimte gaat, door de brede 
opzet van de woning, niet ten koste van de bruikbaarheid van de andere ru imten, daar
naast wordt een soort afscheiding gerealiseerd met de keuken. De Uni-woning daarente
gen concentreert alles in één ruimte (wonen en eten) waardoor eigenlijk nie t eens van 
een open keuken gesproken kan worden . De trappartij benodigd voor toegang tot de 
verdiepingen zijn bij de WBV-woning bij de entree gesitueerd (standaard) terwijl deze bij 
de Uni-woning wordt gescheiden . Dit is een gevolg van de woning-opzet (aanvang van 
het dak op de eerste verdieping). Daarbij resulteert de plaatsbepaling van de trap in die pe 
verblijfsruimten op de verdieping. Voor wat betreft de afmetingen van slaapvertrekken 
brengt de WBV-woning één grotere en twee kleinere ruimten en is bij de Un i-woning 
gekozen voor ongeveer drie gelijke verblijfsruimten. Opvallend is dat bij de Uni-woning de 
nadruk gelegd is bij de afmetingen van vertrekken , terwijl de WBV-woning meer waarde 
toekent aan het aantal vertrekken waarnaast ook nog bergruimte aanwezig is. 
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Wanneer de eventuele wens bestaat om de vertrekken te veranderen moeten wel de 
nodige ingrepen verricht worden. In de badruimte, welke van beperkte afmeting is, zijn 
wastafel, douche en een wasmachine-aansluiting gerealiseerd. In de WBV-woning is daar 
ook een voorbereiding getroffen voor een 2e toilet(!) Voor wat betreft de overige 
voorzieningen wordt een totaal afwerkte woning geboden (afwerking wanden, plafond, 
tegelwerk, keuken en sanitair). 
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Figuur 6.8 Referentie WBV'Oost - Flevoland 
(Woningbouwve r e nig ing Oost - Flevoland, Dron ten) 

6.5.2 Technische prestaties 

20 ver die p ing 

De WBV-woning is opgezet volgens het gietbouw-procédé, de Uni-woning volgens 
elementenbouw (casco) . Voor de schil wordt metselwerk toegepast. De inbouw wordt 
bestaat uit kalkzandsteen. De isolatie (technische flexibiliteit) is bij alle projecten volgens 
de norm alleen wijkt de begane grondvloer van de Uni-woning af (Rc=1 ,3m 2.K/W, realisa
tie voor huidige Bouwbesluit). Als laatste, bij de keuze van onder andere kozijnen , leggen 
beide projecten niet zozeer de nadruk op duurzaam bouwen maar wordt gekozen voor 
een betere duurzaamheidsklasse (dark red meranti) . 

6 . 5.3 Financiële prestaties 
De woning van WBV'Oost-Flevoland ' wordt het goedkoopst aangeboden (stichtingskosten 
incl. btw, excl. grondkosten). Het verschil in prijs is vooral ontstaan door verschil in 
bijkomende kosten (de Uni-woning rekent ruim 4% meer dan de WBV-woning). 



De prijs per m2 BKO ligt voor de Uni-woning beduidend lager (!130,-) terwijl, gekeken 
naar gebruiksoppervlak (GO), de WBV-woning een betere prijs geeft (!107,-). 
Belangrijkste oorzaak is het verschil bergruimte (onbenoemde ruimte), daarnaast is ook 
het aanvangen van de kap op de eerste verdieping, zodat er veel ·onbruikbare ruimte" in 
de woning ontstaat (1 ,5mLlijn), debet aan het versch il. 
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Figuur 6.9 Referentie Unikwa draa twoning (Un i) 
(Nevanco b.v. Breda) 
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6.6 Referentiewoning 

Om aan te geven in hoeverre de goedkope woningbouw zich op prestatie-niveau zal 
kunnen handhaven tijdens het exploitatie-traject, zal gebruik gemaakt worden van een 
referentiewoning. Deze nieuwbouwwoning zal gebruikt worden als vergelijkingsbasis voor _ 
de geanalyseerde projecten (4 typen). De plantypen resulteren immers allen in een 
vergelijkbaar produkt. 

Het werken met een referentie, waardoor vergelijking beter mogelijk wordt, is twee-ledig 
(Gemeente Rotterdam, 1995 [5]): 
- een ruimtelijke referentie, dat wil zeggen een referentie-planmodel, die fungeert als 
ijkpunt en vergelijkingsbasis ( deze referentie is een veel voorkomend woningtype maar 
wordt nadrukkelijk niet bedoeld als norm, er had evengoed een ander model gebruikt 
kunnen worden); 
- de materiële referentie, deze referentie werkt eveneens als vergelijkingsbasis en is 
gebaseerd op ontwerpgegevens. De bedragen per projectdeel zijn gebaseerd op een 
standaardniveau van materiaalkeuze, detaillering, uitrusting, type en afmetingen; 

Jaarlijks werden door het ministerie van VROM referentiemodellen opgesteld. Deze 
modellen, gespecificeerd naar prestaties, gaven daarbij een "gemiddeld beeld" van wat er 
aan woningen in Nederland gebouwd werd. Door het steeds verder uiteenlopen van 
woningtypen als belangrijkste rede , maakt men hier inmiddels geen gebruik meer van. 
Vanaf heden zal VROM zich beperken tot het uitgeven van "Basisgegevens nieuwbouw" 
[6] . In deze uitgave, die een vervolg geeft aan uitgegeven "Kwaliteits- en Kostensignale
ring ", zal over een periode van vijf jaar een overzicht gegeven worden van diverse kernge
gevens. 

Voor het onderzoek is een referentiemodel, zoals al eerder aangegeven, een belangrijk 
instrument. Zo kunnen conclusies getrokken worden in hoeverre afwijkende prestaties 
tussen referentie en geanalyseerde projecten een verhoogd risico kunnen inhouden 
tijdens het exploitatie-traject. Aanname daarbij is dat gekozen referentiemodel voldoende 
toekomstwaarde bezit om zich tijdens de exploitatieperiode te kunnen handhaven (inspe
len op veranderingen). 

Kerngegevens sociale huursêct§r (~engêzinswöijih 

1990 1991 1992 1993 1994 

kostenopbóuw 

bouwkosten 101-300 105-700 111.200 112.900 119.800 
grondkosten 19.200 18_500 19_800 19_800 21.200 
stichtingskosten 120.500 124.200 131.000 132-700 141.000 

Index 

cbs bouwkosten index (1990= 100) 100 102 107 111 113 
bouwkosten sociale huur ( 1990= l 00) 100 104 108 109 115 

Kwaliteit 

woninggrootte in m2 bko 78 80 79 81 83 
woninggrootte in m3 inhoud 299 312 315 305 331 

Tabel 6-2 (bron : KOD!'-ili in Basisgege v ens nieuwbouw 1990-199 4, VROM DGVH, mei l 996) 

t ~ Voor dit onderzoek zal gebruikt gemaakt worden van opgestelde ontwerpgegevens en 
.j. kostenkengetallen van veel voorkomende woningtypen volgens MISSET [7]. Onderbou-

wing tot keuze beperkt zich tot de in tabel 6.2 opgenomen gegevens en voor de analyse 
gestelde uitgangspunten. 



Als referentie-planmodel (ijkpunt en vergelijkingsbasis) is gekozen voor woning met 
doorgestoken kap (5,40 x 9,00m1, 81m 2 bko). Zie figuur6.10 en bijlage 1. 
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Figuur 6.10 Referentie planmodel , eengezinswoning 
(bron, Mi sset - BOUWKOSTEN 1995) 

6.6.1 Gebruiksprestaties 

2e verd i e p i r- :; 

De referentie bezit een basis-plattegrond volgens traditionele opzet. Hierbij is uitgegaan 
van het zoveel mogelijk concentreren van de natte groepen (keuken, toilet en douche
ruimte). Dit resulteert in een zogenaamd 'tuinkamer'-model , grote woonkamer met 'open ' 
verbinding naar de keuken, entree en opgang zijn in één ruimte gesitueerd. De verdieping 
is verdeeld in vier ruimten , toegankelijk via minimale verkeersruimte. Voor wat betreft de 
slaapvertrekken is onderscheidt gemaakt in één grote en twee kleinere vertrekken. 
Eventuele veranderingen in de toekomst zullen , door indeling en materiaalge bruik, de 
nodige ingrepen vergen. De tweede verdieping is opgedeeld om eventueel als extra 
verblijfsruimte te dienen. De sanitaire ruimte is klein (douche- en wasruimte met wasma
chine-aansluiting), in totaal 4,2m 2 (deels op 1,5mLlijn). Voorbereidingen voor een extra 
2e to ile t zijn niet getroffen. Voor wat betreft de overige voorzieningen wordt een totaal 
afgewerkte woning geboden (afwerking, plafond , tegelwerk, keuken en sanita ir). 

6.6.2 Technische prestaties 
Het casco van de referentie bestaat uit constructieve in het werk gestorte wanden met 
prefab vloer-elementen . De gevelafsluiting is opgebouwd uit een traditioneel gemetselde 
spouwmuur. Het dak wordt uitgevoerd in betonpannen . De islolatie van de woning is 
vo lgens de geldende norm. Bij de opzet van de woning is niet specifiek rekening gehou
den met duurzaam gebruik van materialen. 
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6.6.3 Financiële prestaties 
De stichtingskosten (bouwkosten en bijkomende kosten) van de referentie werken als 
vergelijkingsbasis voor de projecten. 

6.7 Gevolgtrekking 

De opzet van de conclusie is niet zozeer om een goede en daarnaast een betere woning te 
selecteren, maar om een overzicht te geven van geboden prestaties bij de diverse 
projecten, welke worden afgezet tegen de referentiewoning. De nadruk zal daarbij vooral 
gelegd worden op de verschillende categorieën waar de projecten in zijn ondergebracht. 
Voor een totaal-overzicht van de prestaties (gebruiks, technisch en financieel) en gevolg
trekking wordt verwezen naar de bijgevoegde overzichtsbladen. 

6.7.1 Financieel 
Wanneer gekeken wordt naar het geleverde woonoppervlak (WO) van de woningen in 
samenhang met de prijs per m2 WO dan, laten de projecten onderling geen grote ver
schillen zien. Alleen de Eco- en Meanderwoning (project 3 en 7) wijken sterk af doordat 
deze projecten veel onbenoemde ruimte bieden wat geen deel uitmaakt van het woonop
pervlakte. De m2-prijs woonoppervlakte van de projecten ligt, ten opzichte van de refe
rentie, ongeveer 18 procent lager. 

Flnanciële preslalies 
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Figuur 6.11 Kosten per eenheid (BKO, WO, GO) 

Wanneer de projecten worden vergeleken met de referentie op gebruiksoppervlakte , waar 
geen beperkingen op zitten, dan laten de verschillende categorieën een duidelijker 
verschil zien. De categorie vergaande verbeteringen in het bouwproces leveren een m2-

eenheidsprijs gebruiksoppervlakte (GO) die gemiddeld 25 procent lager ligt dan de 
referentiewoning. Voor wat betreft de overige projecten ligt de eenheidsprijs (GO) zo'n 
twee procent lager. 

Ook uit vergelijk van prijzen per m2 binnenwerks kernoppervlakte (BKO) blijkt dat catego
rie 1, vergaande verbeteringen in het bouwproces, zich onderscheid als goedkoopste, zij 
het minder als met de overige categorieën (6 procent met uitzondering van de Eco- en 
Meanderwoning, en zo'n 23 procent lager dan de referentiewoning) . 



Het onderscheid in eenheidsprijzen (figuur 6.11) heeft twee mogelijke redenen: 
- ten eerste, de stichtingskosten (bouwkosten en bijkomende kosten) van de woning zijn 

ook daadwerkelijk goedkoper; 
- ten tweede, de totale oppervlakte van de woning is groter. 
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Figuur 6.12 Procentuele afwijkingen in kosten 
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Figuur 6.12 geeft een overzicht van de procentuele afwijkingen in kosten van de verschil
lende projecten ten opzichte van de referentiewoning. Deze laat de hierboven beschreven 
onderlinge verschillen duidelijk zien. De logistieke benadering van categorie I draagt zorg 
voor de laagste eenheidsprijzen. Trekken we de lijn bij kosten per m2 BKO en WO, wat het 
beste beeld geeft van de direct 'bruikbare' ruimte, dan onderscheiden zich ook de projec
ten 4, 5 en 6 (bestaande uit twee bouwlagen) van de overige. 

Voor de projecten 1 en 2, die zich het meeste onderscheiden van de rest, laten zich 
onderling ook groot onderscheiden. Project 2 wordt daarbij uitgevoerd volgens de 
inmiddels uitgekiende afmetingen 5,40 x 8,40m 2, terwijl project 1 zijn voordeel tracht te 
behalen uit de breedte van de woning, en het 'verloren' oppervlak met de diepte van de 
woning corrigeert. Uit de gedachte achter deze benadering , stichtingskosten beperken 
door de geveloppervlakte te beperken , smalle gevels zorgen voor minder verlies van 
energie hetgeen de totale woonlasten weer gunstig beïnvloedt (Nijhuis), blijkt het project 
zich ook duidelijk te onderscheiden. Het beperken van de woningbreedte zorgt echter ook 
voor beperking van de vrijheid van indeling door minder praktische mogelijkheden (zie 
ook paragraaf 6.7.2) . 

Naast de over het algemeen betere eenheidsprijzen van de verschillende categorieën blijkt 
dat ook in de bijkomende kosten een duidelijk onderscheid te maken is met de referentie
woning en tussen projecten (categorieën) onderling. Juist de categorie vergaande 
verbeteringen in het bouwproces (Petit-Prix, Woonplan) , waar veel aandacht besteed 
wordt aan logistiek, prefabricage en continue bouwstroom, blijkt dit voordeel zich niet af 
te tekenen in de bijkomende kosten. 

Het zijn juist de plannen van eenvoudige opzet (project 5 (motto Bon'ton) en 6 (600-
gulden-woning)) die een beperkt percentage van de totale bouwkosten (excl. btw) in 
rekening brengen(± 6%). De kosten benodigd voor de opzet van een beter afgestemd 
bouwproces (logistiek) zijn daar schijnbaar de oorzaak van. 
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Figuur 6.13 Percentage bijkomende kosten in procenten van het totaal (excl. btw) 

Ook voor de plannen welke afwijken van de standaard -opzet (vooral de Unikwadraatwo
ning) blijkt de ontwikkeling de nodige kosten te veroorzaken (10%). De opzet van af
bouw-woning welke juist z'n winst tracht te behalen in de zelfwerkzaamheid van de 
consument lijkt verloren te gaan in het hoge percentage bijkomende kosten (Eco-woning, 
11 % ). Zie voor een totaal-overzicht figuur 6.13. 

6.7.2 Woningfuncties 
Uit hoofdstuk 3 (retrospectief in kwaliteit) blijkt dat de woning , door de jaren geleidelijk 
kleiner is geworden. Deze afname bleek zich sneller te voltrekken in het aantal BKO dan in 
WO, waaruit blijkt dat de woningen meer efficiënt zijn geworden. De referentiewoning, 
ijkpunt en vergelijkingsbasis voor de gemiddelde eengezinswoning in Nederland, deelt 80 
procent van de woning in als (verblijfs)ruimte (WO). In totaal 65 van de 81 m2 binnen
werks kernoppervlakte (BKO) . Bij de projecten ligt dit percentage iets lager op 
± 77 procent (zie figuur 6.14). 
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Figuur 6.14 Woninggrootte (BKO, WO, GO) 



De efficiëntie van het gebruik van ruimten in woningen bevindt zich op een maximaal 
niveau. De woning is geheel afgestemd op het verblijven in ruimten en is oppervlakte 
benodigd voor het toetreden tot deze ruimten, tot een minimum teruggebracht (comform 
Bouwbesluit). 

Zoals al bleek uit de procentuele afwijkingen in kosten, onderscheid categorie 1, vergaan
de verbeteringen in het bouwproces, zich ook in procentuele afwijkingen in grootte 
(figuur 6.15). 
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Figuur 6.15 Procentuele afwijkingen in grootte 

De projecten 1 en 2 bieden een groter BKO, WO en GO dan de overige projecten. Naast 
deze biedt project 9 ook een groter BKO en WO. Dit komt doordat de 2e verdieping ook 
als verblijfsruimte wordt aangeduid wat de andere projecten (indien aanwezig) achterwe
ge laten. 

De afwijking onderling in categorie I is beperkt wat echter wel bereikt wordt vanuit twee 
verschillende benaderingen. Toch treedt er een verschil op, en dan met name in vrijheid 
van indeling door beperking in praktische mogelijkheden. In een smalle woning (project 
1) valt vrijwel niets in te delen als de vaste elementen (natte groepen, opgang) zijn 
aangebracht (smalle diepe ruimten). In een brede(ere) woning (project 2) is meer vrijheid 
denkbaar. Daarbij komt dat de behoefte eraan ook geringer is, omdat de vertrekken zelf al 
verschillende gebruiksmogelijkheden toelaten. 

Een ander verschil tussen de projecten zijn de diverse indelingsmogelijkheden. Project 1, 
3 en 4 geven diverse indelingsvarianten om zo de mogelijkheden van de woning in beeld 
te brengen. Bij project 3 en 4 liggen daarbij diverse elementen vast (meterkast, opgang 
(natte groep (project 3)) . Ook project 2 (Woonplan) legt onderdelen vast, zi j het in 
matrixvorm. Van hieruit kunnen diverse varianten samengesteld worden welke zich niet 
sec tot de woning intern beperken. De overige projecten bieden één produkt aan. Diverse 
projecten trachten de consument meer te betrekken bij de bouw van de woning, door ze 
een bepaalde 'vrijheid ' te geven in indeling en uitvoering ( een aspect wat in principe 
alleen van eenmalige aard is). Opvallend is echter dat slechts twee projecten (4 en 5) 
mogelijkheden aangeven welke min of meer eenvoudig in de toekomst kunnen worden 
aangebracht. 

1 
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De woonkamer is de ruimte waar de consument veel van zijn tijd doorbrengt. De gemid
delde afmetingen van de woonkamer zijn de afgelopen jaren wel afgenomen (naar 20 -
30m2). Er zijn meer gelijkmatige ruimten ontstaan (functie-uitbreiding van de kamers 
(VROM, 1989 (8]). Het Trendrapport 1995 laat echter een stijging van de vraag naar een 
grotere woonkamer zien. 
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Figuur 6.16 Oppervlakte woonkamer 

De woonkamer van de verschillende projecten bezitten de gemiddelde afmetingen (20 -
30m2) , waarbij de afmetingen eerder bij de 20 dan 30m2 liggen (figuur 6.16). Daarnaast 
blijkt dat, door de open keuken, de woonkamer een deel van de functie van de keuken 
(voor wat betreft ru imte) heeft overgenomen. Het afsluiten van de keuken, mocht daar 
behoefte aan zijn, zal daarbij het gevoel van grote doen afnemen. 

Het Bouwbesluit stelt dat van buiten de woning een toegankelijke afsluitbare bergruimte 
aanwezig moet zijn, welke 6,5% van het gebruiksoppervlak (GO) omvat met een mini
mum van 3,5m 2• 
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Figuur 6.17 Geboden bergruimte 



De meeste projecten maken daarbij gebruik van een prefab houten berging met daarnaast 
een bergkast, vaak gesitueerd onder de trap, in de woning. Categorie I onderscheid zich 
hier wederom meer dan de overige projecten en referentie (figuur 6.17). Het grote 
oppervlakte wat project 3 weergeeft is een gevolg van het aanbieden als afbouwwoning, 
en zich kenmerkt met veel onbenoemde ruimte, welke wordt benoemd als bergruimte. 

De sanitaire ruimte bestaan bij alle projecten uit een doucheruimte en een wastafel. 
Sommige zijn daarbij voorzien van een extra aansluiting voor een toilet. Het geboden 
oppervlak is over het algemeen klein, zeker als er naast de aanwezige voorzieningen ook 
nog een wasmachine-aansluiting zit (figuur 6.18). 

S,00 

◄,SO 

3,110 

Ë zso 

zoo 

l,SO 

1,110 

o,so 

0,00 

Figuur 6.18 Oppervlakte sanitaire ruimte 
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In vergelijk met de referentie is geen groot onderscheid. Opgemerkt daarbij is dat de 
referentie deels een 1,5mLlijn bezit, waardoor de verschillende projecten beter 'bedeeld ' 
zijn dan de figuur aangeeft. 

6.7.3 Technische prestaties 
Over het algemeen zijn projecten, en evenzo de referentie, traditioneel opgezet: betonnen 
casco, metselwerk schil met bitumen of geïsoleerd pannendak. Alleen project 3 (Ecologi
sche afbouwwoning) in houtskeletbouw (HSB) en deels project 5 (motto Bon'ton (beton
nen casco met metselwerk schil en sandwichpanelen) wijken af. Intern zijn de woningen 
volledig afgewerkt, en wordt hout en/of steenachtige materialen gebruikt. De projecten en 
referentie zijn voorzien van allle voorzieningen (sanitair, keuken en CV (of geleverd). 

Een belangrijk onderscheid is wel te maken in de duurzaamheid van gebruikte materialen 
[9] . Ten opzichte van de referentie (matige duurzaamheid) hanteren de verschillende 
projecten materialen van goede tot zeer goede duurzaamheid. 

Een ander opmerkelijk verschil is de uitvoering van scheidingsmuren tussen de wonin
gen. Uit een onderzoek is gebleken dat de geluidsisolatie van woningen onvoldoende is. 
De eisen gesteld comform het Bouwbesluit zijn gedateerd, mede door de komst van 
stereo, tv, wasmachine, vaatwasser en afzuigkap (NSG, 1996 [10]). 
Toch zijn het slechts twee projecten (Petit-Prix en De Jong Bokstijn) die een ankerloze 
woningscheidende spouwmuur toepassen. De overige projecten maken gebruik van 
massieve wanden (systeemkist). 
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[9JSEV, 1995-
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vesting 
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[10) NSG, 1996 -
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tie , uitgevoerd door het NIPO. 
In NWR-berichten, 18 januari 1996 
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6.8 Geboden prestatieniveau 

Elke consument, welke is onder te brengen in verschillende marktsegmenten, vraagt een 
bepaald prestatieniveau bij het zoeken naar een woning . Wat dat niveau, onderscheiden 
naar doelgroepen is, is beschreven in paragraaf 2.3.2. Te allen tijden zal getracht worden, 
gevraagd- zoveel mogelijk af te stemmen op het geboden prestatieniveau. Onderdelen als 
gewicht (weging) en prijs zullen daarbij een grote rol spelen. In de onderstaande figuren 
7.19-1 tot en met 7.19-10 is weergegeven wat het geboden prestatieniveau van de 
verschillende projecten en de referentie-woning is. 

De projecten zijn daarbij opgedeeld in vier categorieen, te weten: 
- verbeteringen in het bouwproces: - Petit-Prix-plus-woning (figuur 7.19-1) 

-Woonplan 2000 (figuur 7.19-2) 
- weglaten van elementen in de woning: - Ecologische afbouwwoning (figuur 7.19-3) 

- De Jong Bokstijn (figuur 7.19-4) 
- plannen van eenvoudige opzet: - motto Bon'ton (figuur 7.19-5) 

- 600-gulden-woning (figuur 7.19-6) 
- Meander-woning (figuur 7.19-7) 

- overige, afwijkende opzet: - WBV'Oos-Flevoland' (figuur 7.19-8) 
- Unikwadraatwoning (figuur 7.19-9) 

- referentiewoning (figuur 7.19-10) 

Gelet op het prestatieniveau weergegeven door de figuren is er geen categorie welke zich 
duidelijk onderscheidt. Wel zijn er verschillende projecten die een "bepaald evenwicht" in 
het presatieniveau bezitten. Met name het niveau van project 2 (Woonplan 2000), project 
4 (De Jong Bokstijn) en project 6 (600-gulden-woning) bezitten een minimaal niveau 
gelijk aan het gemiddelde (3) of hoger. Project 2, bezit daarbij als enige een 2e verdieping 
welke vooralsnog is gedetineerd als bergruimte, en waarmee het prestatieniveau geba
seerd op gegeven zeven punten verder uitgebreid zou kunnen worden. Dit geldt overigens 
ook voor de projecten 1 (Petit-Prix-plus), project 8 (WBV'Oost-Flevoland) en de referen
tiewoning (project 10). 

Naast gegeven prestatieniveau dient men ook rekening te houden met eventuele moge
lijkheden tot aanpassingen. Zo bezitten de projecten 1 en 2 voorbereidingen voor het 
plaatsen van een 2e to ilet waarmee het niveau van sanitaire voorzieningen verhoogd 
wordt. Verder is de verdieping van project 1 zodanig ingedeeld dat de twee kleinere 
verblijven eenvoudig kunnen worden samengevoegd zodat twee gelijke (grote) verblijven 
ontstaan. Wanneer daarbij de 2e verdieping als verblijfsruimte wordt ingericht, behoeft 
op het niveau van het aantal slaapkamers niet te worden ingeleverd. Dergelijke ingrepen 
als samenvoegen is niet bij alle projecten mogelijk. Belangrijke rede hiervoor is dat er 
geen 'relatie ' aanwezig is tussen sanitaire ruimte en de hoofdslaapkamer (grootste). Met 
een dergelijke indeling komt men nooit tot gelijkwaardige vertrekken. (Indien gewenst.) 
Dit geldt voor de projecten 2 en 8. 

Opvallend is dat alle projecten een beperkte ruimte (20-30m2) reserveren voor de woon
kamer. Dit terwijl juist de vraag naar grote verblijven (40m2) sterk toeneemt (VROM, 
1995 [11] hoofdstuk 3) . Opgemerkt daarbij is dat alle projecten een min of meer open 
keuken toepassen waardoor in de totale ruimte een lijn getrokken moet worden. 

Koppelen we de verschillende projecten aan de referentiewoning die een gemiddeld of 
hoger niveau levert, dan zijn het de al eerder genoemde projecten 2, 4 en 6 die een gelijk 
of zelfs een beter prestatieniveau bieden. De overige projecten bezitten een te uiteenlo
pend of laag prestatieniveau, wat overigens nog niet wil zeggen dat deze daarmee niet 
gekoppeld zouden kunnen worden aan (een) doelgroep(en). 
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6.9 Resumé 

In financieel opzicht liggen de negen projecten allen op een ongeveer gelijk niveau. 
Belangrijk is dan wat voor dit enigszins gelijke bedrag geboden wordt (figuur 6.19-1 tot 
en met 6.19-10). In een vergelijk met de referentiewoning (figuur 6.15), uitgaande van 
gekozen produktindicatoren, is er geen categorie welke zich duidelijk onderscheidt. Dit 
onderscheid is wel aan te geven wanneer de projecten meer specifiek worden geanaly
seerd. 

Voor categorie 1, vergaande verbeteringen in het bouwproces, zijn de verschillen 
onderling, project 1 (Petit-Prix-Plus) en project 2 (Woonplan 2000), zowel in prijs als in 
prestatieniveau, klein . Gebaseerd op gegevens uit voorgaande paragrafen geniet project 2 
de voorkeur, mede door een meer gelijkmatig prestatieniveau en het hanteren van de 
inmiddels uitgekiende afmetingen (basis) in combinatie met een vergaande logistieke 
benadering (matrixvorm). 
Daarnaast 'beperkt' de gedachte van Petit-Prix zich tot het realiseren van dit woningtype 
en niet zozeer tot exploiteren. Het hanteren van een smalle gevel om zodoende kosten te 
besparen (materiaal en energie) kan niet tegengesproken worden, maar een smalle 
woning beperkt wel de gebruiksmogelijkheden van het totaal (SEV, 1994 [12] en NWR, 
1994 [13]). Een belang rijk gegeven in tijden van snelle veranderingen van huishoudtypen 
en huisvestingseisen. 

De tweede categorie, het weglaten van elementen in de woning, onderscheidt zich niet 
in die mate dat het meer betrekken van een toekomstig eigenaar/bewoner grote besparin
gen oplevert. Daarbij komt dat over het algemeen aangenomen mag worden dat in de 
huursector die betrokkenheid niet zozeer aanwezig is. 
Project 4 laat echter wel mogelijkheden zien. Afbouw wordt gehanteerd als één van de 
varianten. Daarnaast is De Jong Bokstijn (project 4 ), en project 5 (zie volgende alinea) 
een van de weinige projecten die naast een traditionele opzet de mogelijkheden voor 

Totaal Sociale huursector 

woningen per project % % 

l 15,l 0,0 
2- 4 5,3 1,1 
5- 9 5,9 3,9 

10-19 12, l 12, l 
20-49 27,0 38, l 
50-99 19,7 27,3 

100-199 11,0 13,7 
meer don 199 3,9 3,7 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

sociale huur 

project l ••• 
project 2 
project 3 
project 4 ••• 
project 5 ••• 
project 6 
project 7 
project 8 
project 9 
referentie 

26 27 

Opmerking:••• projectomvang afgestemd op berekening bijkomende kosten 

27 26 30 

bron : • KODAL, in Basisgegevens Nie uwbouw 1990 - 1994 (VROM, mei 1996) 

96 
48 
18 
96 
96 

350 
100 
60 
36 
60 

Tabel 6.3 •• CBS-publ i ka tie Maands t atistiek bouwn ijverh eid , in Jaarboe k Wo ne n 1996 (CBS, 1995) 



eventuele aanpassingen/uitbreidingen voor de toekomst betrekt in het totale project, 
terwijl de overige projecten zich meer toeleggen op het realiseren van nieuwbouw. 

Ook de derde categorie , plannen van eenvoudige opzet, roept vraagtekens op. Daarbij 
trachten alle drie de projecten op verschillende manieren de kosten te drukken. 
Bij motto Bon'ton en Meander (respectievelijk project 5 en 7) spitst dit zich vooral toe op 
materiaalgebruik. Het principe van motto Bon'ton, vanuit een basis, eenvoudig uitbreiden, 
is een goed. Het realiseren van voorzieningen in deze basis beperkt echter de bruikbaar
heid, ook al worden de kosten gedrukt door het centraal situeren van leidingen. Daar
naast wordt voor toekomstig uitbreiden een dubieus materiaal gebruikt (sandwichpane
len). Daarbij komt dat gegeven mogelijkheden tot uitbreidingen van invloed zijn op het 
totale blok. De Meanderwoning laat naast de eenvoudige opzet en het materiaalgebruik 
geen verschillende benadering zien. 
De 600-gulden-woning (project 6) stemt de stichtingskosten meer op een grote project
omvang af. 350 Woningen op maximaal 20 lokaties zal de kans op meerdere malen 
realiseren niet ten goede komen (tabel 6.3). Daarnaast laat de bruikbaarheid van de 
woning (schuine wandaansluitingen) te wensen over, ook al is de woningindeling (gege
ven lengte en breedte) optimaal uitgevoerd. 

Als laatste de vierde categorie , overige afwijkende oplossingen. Ook deze projecten 
onderscheiden zich niet in die mate dat het principe zich ontwikkelt in een vaak toepas
baar produkt. De benadering van WBV'Oost-Flevoland (project 8), een brede opzet, maakt 
de gebruiksmogelijkheden duidelijk, maar is niet opmerkelijk. Dit geldt ook voor project 
10 (Unikwadraat-woning). 

Uit de analyse blijkt het prijsniveau van de verschillende projecten enigszins gelijk. Voor 
wat betreft geboden niveau, toegespitst op gekozen produkt-indicatoren, is ook geen 
duidelijk onderscheidt te maken op het gebied van planopzet, flexibiliteit en duurzaam
heid. Onderscheid is er wel te maken wanneer de verschillende projecten meer specifiek 
worden geanalyseerd. Zo biedt de vergaande logistieke benadering van categorie 1 

(vergaande verbeteringen in het bouwproces) de consument een optimale prijs
kwaliteit-verhouding van de woning, en bezit het geen lager niveau dan gehanteerde 
referentie als vergelijkingsbasis/ijkpunt. 
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7 Exploiteren 

7.1 Inleiding 

Een woningbouwer/beheerder kan op verschillende manieren omgaan met de problemen 
die het investeren in toekomstwaarde met zich meebrengt. Wil men tijdig kunnen inspe
len op nieuwe ontwikkelingen dan moet geprobeerd worden die te voorzien door inzicht 
te verwerven in de processen die zich op de woningmarkt afspelen. Het gaat daarbij om 
(RI GO, 1991 [1 ]): 

- het zo goed mogelijk inschatten van woonvoorkeuren van bewoners; 
- het beheersen van zoveel mogelijk risico's; 
- het terugkoppelen van ervaringen bij andere complexen. 

Het tweede punt van de opsomming, beheersen van risico's (demografisch, economisch, 
sociaal-cultureel, en dergelijke), liggen daarmee samen met het inschatten van woon
voorkeuren. De essentie van de opdrachtgever als ondernemer is daarbij niet het nemen 
van risico als zodanig, maar het nemen van wat men gecalculeerde risico's noemt 
(Kempen, 1994, [2]). In alle gevallen zal het steeds nodig zijn afwegingen te maken 
tussen kosten en baten van investeringen. 

In onderstaande paragrafen, onderverdeeld naar, matchen geboden - gevraagd (paragraaf 
7.2), ontwikkelingen in vraagprestaties (paragraaf 7.3), materiaaltoepassing als gevolg 
van macro-ontwikkelingen (paragraaf 7.4), her-match gevraagd - geboden (paragraaf 
7.5) en exploitatiegevolgen voor plankeuzen (paragraaf 7.6), zal worden ingegaan op 
risico's omtrent exploiteren. 

7.2 Matchen geboden - gevraagd 

In tabel 7.1 zijn de prestatieniveaus van de negen projecten en de referentie naast elkaar 
gezet. Deze gegevens worden gekoppeld aan tabel 2.8 (vraagprofiel marktsegmenten 
primaire doelgroep) om zodoende inzicht te krijgen in geboden en gevraagd prestatieni
veau. Door deze confrontatie ontstaat inzicht in de over- en onderprestatie van de 
projecten en de onderscheiden marktsegmenten (bijlage 1). Gehanteerde gegevens geven 
een gemiddelde aan, bezitten een regionaal karakter (Eindhoven) en zijn dus niet zonder
meer landelijk toe te passen. 
Voor het matchen van het prestatieniveau van de doelgroepen met de projecten en de 
referentie wordt gebruik gemaakt van wegingsfactoren, welke staan vermeld in figuur 
2.14. Zo kan het belang van de verschillende aspecten ten opzichte van de andere 
worden aangegeven. 

De geschiktheid van de woning voor een bepaalde doelgroep wordt als volgt aangeduid: 
+ + : zeer geschikt voor het betreffende huishoudenstype 

+ : geschikt voor het betreffende huishoudenstype 
: minder geschikt voor het betreffende huishoudenstype 
: zeer ongeschikt voor het betreffende huishoudenstype 

Deze indicatie vloeit voort uit de mate van onderschrijding van gewogen prestatie
afwijking ten opzichte van gewogen gevraagde prestatie (bijlage 1 ). 

1 

[1] RIGO, 1991 -
Investeren in levensduur? Wildt, Rob 
de , Sievers, Alex. Amsterdam, juni 
1991 . 

[2] Kempen, 1994 -
Wonen na 2000, wensen en 
mogelijkheden, Kempen, B.G.A. 
Nationale Woningraad. Almere, 1994. 

[3] Interface, 1996 -
Eindhoven doorgelicht. Gebruik, 
waardering en dynamiek in de 
woningvoorraad van Woningstichting 
Hertog Hendrik van Lotharingen . 
Stichting Interface, september 1996. 
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projecten 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grootte van de woonkamer 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
Grootte van de keuken s 4 1 4 4 3 3 2 2 3 
Aantal slaapkamers 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
Grootte van de hoofdslaapkamer s s 1 4 s 4 3 4 s 5 
Grootte van de tweede slaapkamer 2 3 1 5 5 3 3 3 s 3 
Sanitair 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
Warmte-isolatie 5 5 5 s 5 5 5 5 4 5 

1-Pelil-Pr~-plui-woning 
2. Woonplan 2000 
3. Ec~ogische afbouwwoning 
4-deJong Bolulijn 
5-molloBon'lon 
6- 600-gulden-woning 
7. Meander-woning 
8. WIN 'Oosl-Aevoland' 
9 • Unikwadroolwonilg 

10 . Relerenliewonilg 

Tabel 7.1 (produktindi c atoren vlgs Stichting In t erface - Eindhoven Doorge l icht - september ' 96 ) 

In tabel 7.2 is de match tussen marktsegmenten met de verschillende projecten en de 
referentie weergegeven. Daaruit blijkt dat diverse projecten geschikt tot zeer geschikt zijn 
voor alle marktsegmenten in de primaire doelgroep. 
Gegeven invulling van het prestatieniveau ( de diverse produktindicatoren (tabel 7.1 )) is 
daarbij van grote invloed op die mate van geschiktheid. 
(Bijvoorbeeld het totaal geboden profiel van project 1 en 6 zijn gelijk maar laat ondanks 
dat een duidelijk betere geschiktheid van project 6 zien.) Dat verklaart ook de grote mate 
van ongeschiktheid van project 3. Het betreft hier een afbouwwoning (in de match een 
niet gewaardeerd element) waardoor een groot deel van geboden ruimte onbenoemd 
blijft, wat blijkt uit geboden profiel (tabel 7.1 ). 

A B C D E 

Petit-Prix-plus-woning + + + + 

2 Woonplan 2000 ++ ++ + ++ ++ 

Il 3 Ecologische afbouwwoning 

4 De Jong Bokstijn ++ ++ ++ ++ ++ 

111 s molto Bon'ton + ++ + ++ + 

6 600-gulden-woning ++ ++ + ++ + 

7 Meander-woning + + ++ + 

IV 8 WBV'Oost-Flevoland' ++ + + + + 

9 Unikwadraatwoning + + + ++ + 

10 REFERENTIE-WONING ++ ++ + ++ + 

++ zeer geschilc1 voor hel belreffende huishoudenslype A. aneeruloanden 10155 jaor 
+ geschik1 B -lweepersoonshuishoudens lol 55 jaor 

mindergesclu1<1 C. gezinnen mei kinderen 
.. mrongesclu1<1 D -lweepenooruhuishouderu ouder dan 55 jaor 

E. aDeensloanden ouder don 55 jaor 

Tabel 7.2 



Specifiek naar doelgroepen blijkt dat de verschillende projecten beter geschikt zijn voor 
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. 
Deze geschiktheid moet echter met enige nuance worden bekeken, met name voor 
ouderen (D en E). Naast het prestatieniveau van de zeven punten spelen immers nog 
andere onderdelen een rol welke niet in de match zijn meegenomen. Bijvoorbeeld het 
belang van gelijkvloersheid van woningen welke toeneemt met het ouder worden van de 
consument. Deze woningen zullen daardoor toch eerder niet geschikt zijn voor deze 
doelgroepen. De techniek biedt tegenwoordig echter mogelijkheden om "de mate van 
onbruikbaar worden van de verdieping" met het toenemen van de leeftijd op te vangen. 
Hier spelen weer andere aspecten van belang (bijvoorbeeld de breedte van gangen, 
trapvorm en dergelijke). 

Het zijn vooral gezinnen waarvoor de mate van geschiktheid van de verschillende projec
ten enigszins achterblijft. 

Over-all gezien zijn er, naast de referentiewoning, zes projecten welke geschikt tot zeer 
geschikt zijn voor alle doelgroepen. Het gaat hier om project 2 (Woonplan 2000), project 
4 (De Jong Bokstijn), project 5 (motto Bon'ton), project 6 (600-gulden-woning), project 8 
(WBV'Oost-Flevoland') en project 9 (Unikwadraatwoning) die (zeer) geschikt zijn voor alle 
doelgroepen. Deze projecten zijn vanuit een andere insteek opgezet (verschillende 
categorieën). De toegepaste werkwijze onderscheid zich dan ook niet in een mate van 
geschiktheid voor marktsegmenten. 

7.3 Ontwikkelingen in vraagprestaties 

Een belangrijke factor voor de toekomstwaarde van woningen is de ontwikkeling in 
vraagprestaties. Hoe groot moeten de woningen zijn, welke voorzieningen moeten ze 
bieden. Zullen de preferenties van bewoners over 15 of 50 jaar nog dezelfde zijn als nu? 
Wanneer de keuzevrijheid toeneemt zullen vooral de woningen die niet voldoen aan die 
preferenties het moeilijk krijgen. 

In deze paragraaf zullen de preferenties voornamelijk gematcht worden met de produktin
dicatoren van de woning (tabel 2.7). Het onderzoek richt zich daarbij op een huisves
tingsmogelijkheid over een langere periode van een zo groot mogelijke huishoudensdiffe
rentiatie. De mate waarin diverse marktsegmenten zich de komende jaren ontwikkelen 
(hoofdstuk 2) is daarbij een belangrijke factor. Inzicht hierin kent extra gewicht toe aan 
het belang van invullen van wensen en eisenpakket en daarbij de risico's voor wat betreft 
het exploiteren van woningen (aanpassen van de woning, aanpassen aan de doelgroep). 

In onderstaande sub-paragrafen wordt daarbij uitgegaan van ontwikkelingen over een 
periode van 10 - 15 jaar. Volgens vele onderzoeken nemen de mogelijkheden tot het doen 
van voorspellingen in de bouw daarna sterk af (inzicht in demografische ontwikkelingen). 
Het Trendrapport 1995 echter 'durft' zich over een langere periode uit te spreken. 

7.3.1 Woonruimte 
De hoeveelheid ruimte is voor de doelgroep erg belangrijk (Kempen, 1994 [4]). De 
ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar geven echter, qua geboden niveau, een geheel 
ander beeld. Resultaat, vaak door toedoen van financiële redenen, een verkleining van 15 
procent van het woonoppervlakte (WO) en zelfs 20 procent van het binnenwerkskernop
pervlakte (BKO) (figuur 3.2). 
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{4} Kempen, 1994 -
Wonen na 2000, wensen en 
mogelijkheden, Kempen , 8.G.A. 
Nationale Woningraad . Almere , 1994. 
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{6] VROM, 1995 -
De woningmarkt in vogelvlu cht; de 
woningm arkt: de samenvattende 
brochure, Den Haag, november 
1995. 
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Hieruit blijkt wel dat woningen (de verhouding tussen het totale oppervlakte en het 
woonoppervlakte) efficiënter zijn geworden. Deze efficiëntie ging echter ten koste van de 
kennelijk niet nuttig geachte ruimte voor hallen, gangen en trapportalen. 

Verdeling oppervlakte woonkamer 

60 

.• .. 

10 

... ·•·· ... --- ····•···· ······· ·•· ... ---- -- --• ··· -- .. .. .. ·• 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95 10 

jaar 

Figuur 7.1 Verdeling oppervlakte woonkamer 
(bron : ' 80-'86 Kwalitatieve won i ngdocume n tatie (KWD) 

'87-'90 Bewoners nieuwe woning e n {VROM) 

'95- ' 20 Tr endra ppo r t 1 995 - mid d e n v a rian t (VROM)) 

15 20 

De afname in woninggrootte had echter geen gevolgen voor het gemiddelde woonopper
vlakte per persoon. Door de snelle afname van de gemiddelde huishoudensgrootte nam 
dit oppervlakte met zo 'n 24 procent toe (figuur 3.3). Door de verwachting dat de gemid
delde huishoudensgrootte verder zal afnemen (CBS, 1996 [ 5] (figuur 4.1)) zal dit percen
tage verder toenemen. Er wordt immers geen verdere afname in woonruimte verwacht. 
Deze verwachting wordt daarbij versterkt doordat we in Nederland niet meer met een 
woningtekort als zodan ig te kampen hebben (VROM, 1996 [6] De twee procent in de 
huidige situatie dient daarbij als marktwerking (frictie)) . Het be lang om nog beter aan de 
vraagkwaliteit van de consument te voldoen neemt dan ook toe. 

In het Trendrapport 1995 komt de verwachting omtrent woonruimte onder andere in de 
vorm van oppervlakte woonkamer tot uiting. Daarbij gelet op het geboden niveau van de 
afgelopen tien jaar (waarbij de nadruk vooral op kamers van 20 tot 30m2 lag) blijkt er zich 
een redelijke constante hoge vraag te hebben ontwikkeld naar vertrekken (woonkamers) 
van 30-40m2 en >40m2 (zo'n 70 procent nieuwbouw totale woningaanbod (figuur7.1 )) . 
Het belang van prestatie-inwilliging wordt, naast al eerder genoemde aspecten, nog eens 
benadrukt door het toegekende gewicht door de verschillende doelgroepen (bijlage 1) . 
Mede door het gewicht bepaald deze produktie-indicator een belangrijk deel van de totale 
onderschrijding. 

Het geboden prestatieniveau van de keuken kan ove r_ het algemeen goed invull ing geven 
aan het wensenpakket van alle doelgroepen, welke de prestatie overigens over het 
algemeen laag waarderen (alleen alleenstaanden ouderen onderscheiden zich door het 
toekennen van een hoge weegfactor) . Gelet op (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen is 
het mijns inziens niet ondenkbaar dat met name de bruikbaarheid van de keuken (gebo
den oppervlakte) een andere ontwikkeling in de vraag zal laten zien. 
Een aantal aspecten dienen zich aan. De aanwezigheid van steeds meer apparatuur welke 
een deel van het aanrecht (kastruimte) in beslag neemt, maar ook de ruimte die benodigd 
is om de bru ikbaarheid te vergroten (zie ook paragraaf 7.3.3). 



Ook het situeren van de keuken in een ruimte speelt een belangrijke rol. In de huidige 
woningen wordt over het algemeen een 'open keuken' geplaatst in de woonkamer. Uit een 
woninggeriefonderzoek blijkt dat "veel bewoners hierover tevreden zijn, maar een flink 
aantal vindt het uitermate onprettig" (VAC, 1992 [7]) . Een belangrijke factor is of het 
aanrechtblad vanuit de zithoek zichtbaar is. Daarnaast zou het heersend binnenmilieu in 
de toekomst, mede door de overheid opgestelde energienormen (paragraaf 4.35) aanlei
ding kunnen zijn tot het realiseren van een afgeschermde keuken (geheel of gedeeltelijk 
door middel van dampdrempel). 

Zoals al eerder aangegeven is de mate waarin diverse marktsegmenten zich de komende 
jaren mogelijk gaan ontwikkelen (hoofdstuk 2) een belangrijke factor. Het gemaakte 
onderscheid hierin (afgestemd op door VROM gehanteerde aandachtsgroep (tabel 2.5)) 
benadrukt daarmee het belang van het Programma van Eisen (PvE). De toename van met 
name senioren en daarmee het aantal gehandicapten zal de aandacht versterken voor de 
voor deze groepen veilige en bruikbare voorzieningen (SEV, 1994 [8]). Het gaat daarbij in 
geval van woonruimte vooral om de bruikbaarheid/ toegankelijkheid van die verschillen
de ruimten. Te denken valt aan de bruikbaarheid van trappen, sanitaire ruimte (toilet) en 
de aanwezigheid van voldoende opstelplaatsen en dergelijke (verschil tussen WO en 
BKO). 
Dergelijke bruikbaarheid en toegankelijkheid 'beperkt' zich echter niet alleen tot de meer 
ouderen. Over de hele lijn kunnen vraagtekens gezet worden bij de bruikbaarheid/ 
toegankelijkheid van ruimten (bijvoorbeeld afmetingen van toiletruimte, hoogte/breedte 
van binnendeuren, breedte van de hal/gang). 

In woningmarktonderzoeken komen vragen hieromtrent (vaak) niet aan de orde en wordt 
de benodigde ruimte afgestemd op het minimaal vereiste prestatieniveau volgens voorge
schreven wet (VROM, 1992 [9]). Het belang van dergelijke ruimten wordt dan ook over 
het algemeen van mindere waarde geschat en zullen klachten en dergelijke vaak pas 
ontstaan wanneer men met onbruikbaarheid te maken krijgt. 

Gebaseerd op bovenstaande ontwikkelingen moet mijns inziens dan ook rekening gehou
den worden met een groter benodigd oppervlakte voor de bruikbaarheid/ toegankelijk
heid van ruimten. Mogelijkheden tot indeelbaarheid zijn daarbij een optie al moet dan wel 
rekening gehouden worden met het inleveren van andere kwaliteiten (woonruimte). 

Aontol kamers per n~uwbouwwoning 

l -+-lht3 -+-lafs -+-&+ I 
70 

60 - - - ·--....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-.. __ _ 

50 - - - - - - - - - - - - - - - - - ··--- -- •..• _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

··-~···········•-4••············•··············• 

- - - - - - _· ·· ···· ·• ....• ..... ~-·· ···· ···· ·~ .......... ,~::::,-•,::::~~-············• ····•• """"·· ·• 

20 -- ---------------- - --- -.•··· --------------- ·· ·· •· · ··· · ··· - - ......... . • 
.>··· ·· ····· ······ 

10 - - - - - - - - - , • ,• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

85 86 87 B8 89 90 95 10 

Figuur 7.2 Aantal kamers per woning 
(bron: '85-'90 Bewoners nieuwe woningen {VROM) 
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7.3.2 Aantal ruimten 
De vraag naar het aantal en de grote van vertrekken is in grote mate afhankelijk van de 
ontwikkeling van de huishoudensgrootte, vrijetijdsbestedingen, deconcentratie van 
arbeid, individualisme en behoefte aan privacy (paragraaf 4.3.3) en de specifieke vraag 
van marktsegmenten. 

Onderscheiden naar specifieke vraag blijkt dat de primaire doelgroep vooral grote 
slaapvertrekken wenst. Gekoppeld aan het huidige aanbod (projecten) kan redelijk aan dit 
wensenpakket worden voldaan. Voor wat betreft het aantal neemt men 'genoegen' met 
één à twee slaapkamers. Het belang wat daarbij over het algemeen aan wordt toegekend 
is met name voor tweepersoonshuishoudens en gezinnen redelijk hoog. 

Voor wat betreft de toekomst verwacht ik, gelet op gegeven produkt-indicatoren (aantal 
slaapkamers, grootte van de slaapkamers (tabel 2.8)), geen echte veranderingen. Uitzon
dering hierop zijn de tweepersoonshuishoudens ouder dan 55 jaar, welke gelet op 
toekomstige ontwikkelingen meer privacy wensen in de vorm van een eigen slaapvertrek 
van gelijk formaat. 
Prognoses geven dan wel aan dat individualisme en de behoefte aan privacy zich in de 
toekomst zal voortzetten (CBS, 1995 [10], VROM, 1995 [11]) wat ook tot uiting komt in 
figuur 7.2 (redelijk constante hoge vraag naar 4-5 kamers per woning). De nadruk komt 
meer te liggen op het bieden van gevraagde ruimte (afmetingen). 

De huishoudensgrootte neemt verder af (figuur 4.1 ), een vergroting van de vraag naar 
het aantal slaapkamers, is niet aannemelijk. Het inpassen van flexibiliteit (aanpasbaar
heid) lijkt dan ook geen bruikbare optie, omdat de grootte van vertrekken in combinatie 
met de gebruiksmogelijkheden van de verdieping toch beperkt zijn . Flexibiliteit zal, mijns 
inziens, meer gezien moeten worden in een vorm van kunnen samenvoegen van ruimten 
(zie ook paragraaf 7.4.2). 

Met het toenemen van de groep senioren welke voor een belangrijk deel tot de aan
dachtsgroep behoren, rijst de vraag in hoeverre de woning moeten kunnen worden 
ingericht met een slaapvertrek op de begane grond. Een belangrijke factor om dit type 
woning op termijn voor meerdere marktsegmenten geschikt te houden. Dergelijke 
aanpassingen gaan echter gepaard met het inleveren van andere prestaties (bijvoorbeeld 
de grootte van de woonkamer) en vergt daarnaast ook het treffen van sanitaire voorzie
ningen. 1 n financieel opzicht vaak een onhaalbare kaart. Om de gehele woning bruikbaar 
te houden (type eengezinswoning) is het beter de toegankelijkheid te bevorderen, zoals 
gangbreedte, traptype, ruimte voor opstelplaatsen en dergelijke. 

7.3.3 Voorzieningenniveau 
Sanitair 
Sanitair is één van de voorzieningen welke erg onderhoudsgevoelig zijn en daarmee in 
sterke mate van invloed zijn op het exploitatietraject. De afstemming van ruimte en 
voorzieningen (gevraagd prestatieniveau) zijn dan ook van groot belang. Met name de 
doelgroepen tot 55 jaar en gezinnen vragen een hoog prestatieniveau. Voor wat betreft de 
doelgroepen ouder dan 55 jaar spelen de voorzieningen een meer ondergeschikte rol. 
Het geboden niveau is over de hele lijn te laag, vooral door het minder aanbieden van 
voorzieningen (2e toilet) - kwaliteitsverlaging. Het 2e toilet wordt meer en meer bij het 
standaardniveau betrokken, een 2e aansluiting (riolering en water) is, mijns inziens, dan 
ook een minimale vereiste. Daarnaast wordt er weinig rekening gehouden met de moge
lijkheid tot het drogen van was. Met name woningen zonder zolder, bieden geen alterna
tief (bijvoorbeeld een extra aansluitpunt plus benodigde ruimte ten behoeve van een 
wasdroger in de sanitaire ruimte). 



Vaste keukenvoorzieningen 
De norm in het Bouwbesluit is een aanrecht waarvan de lengte tenminste 2, 1 m1 is, waar 
in de huidige situatie (projecten) aan wordt voldaan. Voor de toekomst zal deze opstel
ling, mijns inziens, wel eens te beperkt kunnen zijn. Het gaat daarbij om de verwachting 
dat steeds meer apparatuur tot de standaarduitrusting gaat behoren (vatwasmachine, 
magnetron (vaak ook als vervanging van de oven)), waarvoor ruimte gereserveerd dient 
te worden. 

Daarnaast speelt ook de aanpasbaarheid van de keuken een belangrijke rol. Het gaat hier 
om het in hoogte kunnen verstellen van het aanrechtblad en het wegnemen van kasten 
om de bruikbaarheid te vergroten. De consument ziet deze 'verloren ruimte' echter graag 
elders in de ruimte terug. Het is dan ook niet ondenkbaar dat door toedoen van toekom
stige ontwikkelingen dit zal resulteren in een stijgende vraagontwikkeling. 

Verwarmingsinstallaties 
Het gevraagde prestatie-niveau van de verschillende doelgroepen ligt in sommige geval
len op een lager niveau dan de door de overheid gestelde eis (prestatie-niveau 5). Voor 
wat betreft deze produktindicator zijn er dan ook geen veranderingen te verwachten. 
Die zijn er overigens wel voor de verwarmingsinstallatie als onderhoudsgevoelige post en 
daarmee belangrijke factor voor wat betreft de exploitatiekosten. In de goedkope woning
bouw (projecten) wordt over het algemeen een VR-ketel toegepast. Door de onderhouds
gevoeligheid van verwarmingsinstallaties is het juist belangrijk de initiële investering zo 
optimaal mogelijk te benutten door een goede afstemming met de mate van onderhoud. 
De huidige keuze kan op termijn echter van grote invloed zijn. 

Belangrijkste aanwijzing daarvoor is duurzaamheid. Door het hanteren van een energie
prestatienorm (EPN) door de overheid (tabel 4.3) noodzaakt de toepassing van andere 
systemen, bijvoorbeeld HR-ketel in combinatie met WTW-unit (convectoren). Daarnaast 
gelet op de eindigheid van de belangrijkste energiedrager voor woningverwarming, 
aardgas, is het niet ondenkbaar dat er binnen de levenscyclus van woningen die er de 
komende jaren worden gebouwd, sprake zal zijn van een verandering van energiedrager 
(zonne-energie). 

Concrete aanwijzingen omtrent ontwikkelingen in prestatieniveau van marktsegmenten 
zijn er niet, wat overigens de huidige keuze niet minder belangrijk maakt, omdat het 
toepassen van andere systemen in de toekomst (vooralsnog) een grote ingreep van de 
woning vergt. Het treffen van voorbereidingen is dan ook een belangrijke optie. 

Veiligheid 
Het zo goed mogelijk kunnen waarborgen van de sociale veiligheid wordt door de ver
schillende doelgroepen zeer belangrijk gevonden. In een landelijk onderzoek naar woning
waardering (Kempen, 1994 [12]) blijkt veiligheid het belangrijkste aspect. Ook uit de 
woningmarktenquête in Eindhoven (SerVicE_Magazine, 1996 [13]) blijkt veiligheid een 
van de belangrijkste aspecten van ontevredenheid. Maar liefst 46 procent van de ge
enquêteerden zijn ontevreden over de beveiliging van de woning. Door de verdergaande 
individualisering en de daarmee over het algemeen gepaard gaande afnemende sociale 
controle zal een mogelijke toename van de criminaliteit tot gevolg kunnen hebben, wat de 
mate van belang aan veiligheid verder zal doen toenemen. Het (on)veiligheids-gevoel is 
daarbij wel afhankelijk van de beleving van de situatie. Met name ouderen zullen zich, -t 
onder overigens gelijke omstandigheden minder veilig voelen dan jongeren. 
Op initiatief van de politie is men, om dit onveiligheidsgevoel te bestrijden, gekomen tot i 
wat in 1998 een nationaal Keurmerk Veilig Wonen moet worden. Hierin wordt aangegeven 
op welke manieren een basisbeveiliging kan worden aangebracht (meer dan drie minuten 
inbrekersgeweld (Kant, F.M. van de, 1996 [14]). 
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Uit de geanalyseerde projecten blijkt dat de mate van veiligheid een duidelijke sluitpost in 
de begroting is, wat leidt tot kwaliteitsverlaging. Vaak wordt slechts de voordeur voorzien 
van een beter inbraakveilige uitvoering, terwijl overige ramen en deuren standaard 
worden uitgevoerd . Gelet daarbij op een teruggang in kwaliteit van toegepaste materialen 
(zachter hout) verdient veiligheid juist meer aandacht! 

7.4 Materiaaltoepassing als gevolg van 
macro-ontwikkelingen 

Ontwikkelingen beperken zich niet alleen tot vraag-prestaties (op woningniveau) van 
marktsegmenten, ook de opbouw van de woning is aan verandering onderhevig en 
daarbij mee van invloed op het exploitatietraject. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat we in 2015 geheel andere bouwprodukten kennen 
dan nu, zodat de nu gebouwde woning op een voor ons niet te voorziene manier wordt 
verbeterd (RIGO, 1991 [15]). Vooralsnog geven dergelijke uitspraken nog geen richting 
aan. Wel zijn er diverse signalen welke een verwachting omtrent materiaalgebruik uitspre
ken (hoofdstuk 4). 

7 . 4.1 Duurzaamheid 
Mil ieu is één van de aspecten waar de mens veel waarde aan hecht. Opgemerkt daarbij is 
dat deze waarde beïnvloedbaar is afhankelijk van de situatie waarin het verkeerd. Deze 
invloed is voor de consument vooral gericht op de korte termijn. De overheid geeft echter 
het belang van toepassen aan en wat de gevolgen voor de middellange en lange termijn 
zijn. Er moet rekening worden gehouden met verder stijgende kosten om door hergebruik 
van sloopafval het gebruik van primaire grondstoffen te beperken. Het nut van de scheid
baarheid bij sloop van de afzonderlijke materialen alsmede de aard van de toegepaste 
materialen zal daardoor in de toekomst toenemen. 

Duurzaamheid neemt dan ook in sterke mate in belang toe, nu nog als voorbeeldfunctie 
geleverd door de overheid, op termijn als voorgeschreven wet. Het is dan ook in het 
belang van de opdrachtgever en daarmee de huurder om zich gericht met duurzaamheid 
bezig te houden bij de opzet van woningen. Opvallend is dat het nu toepassen van 
duurzaamheid in sommige gevallen een kwaliteitsverlaging tot gevolg had! 
Zo zag men in de jaren '70-'80 de duurzaamheid voor kozijnen stijgen door het toepassen 
van hardhout (dark red meranti) in plaats van zachthout (vurehout) . De huidige ontwikke
lingen laten juist weer een 'teruggang' naar zachthout zien waarbij men zich meer richt 
op de verduurzaming. 

Kozijnen , ramen en deuren zijn erg onderhoudsgevoelig. Het is dan ook erg aantrekkelijk 
om juist deze kosten zoveel mogelijk te verschuiven naar het moment van investeren. 
(Belangrijke invloedsfactor is de reële rente (Een lage reële rente is van negatieve invloed 
op de onderhoudskosten)). Daartegenover staat dat voor hoofdgroepen als betonwerk en 
metselwerk juist de exploitatiekosten totaal of vrijwel geheel worden bepaald door de 
hoogte van de initiële kosten. Voor deze onderdelen ligt het meer voor de hand de initiële 
investering tot het noodzakelijke te beperken. Door de kwaliteitsverlaging, of beter 
gezegd verhoging van de duurzaamheid van toegepast materiaal, is het moeilijk om deze 
kosten zoveel mogelijk te verschuiven naar het moment van investeren. Beter is, in een 
juiste afstemming, met de totale gevel, de kozijnen te verkleinen, rekening houdend met 
de gestelde norm. 

Gelet op de geanalyseerde projecten blijkt dat er juist grote kozijnen worden toegepast in 
een kleine gevel (tabel 7.3). Hiermee liggen ze ver boven het gemiddeld toegepaste 
kozijnoppervlakte in de sociale huursector (eengezinswoningen). 



De in het Bouwbesluit opgenomen eis van maximaal 25 procent van het gebruiksopper
vlakte (GO) aan oppervlakte van ramen, deuren en daarbij behorende kozijnen (BB art. 
70--3) laat dit echter toe. 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1985 1986 1987 1988 1990 1992 1994 

Eengezinswoningen (sociale huursector): 

bruto geveloppervlakte (m1) 109 111 111 120 121 104 72 76 74 70 68 71 72 
kozijnoppervlakte(%) 32 33 33 28 26 26 25 26 26 26 27 28 27 
kozijnoppervlakte (m1) 35 37 37 34 31 27 18 20 19 18 18 19 19 
waarvan glasoppervlakte (%) 60 58 55 52 54 79 77 79 80 

Projecten 2 3 4 5 7 8 9 ref. 

bruto geveloppervlakte (m1) 33 56 25 61 56 49 52 44 68 44 
kozijnoppervlakte(%) 65 42 43 32 42 38 35 36 37 29 
kozijnoppervlakte (m2) 22 23 11 19 24 19 18 16 25 13 

max. 25% van het gebruiksoppervlakte ((m1) 88 art.70 --3) 27 29 19 21 21 21 19 24 23 25 

(bron : 1 9 70 - 1980: Kwantitatieve Materiaaldocumentatie ( KMD ); 

Tabel 7.3 
1 985-1988 : Kosten- en kwaliteitsregistratie (OGVH); 
1 990-1994, (DGVH ) 

Voor wat betreft de dakafwerking speelt duurzaamheid ook een beïnvloedbare belangrijke 
factor. Daarbij is voor sommige projecten gekozen voor een bitumen dakafwerking (plat 
dak). Normaal gesproken zijn bij de opzet van een woning de woonvoorkeuren van 
bewoners zo goed mogelijk ingeschat en wordt getracht risico's omtrent mogelijke 
ontwikkelingen in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Voor de omvang van dergelij
ke risico's wordt de woning voorzien van enige overmaat (toekomstwaarde). Met een 
woningopzet dat resulteert in een plan met bitumen dak, wat erg onderhoudsgevoelig is, 
wordt waarschijnlijk de mogelijkheid open gehouden de woning in de toekomst te kunnen 
uitbreiden. Hiermee wordt een mate van flexibiliteit aangegeven (aanbouwflexibiliteit) om 
naar het schijnt de mogelijkheden van verhuurbaarheid uit te kunnen breiden. 
Het is echter een flexibiliteit die nu (t=0) al veel kosten (exploitatiekosten) met zich 
meebrengt (materiaaltoepassing) en nimmer de zekerheid geeft omtrent toepassing. 
Belangrijk ook hier is, als de rente het toelaat, om zoveel mogelijk kosten te verschuiven 
naar het moment van investeren. Het toepassen van een hellend pannendak is dan 
misschien een betere optie, in kosten en in ieder geval in duurzaamheid. 

Uit bovenstaande alinea's is duidelijk dat de mate van duurzaamheid in sterke mate in 
belang zal toenemen. Voor wat betreft de projecten wordt daar nu al gehoor aan gegeven 
(technische duurzaamheid is over het algemeen redelijk tot goed te noemen (gebaseerd 
op SEV, 1995 [16]). Bij de te maken exploitatie-berekeningen, waarbij de woning (projec
ten) eventueel dient te worden aangepast aan mogelijk toekomstige ontwikkelingen, zal 
zoveel mogelijk gebruikt gemaakt worden van de meer duurzame materialen volgens de 
door de SEV opgestelde handleiding Duurzame Woningbouw [16] . 

7.4.2 Flexibiliteit - aanpasbaarheid 
Flexibiliteit wordt steeds vaker aangegrepen als mogelijkheid tot vergroting van de 
verhuurbaarheid. Wanneer de inbouw vervangen of veranderd kan worden, wordt de 
toekomstwaarde van het gebouwde groter (SEV, 1993 [17]). In paragraaf 7.3.2 werd al 
aangegeven dat mogelijkheden hieromtrent zich nogal beperken. Dat de huishoudenssa
menstellingen steeds meer divers worden wil nog niet zeggen dat daarmee een diversi
teit in gevraagd prestatieniveau ontstaat. De oppervlakte van een bouwlaag (uitgaande 
van een eengezinswoning) is ook niet van dien aard dat, door gebruikmaking van flexibele 
inbouw, vele varianten mogelijk zijn (beperking door het vastleggen van installaties, 
verticale stijg ruimten en dergelijke). 
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Uit diverse onderzoeken blijkt dat tijdens de bewoningsfase nauwelijks gebruik gemaakt 
wordt van mogelijkheden van flexibiliteit. (Slechts een derde van de bewoners wil tijdens 
de bewoningsfase veranderingen aanbrengen in de vorm van samenvoegen van ruimten, 
keukenafscherming , trap-berging en dergelijke (Kapteijns, 1992 [181). 75 Tot 90 procent 
stelt het echter wel op prijs om bij het betrekken van een woning invloed te kunnen 
uitoefenen op de plattegrond van de woning. 
Mijns inziens moet de flexibiliteit van inbouw zich dan ook moet beperken tot het even
tueel kunnen samenvoegen van twee (kleinere) ruimten en zich daarnaast vooral richten 
op het aanbieden van indelingsvarianten in het beginstadium (nieuwbouw). 

De mogelijkheden van flexibiliteit kunnen zich ook buiten de woning bevinden (aanbouw
flexibiliteit) . Het gaat daarbij om voorbereidingen voor eventueel te maken uitbreidingen 
van de woning door ontwikkelingen in vraagprestaties (bijvoorbeeld het aanbrengen van 
funderingen). Voor de betrouwbaarheid op termijn blijft het echter een onzekere factor 
(ontwikkeling vraagprestaties, bouwmethoden en dergelijke). Dit blijkt ook uit gegevens 
van de Nationale Woningraad (NWR), "slechts in vijf procent van de woningen met een 
voorinvestering maakt tijdens de exploitatieperiode hiervan gebruik", wat het belang van 
het zo goed mogelijk inschatten van woonvoorkeuren van bewoners nog eens benadrukt. 
Van dergelijke flexibiliteit als optie zal in dit onderzoek geen gebruik gemaakt worden. 

7.5 Her-match gevraagd - geboden 

Gebaseerd op het geen beschreven is in paragraaf 7.3 zal zich voor de verschillende 
marktsegmenten de komende 10 - 15 laar een verandering in vraagprestaties voordoen 
welke naar verwachting zijn toegespitst op met name de woonkamer, keuken en sanitair. 
In tabel 7.4 is een overzicht gegeven van de naar verwachting dan gevraagde prestatie
profielen. De aanpassing/veranderingen (in vergelijk met tabel 2.8) worden verwacht te 
zijn ingevuld door de desbetreffende prestatie-niveaus bij te stellen met een factor 1 tot 
een maximaal prestatieniveau van 5. 

Voor wat betreft de produktindicator warmte-isolatie zijn zal het gevraagde niveau worden 
afgestemd op de door de overheid gestelde norm, doordat wordt uitgegaan van nieuw
bouw en daarmee een eventuele overschrijd ing niet ten goede van de produkt-markt
combinatie (PMC) mag komen. 

A B C D E 

Grootte van de woonkamer 

Grootte van de keuken 

Aantal slaapkamers 

Grootte van de hoofdslaapkamer 4 5 5 5 3 

Grootte van de tweede slaapkamer 5 5 5 5 5 

Sanitair 5 5 5 

Warmte-isolatie 5 5 5 

A. aOeemlaanden lol ll ~ar 
B -lweepersoonshtJshoudens lol ll ~ar 

aangepaslpreslatieniveau ~ 
C. geziMen mei mderen 
D -lweepersoanshuishoudens ouder dan ll jaar 

gevraagdkwalileilmiveauplusl E • aAeenslaanden ouder dan ll jaar 

Tabel 7.4 



Gehanteerde wegingsfactoren zijn niet aangepast omdat huidige getallen deel uitmaken 
van het geheel (produkt-indicatoren van woning en woonomgeving). Aanpassingen zijn er 
echter wel te verwachten, met name als het gaat om woonruimte en sanitair (senioren). 
Gerekend met de aangepaste vraagprofielen en gegeven weegfactoren (bijlage 11) wordt 
in tabel 7.5 weergegeven in hoeverre woningen voor de verschillende marktsegmenten 
geschikt zijn. 

Petit-Prix-plus-woning 

2 Woonplan 2000 

Il 3 Ecologische afbouwwoning 

4 De Jong Bokstijn 

111 5 motto Bon'ton 

6 600-gulden-woning 

7 Meander-woning 

IV 8 WBV'Oost-Flevoland' 

9 Unikwadraatwoning 

10 REFERENTIE-WONING 

•• mr geschikt voor Ml betreffende huisil<ludenstype 

• geschi1t1 
irindergesch1t1 

. . m,ongeschiltt 

Tabel 7.5 
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A · aHeenslaonden lol 55 jaor 
B • tweepersoan<hushoudens lot 55 jaar 
C • gezinnen mei mderen 
0. tweepersoonshoohoudens ouder dan 55 ~ar 
E. oReenslaonden ouder dan 55 jaor 
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Daaruit blijkt dat de geschiktheid van woningen voor de diverse onderscheiden doelgroe
pen sterk is teruggelopen. Het achterblijven van de geschiktheid voor gezinnen, zoals 
aangegeven in paragraaf 7.2 (tabel 7.2), wordt hier nog duidelijker onderstreept. De 
geschiktheid handhaaft zich redelijk voor alleenstaanden tot 55 jaar, en oudere tweeper
soonshuishoudens. (Hier spelen echter ook nog andere aspecten een belangrijke rol op 
de mate van geschiktheid (zie paragraaf 7.2). 

In tabel 7.6 zijn de twee moment-opnamen naast elkaar gezet. Hieruit blijkt dat geschets
te verwachtingen (paragraaf 7.3) op een toch redelijk korte termijn (1 0 - 15 jaar) een 
grote invloed uitoefenen op de mate van geschiktheid van projecten voor meerdere 
doelgroepen. De verschillende projecten zijn over het algemeen dan nog geschikt voor de 
kleinere huishoudens (tabel 7.6). 

Van de negen projecten zijn er slechts twee (project 2 Woonplan 2000 en project 4 De 
Jong Bokstijn (uit verschillende categorie)) welke zich kunnen handhaven, en zich beter 
laten matchen dan de referentie. Uit bijlage Il blijkt dat in sommige gevallen de mate van 
geschiktheid kan worden verbeterd, uitgaand van aangenomen prestatieniveau, door het 
aanpassen/uitbreiden van het voorzieningenniveau. In de andere gevallen zal een keuze 
gemaakt moeten worden in een aanpassing in ruimte of een aanpassing van doelgroep. 

Voor de projecten één, zes, acht en de referentie als vergelijkingsbasis, zal in paragraaf 
7.6 aangegeven worden wat de invloed van dergelijke aanpassingen op het exploitatiere
sultaat zal zijn. Toegepaste keuze is gebaseerd op een grote mate van geschiktheid voor 
diverse marktsegmenten enerzijds, en het duidelijk afnemen van die geschiktheid onder 
invloed van geschetste toekomstige ontwikkelingen anderzijds. 

lffll 
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1 Peltt-Prix-plus-woning 

2 Woanplan 2000 

3 Ecologischealbouwwoning 

4 De Jong Bokslijn 

111 5 mollo Ban'lan 

6 600-guld en-woning 

7 Meander-woning 

IV 8 WBV'Oos!-Aevola nd' 

9 Unikwadraalwaning 

10 REFERENTIE-WONING 

Tabel 7.6 

huidigema!ch 

zeer geschikt 

gmhikl 

nielgescrnKI 

match onder invloed YOn !aekanulige anlwildcelingen 

A -aHeenslaanden lol 55 jaar 
B -lweepersoanshuishaudens lol 55 ~ar 
C • gezinnen mei kinderen 
D -lweepersoanshuishaudens ouder dan 55 ~ar 
E- aNeenslaanden ouder dan 55 ~ar 

Voor wat betreft project 3, ecologische afbouwwoning, wordt deze bewust niet in de 
berekeningen meegenomen. Reden hiervoor is, ondanks het mogelijk belangrijke element 
van afbouwen met het gezicht op de toekomst, dat een dergelijke projectbenadering voor 
een afbakening in de geschiktheid voor marktsegmenten zorgt (niet geschikt voor de 
meer ouderen). Een vergelijk met andere projecten in dit opzicht is dan ook niet goed 
mogelijk. 

Voor de berekeningen zal gebruik gemaakt worden van het toekomstscenario zoals 
beschreven in hoofdstuk 5 (tabel 5.7). 

7.6 Exploitatiegevolgen voor plankeuzen 

Voor de projecten één (Petit-Prix-plus-woning), zes (600-gulden-woning), acht 
(WBV'Oost-Flevoland) en de referentie is een exploitatie gemaakt. Daarbij is gebruik 
gemaakt van gegevens van Misset [19]. In bijlage 3 zijn van de bovengenoemde projec
ten de te maken kosten over een beschouwingsperiode van 50 jaar uiteengezet. Voor de 
geanalyseerde projecten (goedkope woningen), blijkt de kostprijshuur op een niveau van 
ongeveer f700 te liggen (tabel 7.7). Wordt daarnaast gerekend met een toevoeging aan 
de bedrijfsreserve (bij gemaakte exploitatie is hiervoor een extra maandhuur per jaar 
aangenomen), dan blijkt de huur op ongeveer /750 te liggen. 

Hieruit blijkt dat aan de hand van gekozen parameters en gegevens uit Misset, de wonin
gen voldoen aan de gehanteerde definitie van goedkope woningen. Er wordt echter vaak 
als indicatie gerekend met het door de overheid minimum vereiste aanvangsrendement 
van 6,65 procent (VROM, 1995) wat een huurprijs geeft van rond de /650. Zo'n aan
vangsrendement is echter bedoeld om aan te geven wat minimaal noodzakelijk is in 
verband met de huursom benadering. Dergelijke huurprijzen moeten dan ook niet zozeer 
als kostprijshuur worden overgenomen. 

De kosten zijn contant gemaakt tegen een percentage van 6,5% wat resulteert in een 
kostprijshuur van ongeveer /700 (tabel 7. 7). De huidige marktsituatie en verwachtingen 
omtrent toekomst (paragraaf 5.4) laten een dergelijk percentage toe. 
Opgemerkt is wel dat de ruimte tussen percentage en gestelde grens van kostprijshuur 
marginaal is (tabel 7. 7). 



Door gelet op marktverwachtingen meer zekerheid in te bouwen zou gebruik gemaakt 
kunnen worden van een toevoeging aan de bedrijfsreserve. De grens van /700 wordt 
daarmee wel duidelijk overstegen (ongeveer /50 (tabel 7.7)). 

sttchlingskouen • f 1 1 8 .◄ 51 117.611 
koslprijshwr jaar l (excl . loevoeging) f 707 7,1 6% 5 6,50% 693 7,07% 4 
koslprijshwr joor l (ind. loevoeging) f 766 7,76% 16 .◄06 7,40% 751 7,66% 16.085 
lwrprijs jaor l(vaslg esleld) f 700 7,09% -1.989 6,39% 700 7,14% 1.846 

prmnliel ond erhoud f 33.049 17,9 19.037 14,5 
klo ch!en-en mula lieanderhoud f 4.170 4.170 
ve,yangend onderhoud f 13.053 19,5 11.941 18,5 

uich1,,gskos1en • f 118.118 147.346 
koslprijshwr joor l (exd. lomeging l f 695 6,51 % 3 6,50% 786 6,40% 3 
kosrprijsoour joor l (ild. roevoegilgl f 753 7,05% 16.116 7,31% 851 6,93% 18.119 
hwrprijs joorl(mlgesleldi f 700 6,55% 1.341 6,57% 700 5,70% -13.904 

prm nliel oaderhoud Cl/ f 17.114 11 ,1 16.686 18,l 
kloch!en-en mulalieanderhoud Cl/ f 4.170 4.170 
grool onderhoud Cl/ f 15.769 11,3 19.936 13,5 

Tabel 7.7 • grondprijs /18.100 (1994= 100 (bcon: DGVH, 199611 oangeposr noor 01 -1996 (1081 /1 9.656 

6,50% 
7,39% 
6,60% 

6,50% 
7,30% 
5,45% 

Voor wat betreft onderhoud waarbij een opsplitsing is gemaakt in preventief, klachten- en 
mutatie, en vervangend onderhoud is geen eenduidig beeld te geven. Project 8 doet een 
grotere investering tegen lagere onderhoudskosten terwijl bij project 1 en 6 juist een 
lagere investering gepaard moet laten gaan met meer exploitatiekosten. De verschillende 
benadering komt echter niet terug in de kostprijshuur. 

Vergelijken we de projecten met de referentie dan blijkt dat de kosten voor onderhoud 
zo'n 11 % hoger liggen. Alleen project 8 ligt op ongeveer gelijk niveau waarbij de nadruk 
zich meer vestigt op beter investeren en daardoor minder exploiteren. 
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In paragraaf 7.3 is aangegeven wat mogelijk te verwachten ontwikkelingen op een termijn 
van 15 jaar kunnen zijn . De gevolgen hieromtrent zijn grafisch weergegeven in tabel 7.8 
(huidige match en match bij toekomstige ontwikkelingen). (Zie ook paragraaf 7.5.) 
Om de woning geschikt te maken voor de dan geldende vraag (15 jaar), zal het prestatie
niveau een aantal wijzigingen moeten ondergaan. 



[20] VROM, 1996 • 
Huurbeleid voor de verhuurder, 
Woningwaardering sstelsel, Den haag 
1996. 
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De keuze van aanpassing is zoveel mogelijk toegespitst op te verwachten ontwikkelingen. 
Echter, het gevraagde prestatieniveau, samen met de daarbij behorende weegfactoren 
(regressiecoëfficiënten) laat de mogelijkheid open om door middel van andere, vaak meer 
eenvoudige maar vooral meer goedkope manieren, de woning voor meer zo niet alle 
marktsegmenten in de primaire doelgroep geschikt te maken. Het moeten aanpassen van 

. keuken en woonkamer zoals in paragraaf 7.3 als verwachting wordt aangegeven, worden 
dan ook in eerste instantie zoveel mogelijk vermeden (kostenaspect). 

De "gemaakte aanpassingen" worden hier summier weergegeven. Het dan geldende 
prestatieniveau is weergegeven in tabel 7.9. 
Project I (Petit-Prix-plus-woning); 

- aanpassing van het voorzieningenniveau, plaatsing 2' toilet in de badkamer, 
- het opheffen van een verblijfsruimte waardoor twee gelijkwaardige, ongeveer 

even grote verblijfsruimten ontstaan. 
Project VI (600-gulden-woning); 

- aanpassing van het voorzieningenniveau, plaatsing 2' toilet in de badkamer, 
- het opheffen van een verblijfsruimte waardoor twee gelijkwaardige, ongeveer 

even grote verblijfsruimten ontstaan. 
Project VIII (WBV'Oost-Flevoland'); 

- aanpassing van het voorzieningenniveau, plaatsing 2' toilet in de badkamer, 
- het opheffen van de interne bergruimte op de begane grond, wat resulteert in 

een vergroting van de woonkamer. Verloren bergruimte wordt teruggebracht in 
de vorm van een prefab buitenberging (eis omtrent bergruimte Bouwbesluit 
1992), 

- het opheffen van een verblijfsruimte waardoor twee gelijkwaardige, ongeveer 
even grote verblijfsruimten ontstaan. 

Project Referentie; 
- aanpassing van het voorzieningenniveau, plaatsing 2' toilet in de badkamer, 

grootte aantal 
warmte- grootte 2e hoofd- slaap-

project isolatie sanita ir slaapkamer sloopkomer kamers keuken woonkamer 

project l *5 3 2 5 4 5 2 

project 6 5 4 3 4 4 3 3 

project 8 5 4 3 4 4 2 3 

project referentie 5 4 3 5 4 3 3 

project 6 5 3 3 

project 8 5 2 

project referentie 5 3 3 

Tabel 7.9 •presto!o-niveous volgens produkin<Ï<otoren tabel 2.7 

De kosten die de verschillende aanpassingen met zich meebrengen lopen per project 
nogal uiteen (tabel 7.10). Met name bij project acht brengt het opheffen van de interne 
bergruimte de nodige kosten met zich mee. Voor de overige projecten blijven de kosten 
enigszins beperkt. Wanneer daarbij vastgehouden wordt aan een kostprijshuur van f700 
laat het resultaat de gevolgen beter zien. 



De te maken kosten bij de aanpassingen worden wel wat gecompenseerd door een 
nieuwe kostprijshuur omdat een hoger prestatieniveau wordt geleverd. Daarbij is gebruik 
gemaakt van het Woningwaarderingsstelsel [20] wat resulteert in een nieuwe kostprijs
huur (tabel 7.10). 
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excl. loevoeging ind. !oevoeging huurprijs 
bedrijlirmrve bedrijhrmrve mlgesle~ op /700 

resuiloal rrnJlaal resul!aal 

NCW IRR NCW IRR NCW IRR 

/718 7 6,50% /777 16.652 7,41% /700 -4.915 6,23% 
j699 21 6,50% /758 16.242 7,40% /700 185 6,51 % 
/724 0 6,50% /785 16.116 7,32% /700 -7.416 6,12% 
/788 0 6,50% /854 18.287 7,31 % /700 -24.623 5,41% 
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exd. !oevoeging 
bedrijlumrve 

resul!Ool 

NCW IRR 

j699 6,50% 
/679 6,50% 
/721 6,50% 
/779 6,50% 

ind.!oevoegilg 
bedrij lireserve 

resuhool 

NCW IRR 

/757 16.215 7,41% 
/736 15155 7,59% 
/781 16.718 7,20% 
/844 18.070 7,29% 

t..Jrprijs 
mlges!dd op /700 

resuhool 

NCW IRR 

/700 246 6,51 % 
/700 5.773 6,82% 
/700 -5.769 6,21 % 
/700 -21.996 5,53% 
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De woningen zijn met gemaakte aanpassingen weer geschikt voor alle doelgroepen. Hier 
moet wel een kanttekening bij geplaatst worden want in sommige gevallen wordt de 
geschiktheid onder andere gerealiseerd door het aanpassen van het aantal slaapkamers 
tot meer gelijkwaardige vertrekken. De mate van geschiktheid voor gezinnen zal hier 
echter niet mee toenemen, ondanks dat er een ander beeld wordt gegeven (harde eis 
omtrent het aantal slaapkamers). 

Naast het uitvoeren van de aanpassing in jaar 15 van het exploitatie-traject is ook geke
ken wat de invloed van dergelijke aanpassingen op het exploitatieresultaat is wanneer 
aangepast prestatieniveau (tabel 7.9) bij aanvang van exploitatie wordt toegepast (dus de 
nieuwbouwwoning gelijktijdig voorzien van extra voorzieningen (bijvoorbeeld een 2' 
toilet) en/of de voorziene ruimte-indeling in jaar 15 reeds nu meenemen). In tabel 7.10 is 
hier van de vier projecten een overzicht gegeven (kostprijshuur en mate van geschiktheid 
bij huidige vraagprestaties). 



Hieruit blijkt dat het voortijdig uitvoeren van mogelijk toekomstige ontwikkelingen niet 
altijd tot een verwacht voordeel hoeft te leiden zoals project 8 laat zien. Voor de projecten 
één en zes geldt zelfs dat de aanpassingen beter nu uitgevoerd kunnen worden. 
Opmerking daarbij is dat, ondanks het feit dat een meer gunstige kostprijshuur resultaat 
is van een lagere investering, het prestatieniveau van geboden en gevraagd een betere 
match geeft dan de huidige match (tabel 7.10). 

In totaal blijkt uit de financiële gegevens van de verschillende projecten dat het van groot 
belang is om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de vraag naar prestaties van 
marktsegmenten om zodoende te maken kosten zoveel mogelijk te beperken. 
Daarnaast moet je je afvragen in hoeverre dit type goedkope woning zich moet blijven 
concentreren op de gehele bandbreedte aan marktsegmenten. De kosten voor te maken 
aanpassingen blijven over het algemeen dan nog wel beperkt tot de sloop van een wand 
en een uitbreiding van het voorzieningenniveau, toch zijn ze al binnen 15 jaar nodig. 





8 Conclusies en aanbevelingen 

Doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in de voorwaarden waaronder goedkope 
woningen kunnen concurreren met een gangbaar aangeboden eengezinswoning. Hiervoor 
zijn diverse projecten, welke voldoen aan de opgestelde definitie van een goedkope 
woning geanalyseerd en getoetst aan het huidig gevraagde prestatie-niveau en mogelijk 
te verwachten veranderingen hierin. 

In dit hoofdstuk worden conclusies (paragraaf 8.1) getrokken aan de hand van resultaten 
van gestelde onderzoeksvragen. Paragraaf 8.2 geeft aanbevelingen inzake het onderzoek. 

8.1 Conclusies 

Voor de eerste onderzoeksvraag "Wat is momenteel het prestatieniveau van een goedko
pe eengezinswoning?" zijn een aantal projecten geanalyseerd welke 'passen' in de 
opgestelde definitie van een goedkope eengezinswoning. Uit het beperkte aanbod is de 
uiteindelijke keuze opgedeeld in categorieën om te kunnen aangeven in hoeverre een 
bepaalde planopzet zich meer of minder onderscheid in vergelijk met een referentie. 
Deze referentie volgt uit de 2• onderzoeksvraag "Wat is het prestatieniveau van een 
gangbare eengezinswoning?" De keuze als ijkpunt/ vergelijkingsbasis is gebaseerd op 
kerngegevens sociale huursector (eengezinswoningen). 

Uit een vergelijk tussen de verschillende projecten en de referentie zijn een aantal conclu
sies te trekken: 
- In eenheid van woonoppervlakte (WO) biedt de goedkope woning gelijke prestaties 

(figuur 8.1 ); 
- In eenheid van gebruiksoppervlakte biedt de goedkope woning 10 tot 20 procent 

minder. Alleen de categorie Vergaande verbeteringen in het bouwproces onder
scheid zich met zo'n 10 procent meer oppervlakte; 
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- In eenheid van kosten (figuur 8.2) blijkt de procentuele afwijking zich voornamelijk af 
te tekenen in kosten per m2 binnenwerks kernoppervlakte (BKO) en woonoppervlakte 
(WO). De procentuele afwijking in kosten per m2 gebruiksoppervlakte (GO) is van 
meer geringe mate. Alleen de categorie Vergaande verbeteringen in het bouwproces 
onderscheid zich met zo'n 20 procent lagere eenheidsprijs dan de andere categorieën . 
(overige projecten); 
De plattegrond van de woning bestaat vaak uit een diepe maar vooral smalle travee
maat. Voordeel hieromtrent komt echter niet terug in de hoeveelheid kosten per 
eenheid (figuur 8.1 ), maar is wel van invloed op met name de vrijheid van indeling 
door beperking in praktische mogelijkheden; 
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Figuur 8.2 Procentuele afwijkingen in kosten 

- Het geleverde voorzieningenniveau van een goedkope woning wijkt niet af van het 
ge leverde niveau bij de referentie; 

- De mate van flexibiliteit wordt, om op de steeds groter wordende variatie in Program
ma van Eisen (PvE) in te kunnen spelen, niet meegegeven. Niet bij de verschillende 
goedkope won ingen, maar ook niet bij de referentie. Flexibiliteit beperkt zich vaak tot 
indelingsvarianten; 

- Het blijkt dat de goedkope woningbouw zich voornamelijk concentreert op het effi
ciënt gebruik van ruimten en de afmetingen beperkt tot het noodzakelijke; 

- Uit de analyse blijkt dat de categorie Vergaande verbeteringen in het bouwproces 
om de woning goedkoper te maken, door vergaande prefabricage in bouwelementen 
en mogelijkheden tot woning-opzet tot een optimale prijs-kwaliteitverhouding kan 
komen (gestandaardiseerd bouwproces), hetgeen terugkomt in het geboden presta
tieniveau. 

De verschillende voor het onderzoek gehanteerde projecten zijn gematcht met het 
gevraagde prestatie-niveau van de primaire doelgroep (aandachtsgroep). Hieruit blijkt dat 
de geschikthe id van de projecten voor gezinnen enigszins achterblijft. De match, bestaan
de uit alleen produkt-prestaties, laat zien dat de verschillende projecten meer geschikt 
zijn voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Deze geschiktheid moet echter 
met enige nuance worden bekeken, met name voor ouderen (Den E). 

Naast het prestatieniveau van de zeven punten spelen immers nog andere onderdelen 
een rol welke niet in de match zijn meegenomen. Bijvoorbeeld het belang van gelijk
vloershe id van woningen welke toeneemt met het ouder worden van de consument. Deze 
woningen zullen daardoor toch eerder niet geschikt zijn voor deze doelgroepen. 



De techniek biedt tegenwoordig echter mogelijkheden om "de mate van onbruikbaar 
worden van de verdieping" met het toenemen van de leeftijd op te vangen. Hier spelen 
weer andere aspecten van belang (bijvoorbeeld de breedte van gangen, trapvorm en 
dergelijke). 

Naar verwachting zal door toedoen van mogelijk toekomstige ontwikkelingen het presta
tie -niveau en daarmee de mate van geschiktheid veranderen. Het gaat hier voornamelijk 
om veranderingen op het niveau van: 
- Woonruimte. De hoeveelheid ruimte voor de doelgroep is erg belangrijk. De 

ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar laten dan wel een 
verkleining van het woonoppervlakte van de woning met zo'n 15 
procent zien, echter door het afnemen van de gemiddelde 
huishoudensgrootte nam dit oppervlakte met zo 'n 24 procent 
toe. De verwachting dat de gemiddelde huishoudensgrootte 
verder zal afnemen (CBS, 1996), zal dit percentage verder 
toenemen. Er wordt immers geen verdere afname in woonruimte 
verwacht. De verwachting laat zelfs een vraag naar meer woon
ruimte zien (Trendrapport 1995); 

- Aantal ruimten. Het Trendrapport 1995 geeft aan dat individualisme en de 
behoefte aan privacy zich in de toekomst zal voortzetten, met als 
gevolg een stijgende vraag naar meer vertrekken. Mijns inziens 
zal de stijging van het aantal ruimten in een woning niet doorzet
ten, de plattegrond van de woning laat een verdere versnippering 
niet toe en daarnaast neemt de huishoudensgrootte verder af. De 
nadruk zal meer komen te liggen op het bieden van gevraagde 
ruimte (afmetingen); 

- Voorzieningenniveau. Naar verwachting zal er zich een stijgende vraag naar voorzienin
gen ontwikkelen, met name voorzieningen in sanitair (2• toilet) 
en een vergroting van vaste keukenvoorzieningen (meer appara
tuur tot de standaard uitrusting). Het gaat daarbij ook om 
mogelijkheden tot het kunnen aanpassen (bijvoorbeeld de 
hoogte van het blad, of het wegnemen van kastruimte) . Dergelij
ke aanpassingsmogelijkheden zullen daarmee ook van invloed 
zijn op benodigde ruimte . 

Toekomstige ontwikkelingen hebben ook betrekking op materiaaltoepassingen, met name 
door de mate van: 
- Duurzaamheid. 

- Flexibiliteit. 

Duurzaamheid zal in sterke mate in belang toenemen. De 
overheid geeft hiervoor het belang van toepassen aan en wat de 
gevolgen voor de middellange- en lange termijn zijn. Er moet 
rekening worden gehouden met verder stijgende kosten om door 
hergebruik van sloopafval het gebruik van primaire grondstoffen 
te beperken. Het nut van scheidbaarheid alsmede de aard van 
toegepaste materialen zal daardoor in de toekomst toenemen. 
Het toepassen van meer duurzame materialen zal dan ook in dit 
opzicht exploitatie-risico's beperken. 
In de literatuur wordt flexibiliteit vaak aangegrepen als een 
mogelijkheid tot vergroting van de verhuurbaarheid. Bij dergelijke 
uitspraken moeten, voor wat betreft de goedkope woningbouw, 
vraagtekens worden gezet. Dat de huishoudenssamenstellingen 
steeds meer divers worden wil nog niet zeggen dat daarmee een 
grotere diversiteit in gevraagd prestatie-niveau ontstaat. De 
oppervlakte van een bouwlaag (uitgaande van een goedkope 
eengezinswoning) is ook niet van dien aard dat, door gebruikma
king van flexibele inbouw de gebruiksmogelijkheden toenemen 
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(beperking door het vastleggen van installaties, verticale stijg
ruimten en dergelijke). Het toepassen van flexibiliteit moet zich 
dan ook beperken tot het eventueel kunnen samenvoegen van 
ruimten en daarnaast richten op het aanbieden van indelingsva
rianten in het beginstadium. 

Gebaseerd op deze verwachtingen zijn nieuwe vraagprofielen van de primaire doelgroep 
samengesteld, waarmee opnieuw een match met het geboden prestatieniveau is ge
maakt. Dat de projecten minder geschikt zijn voor gezinnen, wat blijkt uit de huidige 
match, wordt door toedoen van mogelijke ontwikkelingen (met name een toenemende 
vraag naar ruimte en de vraag naar extra voorzieningen) nog duidelijker onderstreept. De 
geschiktheid van goedkope woningen handhaaft zich alleen voor jonge alleenstaanden. 

Uit de exploitatie van de huidige situatie blijkt dat de kostprijshuur op het niveau van 
ongeveer f700 ligt en daarmee voldoet aan de gehanteerde definitie van een goedkope 
woning. Voor een belangrijk deel wordt dit gerealiseerd doordat gerekend wordt met een 
beperkt rentepercentage wat de huidige marktsituatie en verwachtingen omtrent de 
toekomst toelaten. 

Voor een aantal projecten is gekeken wat nodig is om de woningen op termijn (15 jaar) 
weer geschikt te maken voor de dan geldende vraag. Vooralsnog blijven de hiervoor te 
maken kosten over het algemeen beperkt. De woningen zijn dan echte r alleen geschikt 
voor kle ine jonge huishoudens. 

Het geboden prestatie-niveau voor met name gezinnen is dan te laag. Om dit aan te 
passen dient de woning te worden vergroot (vraag naar meer ruimte) . De kosten die een 
dergelijke uitbreiding met zich meebrengt zijn dan aanzienlijk. 

8.2 Aanbevelingen 

Uit de financiële gegevens van de verschillende projecten blijkt dat het van groot belang 
is om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de vraag naar prestaties van marktseg
menten om zodoende een betere afstemming te kunnen realiseren waarmee kosten ten 
behoeve van aanpassen zoveel mogelijk beperkt blijven. Mogelijkheden voor de goedkope 
woningbouw in de toekomst moet zich daarbij richten op: 
- grotere specialisatie, betere afstemming op één en/of meerdere doelgroep(en) en niet 

trachten de woningen voor alle doelgroepen geschikt te houden. De mate van geschikt
heid zou daarbij kunnen worden vergroot door het meer betrekken van de huurder bij de 
won ing (mogelijkheden tot indelen), of zelfs geheel over te laten aan de huurder (het 
idee van casco-verhuur (WBV Het Oosten). Dergelijke initiatieven zorgen wel voor een 
extra afbakening ten behoeve van de geschiktheid van doelgroepen (de meer jongere 
huishoudens); 

- In dit onderzoek is uitgegaan van een exploitatieperiode van 50 jaar. Gezien de (grote) 
invloed van mogelijke ontwikkelingen in de toekomst op de mate van geschiktheid van 
deze woningen is een kortere beschouwingsperiode misschien een betere optie. 

Er is in dit onderzoek uitgegaan van indicatoren op produktniveau. De omgeving is buiten 
beschouwing gelaten zodat het gevraagde prestatie-niveau omtrent deze geen invloed 
kan uitoefenen op de mate van geschiktheid van het project. Deze keuze is bewust om 
een meer algemeen beeld te kunnen geven. Het erbij betrekken van de lokatie blijft echter 
belang rijk. 

In het onderzoek is uitgegaan van één woningtype (eengezinswoning). De geschiktheid 
van woningen zou echter voor meerdere typen onderzocht kunnen worden. 
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tweepersoonhuishoudens tot 55 jaar 
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alleenstaanden ouder dan 55 jaar 
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3 
3 
4 
4 
3 ~---0,02 0 0,09 0 0,02 0, 16 

0 0,04 0 0,08 0, l 0,09 
0,03 0,06 0,04 0, 1 0,07 0,09 

0 0,03 0 0,1 0,05 0 
0,13 0,03 0,1 0 0,12 0,06 

.. ~~~-
Petit-Prix-plus-woning 5 3 2 5 4 5 2 
Woonplan 2000 5 4 3 5 4 4 3 
Ecologische afbouwwoning 5 2 l 1 2 l 2 
De Jong Bokstijn 5 4 5 4 4 4 3 
motto Bon'ton 5 2 5 5 4 4 2 
60Q-gulden-woning 5 4 3 4 4 3 3 
Meander-woning 5 4 3 3 4 3 2 
WBV'0ost-Flevoland' 5 4 3 4 4 2 3 
Unikwadraatwoning 4 4 5 5 4 2 3 

l 0 Referentie-woning 5 4 3 5 4 3 3 

A PETIT-PRIX 0 -0,04 0 0,09 0 0,06 -0, 16 
B 0 0 -0, 12 0 0,08 0,2 -0,09 
( 0 -0,06 -0, 18 0 0 0,14 -0, 18 
D 0,11 0 -0,09 0 0,2 0,1 0 
E 0,01 -0, 13 -0,09 0,2 0 0,12 -0,06 

A WOONPIAN2000 0 -0,02 0 0,09 0 0,04 0 
B 0 0 -0,08 0 0,08 0,1 0 
( 0 -0,03 -0, 12 0 0 0,07 -0,09 
D 0, 11 0 -0,06 0 0,2 0,05 0 
E 0,01 0 -0,06 0,2 0 0 0 

A ECO-W0NING 0 -0,06 0 -0,27 0 -0,02 -0, 16 
B 0 0 -0, 16 0 -0,08 -0,2 -0,09 
( 0 -0,09 -0,24 -0, 16 -0,2 -0,14 -0, 18 
D 0,11 0 -0, 12 0 0 -0, l 0 
E 0,01 -0,26 -0, 12 -0,2 0 -0,36 -0,06 



A JONG BOKSTIJN 0 -0,02 0 0 0 0,04 0 
B 0 0 0 0 0,08 0,1 0 
( 0 -0,03 0 -0,04 0 0,07 -0,09 
D 0, 11 0 0 0 0,2 0,05 0 
E 0,01 0 0 0,1 0 0 0 

A MOTTO BON10N 0 -0,06 0 0,09 0 0,04 -0, 16 
B 0 0 · o 0 0,08 0,1 -0,09 
( 0 -0,09 0 0 0 0,07 -0, 18 
D 0,11 0 0 0 0,2 0,05 0 
E 0,01 -0,26 0 0,2 0 0 -0,06 

A 600-GULDEN-WONING 0 -0,02 0 0 0 0,02 0 
B 0 0 -0,08 0 0,08 0 0 
( 0 -0,03 -0, 12 -0,04 0 0 -0,09 
D 0, 11 0 -0,06 0 0,2 0 0 
E 0,01 0 -0,06 0,1 0 -0, 12 0 

A MEANDER-WONING 0 -0,02 0 -0,09 0 0,02 -0, 16 
B 0 0 -0,08 0 0,08 0 -0,09 
( 0 -0,03 -0, 12 -0,08 0 0 -0, 18 
D 0,11 0 -0,06 0 0,2 0 0 
E 0,01 0 -0,06 0 0 -0, 12 -0,06 

A WBV OOST-FLEVOIAND 0 -0,02 0 0 0 0 0 
B 0 0 -0,08 0 0,08 -0, 1 0 
( 0 -0,03 -0, 12 -0,04 0 -0,07 -0,09 
D 0, 11 0 -0,06 0 0,2 -0,05 0 
E 0,01 0 -0,06 0,1 0 -0,24 0 

A UNIKWADRAATWONING -0,15 -0,02 0 0,09 0 0 
B -0,03 0 0 0 0,08 -0,1 
( -0,05 -0,03 0 0 0 -0,07 
D 0 0 0 0 0,2 -0,05 
E 0 0 0 0,2 0 -0,24 

A mmNTIE-WONING 0 -0,02 0 0,09 0 0,02 
B 0 0 -0,08 0 0,08 0 
( 0 -0,03 -0, 12 0 0 0 
D 0, 11 0 -0,06 0 0,2 0 
E 0,01 0 -0,06 0,2 0 -0, 12 

1 Petit-Prix-plus-woning -0,05 0,07 -0, 18 0,32 0,05 
2 Woonplan 2000 0, 11 0,1 -0,07 0,3 0,15 
3 Ecologische afbouwwoning -0,51 -0,53 -0,91 -0, 11 -0,99 
4 De Jong Bokstijn 0,02 0,18 0,01 0,36 0, 11 
5 motto Bon'ton -0,09 0,09 -0,l 0,36 -0,11 
6 60ü-gulden-woning 0 0 -0, 18 0,25 -0,07 
7 Meander-woning -0,25 -0,09 -0,31 0,25 -0,23 
8 WBV'Oost·Flevoland' -0,02 -0, 1 -0,25 0,2 -0, 19 
9 Unikwadraatwoning -0,08 -0,05 -0, 14 0,15 -0,04 

10 Referentie-woning 0,09 0 -0,14 0,25 0,03 



0,75 0,1 0 
0,15 0 0,2 
0,25 0, 15 0,3 
0,44 0 0,15 
0,04 0,52 0, 15 

1 Petit-Prix-plus-woning -0, 12 -0, 18 -0,22 -0, 10 -0, 17 
2 Woonplan 2000 -0,01 -0,07 -0, 13 -0,06 -0,04 
3 Ecologische afbouwwoning -0,29 -0,46 -0,54 -0,23 -0,60 
4 De Jong Bokstijn -0,01 0,00 -0,09 0,00 0,00 
5 motto Bon'ton -0, 13 -0,08 -0, 14 0,00 -0, 19 
6 600-gulden-woning -0,01 -0,07 -0, 15 -0,06 -0, 11 
7 Meander-woning -0, 16 -0, 15 -0,22 -0,06 -0, 14 
8 WBV'0ost-Flevoland' -0,01 -0, 16 -0, 19 -0, 12 -0, 18 
9 Unikwadraatwoning -0, 10 -0, 11 -0, 13 -0,05 -0, 14 

10 Referenti&Woning -0,01 -0,07 -0, 13 -0,06 -0, 11 

++ (0-10%) zeer geschikt 
+ (10- 20%) geschikt 

(20-30%) minder geschikt 
(>30%) zeer ongeschikt 

1 Petit-Prix-plus-woning + + + + 
2 Woonplan 2000 ++ ++ + ++ ++ 
3 Ecologische afbouwwoning 
4 De Jong Bokstijn ++ ++ ++ ++ ++ 
5 motto Bon'ton + ++ + ++ + 
6 600-gulden-woning ++ ++ + ++ + 
7 Meander-woning + + ++ + 
8 WBV'0ost-Flevoland' ++ + + + + 
9 Unikwadraatwoning + + + ++ + 

10 Referenti&Woning ++ ++ + ++ + 
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doelgroepen ei e e => 0 c:, C Q) ;;: V'> c::n c::n C _.:,,!. ;;: 

A alleenstaanden tot 55 jaar 5 5 5 4 
B tweepersoonhuishoudens tot 55 jaar 5 5 5 5 
( gezinnen met kinderen 5 5 5 5 
D tweepersoonshuishoudens ouder dan 55 jaar 5 5 
E alleenstaanden ouder dan 55 jaar 5 3 

-f&îll-lflr'll'4P'l'A/"Lr~l~~~#lll 
A alleenstaanden tot 55 ~ar 0, 15 0,02 0 0,09 0 0,02 0, 16 
B tweepersoonhuishoudens tot 55 jaar 0,03 0 0,04 0 0,08 0, l 0,09 
C gezinnen met kinderen 0,05 0,03 0,06 0,04 0, l 0,07 0,09 
D tweepersoonshuishoudens ouder dan 55 jaar 0, 11 0 0,03 0 0, l 0,05 0 
E alleenstaanden ouder dan 55 jaar 0,01 0, 13 0,03 0, l 0 0, 12 0,06 

fflJ11;1'fr,H'~Al'AM:8P'~AF'~1~~~.1:a 
l Petit-Prix-plus-woning 5 3 2 5 4 5 2 
2 Woonplan 2000 5 4 3 5 4 4 3 
3 Ecologische afbouwwoning 5 2 l l 2 l 2 
4 De Jong Bokstijn 5 4 5 4 4 4 3 
5 motto Bon'ton 5 2 5 5 4 4 2 
6 600-gulden-woning 5 4 3 4 4 3 3 
7 Meander-woning 5 4 3 3 4 3 2 
8 WBV'0ost·Flevoland' 5 4 3 4 4 2 3 
9 Unikwadraatwoning 4 4 5 5 4 2 3 

10 Referentie-woning 5 4 3 5 4 3 3 

A PETIT-PRIX 0 -0,04 0 0,09 0 0,04 -0,32 
B 0 0 -0, 12 0 0,08 0,1 -0, 18 
( 0 -0,06 -0, 18 0 0 0,07 -0,27 
D 0 0 -0,09 0 0,1 0,05 0 
E 0 -0,26 -0,09 0,2 0 0 -0, 12 

A W00NPIAN2000 0 -0,02 0 0,09 0 0,02 -0, 16 
B 0 0 -0,08 0 0,08 0 -0,09 
( 0 -0,03 -0, 12 0 0 0 -0, 18 
D 0 0 -0,06 0 0,1 0 0 
E 0 -0, 13 -0,06 0,2 0 -0, 12 -0,06 

A ECO-W0NING 0 -0,06 0 -0,27 0 -0,04 -0,32 
B 0 0 -0, 16 0 -0,08 -0,3 -0, 18 
( 0 -0,09 -0,24 -0, 16 -0,2 -0,21 -0,27 
D 0 0 -0, 12 0 -0, l -0, 15 0 
E 0 -0,39 -0, 12 -0,2 0 -0,48 -0, 12 



A JONG BOKSTIJN 0 -0,02 0 0 0 0,02 -0, 16 
B 0 0 0 0 0,08 0 -0,09 
( 0 -0,03 0 -0,04 0 0 -0, 18 
D 0 0 0 0 0,1 0 0 
E 0 -0, 13 0 0,1 0 -0, 12 -0,06 

A MOTTO BON10N 0 -0,06 0 0,09 0 0,02 -0,32 
B 0 0 0 0 0,08 0 -0, 18 
( 0 -0,09 0 0 0 0 -0,27 
D 0 0 0 0 0,1 0 0 
E 0 -0,39 0 0,2 0 -0,12 -0, 12 

A 600-GULDEN-WONING 0 -0,02 0 0 0 0 -0, 16 
B 0 0 -0,08 0 0,08 -0, l -0,09 
( 0 -0,03 -0, 12 -0,04 0 -0,07 -0, 18 
D 0 0 -0,06 0 0,1 -0,05 0 
E 0 -0, 13 -0,06 0,1 0 -0,24 -0,06 

A MEANDER-WONING 0 -0,02 0 -0,09 0 0 -0,32 
B 0 0 -0,08 0 0,08 -0, l -0, 18 
( 0 -0,03 -0, 12 -0,08 0 -0,07 -0,27 
D 0 0 -0,06 0 0,1 -0,05 0 
E 0 -0, 13 -0,06 0 0 -0,24 -0, 12 

A WBV OOST-FLEVOlAND 0 -0,02 0 0 0 -0,02 -0, 16 
B 0 0 -0,08 0 0,08 -0,2 -0,09 
( 0 -0,03 -0, 12 -0,04 0 -0, 14 -0, 18 
D 0 0 -0,06 0 0,1 -0, l 0 
E 0 -0, 13 -0,06 0,1 0 -0,36 -0,06 

A UNIKWADRAATWONING -0, 15 -0,02 0 0,09 0 -0,02 -0, 16 
B -0,03 0 0 0 0,08 -0,2 -0,09 
( -0,05 -0,03 0 0 0 -0, 14 -0, 18 
D -0,11 0 0 0 0,1 -0, l 0 
E -0,01 -0, 13 0 0,2 0 -0,36 -0,06 

A REFERENTIE-WONING 0 -0,02 0 0,09 0 0 -0, 16 
B 0 0 -0,08 0 0,08 -0, l -0,09 
( 0 -0,03 -0, 12 0 0 -0,07 -0, 18 
D 0 0 -0,06 0 0,1 -0,05 0 
E 0 -0, 13 -0,06 0,2 0 -0,24 -0,06 

1 Petit-Prix-plus-woning -0,23 -0, 12 -0,44 0,06 -0,27 
2 Woonplan 2000 -0,07 -0,09 -0,33 0,04 -0, 17 
3 Ecologische afbouwwoning -0,69 -0,72 -1, 17 -0,37 -1 ,31 
4 De Jong Bokstijn -0, 16 -0,01 -0,25 0,1 -0,21 
5 motto Bon'ton -0,27 -0, 1 -0,36 0,1 -0,43 
6 60ü-gulden-woning -0, 18 -0,19 -0,44 -0,01 -0,39 
7 Meander-woning -0,43 -0,28 -0,57 -0,01 -0,55 
8 WBV'Oost-Flevoland' -0,2 -0,29 -0,51 -0,06 -0,51 
9 Unikwadraatwoning -0,26 -0,24 -0,4 -0, 11 -0,36 

10 Referentie-woning -0,09 -0, 19 -0,4 -0,01 -0,29 



A 0,75 0,1 0 0,36 0 0,06 0,64 1,91 
B 0,15 0 0,2 0 0,24 0,4 0,36 1,35 
( 0,25 0, 15 0,3 0,2 0,4 0,28 0,45 2,03 
D 0,55 0 0,15 0 0,3 0,2 0 1,2 
E 0,05 0,65 0,15 0,3 0 0,6 0,24 1,99 

1 Petit-Prix-plus-woning -0, 19 -0,22 -0,25 -0,08 -0,24 
2 Woonplan 2000 -0,09 -0, 13 -0, 16 -0,05 -0, 19 
3 Ecologische afbouwwoning -0,36 -0,53 -0,58 -0,31 -0,66 
4 De Jong Bokstijn -0,09 -0,07 -0, 12 0,00 -0, 16 
5 motto Bon'ton -0,20 -0, 13 -0, 18 0,00 -0,32 
6 60()-gulden-woning -0,09 -0,20 -0,22 -0,09 -0,25 
7 Meander-woning -0,23 -0,27 -0,28 -0,09 -0,28 
8 WBV'0ost-Flevoland' -0, 10 -0,27 -0,25 -0, 13 -0,31 
9 Unikwadraatwoning -0, 18 -0,24 -0,20 -0, 18 -0,28 

10 Referentie-woning -0,09 -0,20 -0,20 -0,09 -0,25 

++ (0-10%) zeer geschikt 
+ (10- 20%) geschikt 

(20-30%) minder geschikt 
(> 30%) zeer ongeschikt 

1 Petit-Prix-plus-woning + ++ 
2 Woonplan 2000 ++ + + ++ + 
3 Ecologische afbouwwoning 
4 De Jong Bokstijn ++ ++ + ++ + 
5 motto Bon'ton + + ++ 
6 60()-gulden-woning ++ ++ 
7 Meander-woning ++ 
8 WBV'0ost-Flevoland' + + 
9 Unikwadraatwoning + + 

10 Referentie-woning ++ ++ 



Bijlage 111 

Exploitatie-opzet (intitieel en aan de hand van macro-ontwikkelingen) 
Project 1 (Petit-Prix-plus-woning) 
Project VI (600-gulden-woning) 
Project VI 11 (WBV'Oost-Flevoland') 
Project Referentiewoning 

1 
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Exploitatie-berekening 

Op de achterliggende pagina's is voor vier projecten een exploitatie gemaakt. Uitwerking 
betreft de huidige situatie en gevolgen bij aanpassing van het geboden profiel door 
toedoen van ontwikkelingen in vraagprestaties (paragraaf 7.3 en bijlage 11 ). 
Er is gerekend met de parameters beschreven in hoofdstuk 5 welke zijn ondergebracht in 
tabel 111-1 . 

Voor het invullen van exploitatiekosten is gebruik gemaakt van Misset Beheer en Onder
houd (januari 1994) en Calculatie Vademecum Kleinbouw, deel 2: verbouwen en uitbrei
den 1993. Alle cijfers, inclusief staartkosten en BTW, zijn geïndexeerd naar januari 1996. 

kapitaallastenrente 
rendement opdrachtgever 
huurprïjlenstijging 

bouwkostenkostenstijging 
onderhoudskostenstijging 
kosten algemeen beheer 
stijging kosten algemeen beheer 
kosten verzekering en belasting 
stijging kosten verzekering en belasting 
huurderving 
mutatiegraad 
toevoeging bedriifsreserve 

exploitatieperiode 
financieringsvorm 
restwaarde 

element: 
• initiële kosten 
• vervangingskosten 
• onderhoudskosten 
. cycli 

grondkosten 

Tabel 111-1 

% 7,5 
% 6,5 
% 3,1 eerste 10 jaar 3,5% 

volgende tijdvakken 3,0% 
% 3,0 
% 4,0 
f 300,-
% 3,0 
f 400,-
% 4,0 
% 2,0 
% 10,0 
f 1 maand huur (geïndexeerd) 

jaar 50 
% annu'itair 
f 0,- exclusief grond 

kengetallen volgens Misset 
(beheer en onderhoud) 

f 18.200,- jaartal 1994 (1 OO)(bron: DGVH Kodal, 1996) 
(aangepast naar 01 -1996 (108) Jl 9.656,-) 

De onderstaande alinea's geven uitleg over de rekenmethode waarbij de cijfers van 
toepassing zijn op project 1 (Petit-Prix-plus-woning). De methode is analoog voor de 
overige projecten. 

Er wordt gerekend met een rentepercentage van 7,5% wat voor de investering resulteert 
in een annuïteit van /9.129 per jaar (formule 111-1 ). Contant gemaakt omvat dit een 
bedrag van /8.572 (jaar 1 ). 

Ann . 

inv. 

n 

Formule 111-1 

Ann. =inv. x (((i * (1+ir) / ((1+i/-1))) 

: de annuïteit per jaar 

: investering 

: beschouwingsperiode 

: rente in % / 100 



De kosten vermeld in de kolom preventief onderhoud CWzijn contant gemaakte bedra
gen (formule 111-2) over de beschouwingsperiode (50 jaar), welke voortvloeien uit 
gehanteerde cycli en kosten volgens Misset Beheer en Onderhoud. Kosten voor onder
houd zijn aan het begin van het jaar in rekening gebracht. 

CW(n) 

kasstroom (n) 

Formule 111-2 

CW (n)= kasstroom (n)x (t+i) · • 

: de contante waarde in jaar n 

: alle opbrengsten minus alle kosten in jaar n 

: rente in%/ 100 

Voor klachtenonderhoud is een bedrag aangehouden van f100 per jaar en voor mutatie
onderhoud een bedrag van f500 per mutatie bij een mutatiepercentage van 10 procent. 
De resulteert in een bedrag van f150 per jaar welke in de kolom klachten- en mutatie
onderhoud GW contant zijn weergegeven (jaar 1 f141 ). 

Het vervangend onderhoud vloeit voort uit het exploitatie-overzicht en wordt volgens 
Misset over verschillende jaren ingevuld (jaar 20 - 25 - 30 - 35 en 40). Het gaat hier om 
onder andere de vervanging van buitenwandopeningen, sanitair, vaste keukenvoorzienin
gen en installaties en dergelijke. In totaal gaat het om een contant gemaakt bedrag van 
f23.053 

Voor de kosten algemeen beheer wordt uitgegaan van een bedrag van f300 per jaar met 
een stijgingspercentage van 3 procent per jaar, welke in de kolom kosten algemeen 
beheer CWcontant zijn weergegeven. 

Voor verzekering en belasting bedraagt het jaarlijkse bedrag f400 met een stijgingsper
centage van 4 procent per jaar. Ook deze bedragen worden contant gemaakt, weergege
ven in de kolom verzekering en belasting GW. 

De totale kosten GWgeeft het bedrag wat door huur moet worden opgebracht. In het 
eerste jaar gaat het hier om een bedrag van f9 .193 (formule 111-3) In dit bedrag is 
rekening gehouden met een toevoeging aan de bedrijfsreserve van een maand huur. Het 
percentage huurderving van 2 procent wordt 'gekort' op de kasstroom (kolom Kasstroom 
NCW saldo). Per maand resulteert dit in een kostprijshuur van f766 met een Bruto
aanvangs-rendement (BAR) van 7, 76% 

kostprijshuur 

tot. kosten CW 

h 

n 

13 / 12 

Formule 111-3 

kostprijshuur yaa r 1) = 

tot. kosten CW/((((1-((t+hY(t+i)))" ) / (1-((t+hY(t+i))))/(13/12)) 

: kostprijshuur totaal jaar 1 

: totale kosten CW per woning 

: huurstijging per jaar in % / 100 

: beschouwingsperiode 

: rente in%/ 100 

: 1 maand huur als toevoeging bedrijfswaarde 

1 



1 

De kolom huur CW excl. toevoeging bedrijfsreserve geeft het jaarlijkse huurbedrag wat 
sec benodigd is om de woning 'sluitend ' te kunnen exploiteren. De kostprijshuur in jaar 1 
bedraagt dan f707 per maand, bij 6,5% en een BAR van 7, 16% 

De kolom huur CW vastgesteld op /700 wat in dit onderzoek is aangenomen als grens 
van goedkope woning, geeft de jaarlijkse contante huur over een beschouwingsperiode 
van 50 jaar. Hieruit blijkt dat er voor project 1 (Petit-Prix-plus-woning) een tekort ontstaat 
van ongeveer f2.000 wat resulteert in een rendement van 6,39%. 

Op blad Azijn de verschillende vraagprestaties per doelgroep weergegeven met daar
naast het geboden profiel van project 1. Verder laat het de gevolgen van beschreven 
mogelijke ontwikkelingen (paragraaf 7 .3) in de toekomst zien (mate van geschiktheid 
over 15 jaar) met daarnaast de benodigde aanpassingen (grijs gearceerd) om het project 
minimaal terug te brengen op de mate van geschiktheid tijdens initiatie. Voor project 1 
gaat het daarbij om een aanpassing in het voorzieningenniveau (extra toilet) en het laten 
vervallen van een verblijfsruimte waardoor twee gelijkwaardige ruimten onstaan. 

Op blad C en D zijn deze aanpassingen van het vraagprofiel in kosten omgezet, waarbij 
een opdeling is gemaakt in het uitvoeren van de aanpassing in jaar 15 en het direct 
toepassen van de 'aanpassingen '. Bij het uitvoeren van de aanpassing in jaar 15 wordt 
gerekend met een huuraanpassing welke voortvloeit uit het puntenverschil volgens 
Won ingwaarderingsstelsel. (In geval van project 1 gaat het om een toevoeging van 3 
punten (verhogen voorzieningenniveau (2e toilet)).) 
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aH11nsloanden lol 55 jaar 5 5 1 4 2 2 3 A an11nslaand,n1a155jaar 5 1 1 4 
1W11pmonhuishoud,ns 10115 jaar 5 5 5 5 3 3 3 B IW11peooonhuishoud,ns 10155 jaar 5 5 5 5 
g1zinn,nm,1~nd11en 5 5 5 5 3 3 4 ( g1zinnenm,1~nd11en 5 5 5 5 
1W11peooonshuishoudens oud,r dan 55 jaar 4 2 5 5 2 3 4 0 IW11peooonshuishoudens oud,r dan 15 jaar iif:1111~~ 5 1 
oftaonsloanden oud,r dan Il jaar 4 4 5 3 1 4 3 E all11nsloandon aud,r dan Il jaar 5 3 

··-~~ .... ~~J.~~-♦:'¼._J .... ~ _1 ••• f~.-~- ~;~,~~~· 1 ,.., • .,~Ui..t.:~!:.~~{.;(.,,.J.~•~},.;1-. '.j_, ,h; ... ,tl ~ .. ~ J 
allaonslaandon lol 55 jaar 0,15 0,01 0 0,09 0 0,01 0,16 onderproslotio -0,36 -0,3 -0,51 -0,09 -0,47 
IWaopeooonhuishoudens lol 15 jaar 0,03 0 0,04 0 0,08 0,1 0,09 gewogen vraag 1,91 1,35 1,03 1,1 1,99 
gezinnonmel~nd,ren 0,05 0,03 0,06 0,04 0,1 0,07 0,09 PMC -0,19 -0,11 -0,15 -0,08 -0,14 
IWaoporsoonshuishoudens OU<!,r dan Il jaar 0,11 0 0,03 0 0,1 0,05 0 male van gosch~lheid • ++ 
oftaonsloanden OU<!or dan 55 jaar 0,01 0,13 0,03 0,1 0 0,12 0,06 

• , .~ ... ,. .• il,-:-,!...;'_~·(~~ t..h-·!.. 1-~;~1,).~~J, ....... ,JH;~.l.,a1)\,1:-_:,i'\W~ ~~.~~~.~~~~ 
Mll'rix1h.o-woning 5 3 1 5 4 5 1 1 Pdll'rix1lus-woning 

Ml-frtx1lus-wonlng 0 -0,04 0 0,09 0 0,06 -0,16 
0 0 -0,11 0 0,08 0,1 onderprestatie -0,31 -0,18 -0,37 0 -0,11 
0 -0,06 -0,18 0 0 0,14 gewogenvroog 1,91 1,3S 1,03 1,1 1,99 

0,11 0 -0,09 0 0,1 0,1 PMC -0,17 -0,13 -0,18 0,00 -0,06 
0,01 -0,13 -0,09 0,1 0 0,11 malevangoschiklh,id • • • ++ ++ 

~,.~~~ ... ,~-~~2:-ll!:::~! ~l:'.l~rt~5-ffl,,,~~,~~·.~.~.•ir.-.. i,~~!.-~-{-'" 1't:_;§.r1 
0,75 0,1 0 0,36 0 0,04 0,48 1,73 
0,15 0 0,1 0 0,14 0.3 0,17 1,16 
0,15 0,15 0,3 0,1 0,4 0,11 0,36 1,87 
0,44 0 0,15 0 0,1 0,15 0 0,94 
0,04 0,51 0,15 0,3 0 0,48 0,18 1,67 

~•t•~? ~~,,,~1-'S'I-Jffl~. , 1~ 1"~-!;1C~ .... ;!-~'Hl.1.~~'}!'·"!- ~- -'-~ '- '.'·J;,'°~'~ -"'~'- ~ ,--~~ !·:.S 
PMC -0,11 -0,18 -0,11 -0,10 

++ (0· 11ml 1111 goschikl ;?fö+ aanpassing presto~eniveau 
(10-21m) goschikl 
(10-31m) mindergoschikl 

___ (> Jim) zee,ongeschikl 

~~-i~~-;i~~~--~ .:-.al 
malt van goschlk~eld 

·BIADA· 



·118.451 ·118.45 ·118.451 
8.571 881 141 282 376 10.252 8.486 8.486 6.637 9.193 9.193 7.330 8.400 8.400 6.553 
8.049 581 138 272 367 9.407 7.714 8.749 6.201 9.478 8.3S. 6.831 8.660 7.631, 6.125 
7.558 737 134 263 358 9.051 7.467 9.020 5.825 9.771 8.090 6.435 8.929 7.392 5.751 
7.096 633 131 255 350 8.465 7.229 9.300 5.715 10.075 7.831 6.306 9.206 7.156 5.644 
6.663 786 128 246 342 8.166 6.998 9.588 5.356 10.387 7.581 5.927 9.491 6.927 5.286 
6.257 1755 125 238 334 8.709 6.775 9.885 4.187 10.709 7.339 4.740 9.785 6.706 4.120 
1.875 611 122 231 326 7.164 6.559 10.192 5.138 11.041 7.105 5.673 10.089 6.492 5.073 
5.516 725 119 223 318 6.901 6.349 10.508 4.837 11.383 6.878 5.356 10.401 6.285 4.774 
1.180 639 116 216 311 6.462 6.146 10.834 ◄.742 11.736 6.659 5.243 10.724 6.084 4.680 

10 4.863 1688 1H 209 303 7.177 5.950 11.169 3.517 12.100 6.446 4.003 11.056 5.890 3.458 
11 4.567 241 111 202 296 5.416 5.760 11.516 4.796 12.475 6.240 5.266 11.399 5.702 4.738 
12 4.288 1621 108 195 289 6.102 5.576 11.873 3.251 12.862 6.041 3.706 11.752 5.520 3.196 
13 4.026 229 106 189 282 U33 5.398 12.241 4.484 13.261 5.848 4.925 12.lll 5.344 4.430 
14 3.780 663 103 182 276 5.005 5.226 12.620 3.897 13.671 5.662 4.324 12.492 5.173 3.845 
15 3.550 1405 101 176 269 5.502 5.059 13.011 3.006 14.096 5.481 3.419 12.880 5.008 2.956 
16 3.333 630 99 lil 263 4.495 4.898 13.411 3.638 l ◄.533 5.306 4.038 13.279 4.848 3.589 
17 3.130 209 96 165 257 3.816 ◄.74 1 13.831 3.920 14.983 1.136 4.307 13.690 4.693 3.873 
18 2.939 1349 94 160 251 4.792 4.590 14.259 2.644 11.448 4.972 3.019 14.115 4.543 2.59'1 
19 1.759 199 92 154 245 3.449 4.443 14.701 3.664 11.926 4.814 4.027 14.552 4.398 3.620 
20 2.191 2206 90 2.984 149 239 8.259 4.302 15.157 .1.453 16.420 4.660 ·l.101 15.004 4.258 ·l.495 
21 2.433 607 88 144 234 3.505 4.164 15.627 3.008 16.929 4.111 3.348 15.469 4.12'1 2.967 
22 2.284 388 86 140 228 3.126 4.031 16.111 3.109 17.454 4.367 3.438 11.948 3.990 3.069 
23 2.145 181 84 135 223 2.767 3.903 16.611 3.202 17.9'15 4.228 3.521 16.443 3.863 3.164 
24 2.0H 854 82 131 217 3.298 3.778 17.126 2.419 18.553 4.093 2.727 16.952 3.740 2.381 
21 1.891 2703 80 8.769 126 212 13.782 3.657 17.657 ~.306 19.128 3.962 ~.008 17.478 3.620 ~.343 
26 1.776 753 78 122 207 2.936 3.541 18.204 2.310 19.721 3.836 2.599 18.020 3.505 2.275 
27 1.667 441 76 118 203 2.504 3.428 18.768 2.522 20.332 3.713 2.802 18.578 3.393 2.488 
28 1.565 381 74 114 198 2.333 3.318 19.310 2.484 20.963 3.595 1.755 19.154 3.285 2.451 
29 1.470 157 71 111 193 2.003 3.212 19.950 2.615 21.613 3.480 2.877 19.748 3.180 2.583 
30 1.380 692 Il 6.533 107 189 8.971 3.110 20.569 ➔ .543 22.283 3.369 ·4.289 20.360 3.078 ➔.174 

31 1.296 473 69 103 184 2.125 3.010 21.206 2.121 22.973 3.261 2.367 20.991 2.980 2.091 
32 1.217 402 67 100 180 1.966 2.914 21.864 2.107 23.685 3.117 2.345 21.642 2.885 2.078 
33 1.143 444 66 97 176 1.924 2.821 22.541 1.983 24.420 3.056 2.213 22.313 2.793 1.955 
34 1.073 272 64 94 171 1.674 2.731 23.240 2.075 25.177 2.959 2.298 23.005 2.704 2.048 
35 1.007 732 63 2.572 90 167 4.633 2.644 23.961 ·l.034 25.957 2.864 ~18 23.718 2.617 ·l.060 
36 946 591 61 87 164 1.849 2.560 24.703 1.601 26.762 2.773 l.814 24.453 2.534 1.580 
37 888 335 60 81 160 1.128 2.478 25.469 1.789 27.592 2.684 1.991 25.211 2.453 1.764 
38 834 290 58 82 156 1.421 2.399 26.259 1.764 28.447 2.599 1.960 25.993 2.374 1.740 
39 783 378 57 79 152 1.450 2.322 27.073 1.609 29.329 2.516 1.799 26.798 2.299 1.186 
40 735 745 56 2.195 77 149 3.956 2.248 27.912 ·l.018 30.238 2.435 ·834 27.629 2.225 ·\.040 
41 690 186 54 H 145 1.150 2.176 28.777 1.673 31.171 2.358 1.851 28.486 2.154 1.652 
42 648 497 53 71 142 1.412 2.107 29.669 1.301 32.142 2.282 1.473 29.369 2.085 1.280 
43 609 307 52 69 138 1.175 2.040 30.589 1.432 33.138 2.210 1.599 30.279 2.019 1.412 
44 171 298 Il 67 131 1.123 1.974 31.537 1.384 34.165 2.13' 1.545 31.218 \.954 1.364 
45 537 819 50 65 132 1.602 l.911 32.515 807 35.225 2.071 963 32.186 1.892 788 
46 504 274 48 63 129 1.018 l.850 33.523 1.299 36.316 2.005 l.450 33.183 1.832 l.281 
47 473 101 47 61 116 809 1.791 34.562 1.419 37.441 l.941 l.166 34.112 1.773 1.401 
◄ 8 ◄◄◄ 459 ◄6 59 113 l.131 l.73◄ 35.63◄ 1.013 38.603 l.879 1.155 35.173 1.717 996 
49 ◄ l7 321 ◄5 17 110 961 l.679 36.738 l.101 39.800 l.819 1.238 36.366 l.662 1.084 
50 392 175 44 55 117 783 1.615 37.877 1.202 41.033 l.761 1.334 37.493 l.609 1.186 
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Aanpassing prestatie-niveau in jaar 15 d10100tiol 
110npas5ing 

loloe huut huurind. huur 
oonpassir,"J bisten oonfm'.5ing huur- huur kms!room loeV0911ng kms!room "'5lgoslokl kms!roo, 

"'' cw cw cw oonpas5ing cw huur NCWnlo b,dql,..,. .. huur(W NCWnlo op/700 huurCW NCW..Ji 
.,.,,,, .,.,,,, ·110.'1'.)l 

1 10.252 8.612 8.611 6.761 9.330 9.330 7.464 8.◄ 00 8.◄00 6.113 
1 9.407 7.828 8.879 6.314 9.619 8. ◄81 6.913 8.660 7.636 6.121 
3 9.051 7.579 9.15◄ 1.93◄ 9.!17 8.110 6.113 8.919 7.392 1.711 

◄ 8.461 7.337 9.◄38 1.811 10.225 7.9◄ 8 6.◄20 9.206 7.116 1.644 
5 8.166 7.102 9.731 1.◄18 10.1◄2 7.694 6.038 9.◄91 6.917 1.286 
6 8.709 6.876 10.033 ◄.186 10.869 7.449 4.847 9.781 6.706 rno 
1 7.164 6.616 10.3◄◄ 1.133 11.105 7.111 5.777 10.089 6.◄91 5.073 
8 6.901 6.44 ◄ 10.664 ◄.930 11.553 6.981 5 . ◄56 10 . ◄0l 6.281 4.774 
9 6.◄ 62 6.138 10.995 4.831 11.911 6.718 5.341 10.72◄ 6.084 ◄.680 

10 7.177 6.039 11.336 3.604 12.280 6.5◄2 4.097 11.016 1.890 3.418 
11 5.416 5.846 11.687 4.880 12.661 6.333 1.357 11.399 5.702 ◄ .738 

11 6.502 1.619 12.049 3.331 13.053 6.131 3.794 11.752 5.110 3.196 
13 4.833 l. ◄79 11.423 4.563 13 .◄18 5.931 5.010 12.117 5.344 4 .◄30 

14 5.005 5.304 11.808 3.973 13.875 5.7◄6 4.◄ 07 12.◄91 5.173 3.8◄5 

15 1. ◄03 7.904 16 39 5.134 13.105 671 14.305 5.561 1.097 11.880 5.008 553 
16 ◄. ◄95 16 41 4.971 13.614 3.709 14.749 5.385 4.115 13.179 4.848 3.589 
17 3.856 15 41 4.811 14.036 3.989 15.106 5.113 4.382 13.690 4.693 3.873 
18 4.792 15 43 4.658 14.472 2.7 11 15.677 5.046 3.092 14.115 4.543 2.599 
19 3.449 14 44 4.510 14.920 3.729 16.163 4.881 4.098 14 .552 4.398 3.620 
20 8.259 14 46 4.366 15.383 -1.390 16.665 4.729 -1.033 15.004 4.258 -1.495 
21 0 3.505 13 47 4.126 15.860 3.069 17.181 4.578 3.414 15.469 4.122 2.967 
22 0 3.116 13 49 4.091 16.351 3.168 17.714 4.432 3.502 15.948 3.990 3.069 
23 0 2.767 13 50 3.961 16.858 3.259 18.263 4.291 3.583 16.443 3.863 3.164 
24 0 3.198 12 52 3.834 17.381 2.474 18.829 4.154 1.187 16.952 3.740 2.381 
25 161 14.041 11 53 3.712 17.119 -8.514 19.4 13 4.021 ~-111 17.478 3.620 -8.603 
26 1.936 Il 55 3.593 18.475 1.361 10.015 3.893 1.655 18.010 3.501 2.175 
11 1.504 11 17 3.479 19.048 1.512 10.631 3.768 2.856 18.578 3.393 2.488 
18 1.333 11 59 3.368 19.638 1.533 11.275 3.648 1.808 19.154 3.285 1.451 
19 1.003 10 60 3.160 10.247 1.662 11.934 3.531 2.928 19.748 3.180 2.583 
30 8.971 10 61 3.156 10.875 ◄.498 11.614 3.419 ◄.140 20.360 3.078 ◄ .574 
31 1.125 10 64 3.055 11.121 1.165 13.315 3.310 1.414 10.991 2.980 1.091 
32 1.966 9 66 1.958 11.189 1.149 14.038 3.204 1.391 11.642 2.885 1.078 
33 1.914 68 1.863 11.877 2.014 14.783 3.101 1.158 11.313 1.793 1.955 
34 1.674 70 2.112 13.586 2.111 15.551 3.003 1.341 23.005 1.704 1.048 
35 4.633 73 2.683 14.317 ·996 26.343 2.907 -776 13.718 1.617 -1.060 
36 1.849 75 2.598 15.071 1.641 27.160 2.814 1.855 24.453 1.534 1.580 
37 0 1.118 17 2.515 15.848 1.815 28.002 2.714 1.030 25.111 1.453 1.764 
38 0 l .◄ 1 1 79 2.434 16.649 1.799 28.870 2.637 1.998 11.993 1.374 1.740 
39 0 1.450 81 2.317 17.476 1.643 29.761 2.113 1.831 26.798 2.299 1.186 
40 263 4.219 84 1.281 28.327 - 1 .2 ◄8 30.688 2.472 -1.061 27.629 2.221 -1.303 
41 0 1.150 87 2.209 29.205 1.701 31.639 2.393 1.881 28.486 2.114 1.612 
42 0 1.412 90 2.138 30.111 1.332 32.620 2.316 1.106 29.369 2.085 1.280 
43 0 1.171 93 2.070 31 .044 l.◄ 62 33.631 2.242 1.631 30.279 2.019 1.412 
44 0 1.113 95 2.004 32.007 1.413 34.674 2.171 1.176 31.218 1.954 1.364 
45 0 1.602 98 1.9◄0 31.999 835 31.749 2.101 994 32.186 1.892 788 
46 0 1.018 101 1.878 34.011 1.326 36.857 2.034 1.480 33.183 1.832 1.281 
47 0 809 101 1.818 31.076 1.446 37.999 1.969 1.194 34.212 1.773 1.402 
◄8 0 1.131 108 1.760 36.16◄ 1.038 39.177 1.907 1.182 31.273 1.717 996 
◄9 0 961 111 1.704 37.285 1.126 40.391 1.846 1.265 36.366 1.662 1.084 
10 0 783 111 1.649 38.◄◄ 1 1.221 41.644 1.787 1.360 37.493 1.609 1.186 

01emah91 huur incl. toeYOOjJ'ng bed~ls19S8M nuurgesl81(]opr,uu 
nmi,m huuip'1'1Jra~ (07-1996) 164 l.3◄2,24 
l:mlpq,dekbooeh,ui 8.612 718 ko,Jpq,dekbooeh,ui 771 700 
bllllooolMl-ooemenl (BAi) 7,2"1'1, bru10111nw1rJ5"1erdemenl (BAR) 7,8'!/, 7,0'fl, 
NCW 1 NCW 16.651 -4.911 
inleme18nleW>el (lll) 6,50'7, interne renl9Y081 (IU) 1,◄ Jr, 6,2"!1, 
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Proiect 6 60===~=·"fvbSM ttt~c:,:/h'!lft~. ::·,t\fs::.s,e1-r,;,:,,MJ IJii,•îiï iîMiîiil IIIO!lif raiiiiii111 w-1 
"' 

j 1 

i 
8- "' i ., J ~ 

·= ¾ i ~ i ~ I ·f ~ -il -~ ~ ~ 

~ 
,, ;,,, 1 1, ] ~ J! t i 'J; ] doelg,oepen 3' 
-~ g, g ;; doelg,oepen 3' 

-~ ~ g 
olleensloanden tot55jaar 5 5 5 4 2 2 3 A alleenstoandentat55joar 5 
t,mpmonhuishoudens tot 55 jaar 5 5 5 5 3 3 3 8 t,mpmonhuishoud,ns tot 55 jaar 5 
gezinnenmet~nderen 5 5 5 5 4 3 4 ( g11zinnanm111kind1ren 5 
t,mpmonshuishoudens ouder don 55 jaar 4 1 5 5 1 3 4 0 r.eepeaoonshuishoudens ouder dan 55 jaar 
aUeenstaanden auderdan55jaar 4 4 5 3 1 4 3 E alleensloandenauderdan55jaar 

■!!~i·i-~~~~:r~/~~~ ·h,,~~·,.:·, ... ~-:-;::,,.!~~. J~Îf ~:..:ll:~1-;~::r:";j ~Mlllt1il .lf_,1,t;i, :,;., -~~ 
alleenstaanden tot 55 jaar 0,15 0,01 0 0,09 0 0,01 0,16 anderp,esto!e -0,18 -0,17 -0,44 -0,11 -0,49 
r.eep..,.anhuishaudens tot 55 jaar 0,03 0 0,04 0 0,08 0,1 0,09 gewogenVTaag 1,91 1,35 1,03 1,1 1,99 
gezimen met kinderen 0,05 0,03 0,06 0,04 0,1 0,07 0,09 PMC -0,09 -0,10 -0,11 -0,09 -0,15 
r.eept1soanshuishoud,ns ouder don 55 jaar 0,11 0 0,03 0 0,1 0,05 0 mate van geschik~eid ++ ++ 
alleenstaandenauderdon 55~ar 0,01 

-z&AA41.~§®!f' '.-r;i,h~f"aj.)if.~ - ··'.·1 -~--.:-~;:::--- ~-Yi:~i"i- E,&g ~~,'.j ,>;:~~ ~ ..... 'lt;','ilr,; 

6001uldenwoning 5 4 3 4 4 3 3 6 6001uldenwoning 

60~uld111t11oning 0 -0,01 0 0 0 0,01 
0 0 -0,08 0 0,08 0 onderpresto!e -0,16 -0,19 -0,35 -0,05 -0,3 
0 -0,03 -0,11 -0,04 0 0 gewogen vraag 1,91 1,35 1,03 1,1 1,99 

0,11 0 -0,06 0 0,1 0 PMC -0,08 -0,14 -0,17 -0,04 -0,15 
0,01 0 -0,06 0,1 0 -0,11 mate van geschik~eid ++ + + ++ 

lilwii·R~~i-·~~~~ir•"'~'.:~. ~~-2~:~BI ~-
0,75 0,1 0 0,36 0 0,04 0,48 1,73 
0,1 5 0 0,1 0 0,14 0,3 0,17 1,16 
0,15 0,15 0,3 0,1 0,4 0,11 0,36 1,87 
0,44 0 0,15 0 0,2 0,15 0 0,94 
0,04 0,51 0,15 0,3 0 0,48 0,18 1,67 

... . .: '--:•,J, ,.;..,...,.., ••• ..:~~;,;,,!.J:jfil;ti!',',;;, ~.;;,,l;Jt.'i,.tli;ll,.;:;î'.t'Ji(~;.:it,~.,.'J,.~i"-" 
PMC -0,01 -0,07 -0,15 -0,06 -0,11 

++ (0· Hl%) zeer geschikt t\t;J~::1~ aanpassing prasltttieniveau 
(10 -20,,) gesch~t 
(10-30,,) mindergesch~t 

1 (> 30,,) m1on1eschikt 

• _ .11~~~ • .k..ü~~.\U!t;., ,:1:,"'-~ 
mo~ van geschik~eid ++ ++ + ++ 
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Aanpassing prestatie-niveau in jaar 15 ateroolief 
oonfN]5:!ing 

lot!M huut huurind. huur 
oonpas:5ing kosien oonpassirr., huut huur bisstroom l"""!ing kmstroom ""1ge,lell bisstroom 

''" fW fW fW oonpassir,J fW hu111 NfWm bed~fsl8S8MI huurfW NfWsodo opf/00 huurfW NfWsd<I 
· 11 /.bll · IJ/ ,ll ll ·1 1/.bl.l 

10.056 8.393 8.393 6.680 9.091 9.091 7.366 8.400 8.400 6.687 
9.193 7.619 8.653 6.175 9.374 8.165 6.798 8.660 7.636 6.181 
9.004 7.386 8.911 5.738 9.665 8.001 6.341 8.919 7.391 5.744 

4 8.181 7.150 9.198 5.771 9.964 7.746 6.354 9.106 7.156 5.776 
5 8.106 6.911 9.483 5.193 10.173 7.498 5.858 9.491 6.917 5.199 
6 8.478 6.701 9.lll 4.301 10.591 7.159 4.848 9.785 6.106 4.306 
7 7.153 6.487 10.080 4.937 10.920 7.017 5.467 10.089 6.491 4.941 
8 6.816 6.180 10.393 4.805 ll.159 6.803 5.318 10.401 6.185 4.810 
9 6.430 6.079 10.715 4.670 11.608 6.586 5.167 10.714 6.084 4.675 

10 7.184 5.885 11.047 3.411 11.968 6.375 3.893 11 .056 5.890 3.lll 
11 5.386 5.697 11.389 4.731 11.338 6.171 5.197 11.399 5.701 4.736 
11 6.246 5.515 11 .141 3.416 11.711 5.975 3.867 11 .111 1.110 3.411 
13 4.806 5.339 11.106 4.414 13.115 1.784 4.860 11.117 1.344 4.418 
14 4.977 5.169 11.481 3.841 13.511 5.599 4.164 11.491 5.173 3.846 
15 1398 6.854 16 39 5.004 11.869 1.574 13.941 5.421 1.983 11.880 5.008 1.579 
16 0 4.444 16 41 4.844 13.168 3.613 14.373 5.148 4.009 13.179 4.848 3.617 
17 0 3.836 15 41 4.689 13.679 3.867 14.819 5.080 4.150 13.690 4.693 3.871 
18 0 4.633 15 43 4.540 14.103 1.734 15.178 4.918 3.105 14.115 4.543 1.738 
19 0 3.431 14 41 4.395 14.140 3.611 15.151 4.761 3.914 14.551 4.398 3.619 
10 0 8.166 14 46 4.154 14.991 -1.414 16.140 4.609 ·l.077 15.004 4.158 ·l.410 
11 3.494 13 47 4.119 15.456 1.958 16.744 4.461 3.194 15.469 4.111 1.961 
11 3.076 13 49 3.987 15.935 3.100 17.163 4.319 3.415 15.948 3.990 3.103 
23 1.753 13 50 3.860 16.419 3.159 17.798 4.181 3.474 16.443 3.863 ).162 
24 3.191 11 52 3.737 16.938 1.469 18.350 4.048 1.774 16.951 3.740 1.471 
15 13.990 11 53 3.617 17.463 ·8.568 18.918 3.919 -8.171 17.478 3.610 ·8.565 
16 1.848 11 55 3.502 18.004 1.347 19.505 3.794 1.633 18.020 3.505 1.349 
17 1.497 11 57 3.390 18.563 1.480 10.109 3.671 1.757 18.578 3.393 1.483 
18 1.148 Il 59 3.181 19.138 1.513 10.733 3.555 1.791 19.154 3.185 1.515 
19 1.994 10 60 3.177 19.731 1.579 11.376 3.441 1.839 19.748 3.180 1.581 
30 8.094 10 61 3.076 10.343 ·3.710 22.038 3.331 -3.459 20.360 3.078 ·3.707 
31 1.050 10 64 1.977 10.974 1.154 21.711 3.226 1.397 20.991 1.980 1.157 
32 1.889 66 1.882 11.614 2.144 23.416 3.113 1.379 21.642 1.885 1.146 
33 1.966 68 1.790 11.194 1.903 14.151 3.023 1.131 21.313 1.793 1.905 
34 1.640 70 1.701 11.985 1.071 14.901 1.926 1.293 13.005 1.704 1.075 
35 0 3.837 73 1.615 13.698 -174 15.673 1.833 ·60 13.718 1.617 -271 
36 0 1.773 75 1.531 14.431 1.647 16.468 1.741 1.854 24.453 1.534 1.649 
37 0 1.479 Il 1.451 15.190 1.805 17.189 1.655 1.005 25.11l 1.453 1.807 
38 0 1.413 79 1.371 15.971 1.740 18.135 2.170 1.933 25.993 1.374 l.741 
39 0 1.447 82 2.197 16.176 1.582 19.007 2.488 1.769 16.798 1.199 1.583 
40 263 4.171 84 1.123 27.606 ·l.163 19.906 1.409 ·1.081 27.619 1.115 ·l.161 
41 1.185 87 1.152 18.462 1.610 30.833 2.331 1.786 28.486 1.154 1.612 
42 1.380 90 1.084 19.344 1.306 31.789 2.257 1.476 29.369 1.085 1.308 
43 1.135 93 1.017 30.154 1.447 32.775 2.185 1.611 30.179 1.019 1.448 
44 1.088 95 1.953 31.191 1.394 33.791 2.116 1.553 31.118 1.954 1.391 
45 1.589 98 1.890 31.158 797 34.838 1.048 951 31.186 1.891 798 
46 995 101 1.830 33.155 1.298 35.918 1.983 1.448 33.183 1.831 1.300 
47 807 105 1.771 34.183 1.399 37.031 1.919 1.544 34.111 1.773 1.401 
48 1.076 108 1.715 35.243 1.046 38.180 1.858 1.186 35.173 1.717 1.047 
49 959 111 1.660 36.335 1.081 39.363 1.799 1.118 36.366 1.661 1.084 
50 731 111 1.607 37.462 1.133 40.584 1.741 1.361 37.493 1.609 1.235 

a1eroohel huurirld.l08Y08QlllQD80~rsreserw nuurgesl81(Jop,,uu 
""'rncdhuurprjsg•nsl07-l996) 164 1.342,14 
l:mlprïsd,kbndehuur 8.393 699 ko,1prïsd,kbndehuur 758 700 
bnrtooonwngs,,ndemenl IBAll 7,14'1, bnrtooonwngs-iendemenl (BAll 7,739. 7,14'1, 
NfW 11 NfW 16.141 185 
intemerenleYOel(lU) 6,511/, inteme,enteYOel{ltt) 7,411/, 6,519. 
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Project 8 WBV'Oost-Flevolond' PRESTATIENIVEAU 
·:-·é:l~Jil:J·!l~,, ...... _ ... ~ . .:..:-:,,da;:.1 . s.2~l:.f :r~;,~ .. .;..<...~:'...... " ... .:.._:.~:J~1i6E1ï~i .• !; ~~ .. :~. l.!:J.:.icil·&· ..il:J1.,ilil::ii.G~~-LillàilS.: -J:,!~.::.:.·S..,Z.J,; C ->'--' 

"' "' 
;, i j i 
li 

j 
49 

l ] ö 

·" i .f _g 

i N ;- ! N ~ 1 ; 
~ ·:e -Ë ·i!I .... 1 i ·!I 

! ! doelgroepen " i ~ 1 doelgroepen I ., ., 
A olleensloonden tot 55 joor 5 5 5 4 2 2 3 A offeenstoonden lot 55 joor 5 5 5 
B tweepe~oonhu~houdens tol 55 joar 5 5 5 5 3 3 3 B tweepe~oonh~houdens tol 55 joor 5 5 5 
( gezinnen met kilt!eren 5 5 5 5 4 3 4 ( gezmenmetkinderen 5 
D tweepe~oonsh~houdens ouder don 55 joor 4 2 5 5 2 3 4 D tweepe~aanshuishaudens ouder don 55 jaar 5 
E aneenstoonden ouder don 55 jaor 4 4 5 3 2 4 3 E oneenstaanden ouder dan 55 joar 5 

ft.'!i'llli!~~-J!!,l!lllNR~~i ~J~~I ~ ! ~m; ',~•i i~ iie!-\,~. t1)) 
A olleenstoonden tol 55 joor 0,15 0,02 0 0,09 0 0,02 0,16 onderpr111tatie -0,2 -0,37 -0,51 -0,16 
B tweepe~oonhuishoudens tot 55 jaar 0,03 0 0,04 0 0,08 0,1 0,09 gewogen vroog 1,91 1,35 2,03 1,2 
( gezinnen met kilt!eren 0,05 0,03 0,06 0,04 0,1 0,07 0,09 PMC -0,10 -0,27 -0,25 -0,13 
D tweepe~oonshuishoudens ouder dan 55 jaar 0,11 0 0,03 0 0,1 0,05 0 mote van g111chiktheid + 
E alleenstoooden ouder don 55 j<Jor 0,01 0,13 0,03 0,1 0 0,12 0,06 

11111 111~!'1~.,_t!!JS!'~l~'"~~~~.'l!ll~ ~ ~ ~ · .:·!~'lll-~ ·!1:!l 
WBV'0ost-flevolond' 5 4 3 4 4 2 3 8 WBV'0ost-Flevolond' 

wav OOSHLEVOIAHD 0 -0,02 0 0 0 0 /WBnJösfi=rifMi~~~.~~~ !;:_.• ~1t.~~,. ~~~:'!!~,',.~' ~~~~ -~ffl!1!'1'.~!~~!~-,1'~•~~ p! 
0 0 -0,08 0 0,08 -0,1 onderpr111101ie -0,02 -0,2 -0,33 -0,1 -0,36 
0 -0,03 -0,12 -0,04 0 -0,07 gewogen vraag 1,91 1,35 2,03 1,2 1,99 

0,11 0 -0,06 0 0,2 -0,05 PMC -0,01 -0,15 -0,16 -0,08 -0,18 
0,01 0 -0,06 0,1 0 -0,24 mote von g111chiktheid ++ + + ++ 

ïröili:1:11~~,\I ~ ~ )J.! ~ _, ... -~-'riiioiiivr!i --~~~l:~~-.~~ .... 't.::~ ' -~ :•t!. ,1.)~ i ·.••':t;•,:!~·.,~ 
A 0,75 0,1 0 0,36 0 0,04 0,48 
B 0,15 0 0,2 0 0,24 0,3 0,27 
( 0,25 0,15 0,3 0,2 0,4 0,21 0,36 
D 0,44 0 0,15 0 0,2 0,15 0 
E 0,04 0,52 0,15 0,3 0 0,48 0,18 

flÎtÖiÎit .... ~ ~ ,tf,..'$\Jt\l'1!.;:~ ,,.~.~~~l ,.-1;>.l l -' .. ! ~~-r-1,,a :1c~'r~r";t!.,~~;-;;"-;~~s,;r~-,- ·,~~·~~~:-'! 4'~~":! ~-:-~ 
PMC -0,01 -0,16 -0,19 -0,12 

++ (0· 10%) zeer g111chikl r,, aanpassing pr111lolieniveou ;;;s,,;;;. 

+ (10-20%) g111chikl 
(20 -30%) minder g111chikt 
(;,30%) mrong111chikt 

=----~\~d.:! -:!ó'Jt~~i!P.'fA,~I 
mote van g111chiktheid ++ + + + + 

· BIAD A· 



9.280 637 141 282 376 10.711 8.342 8.342 6.741 9.037 9.037 1.m 8.400 8.400 
8.113 432 138 272 367 9.922 7.183 8.601 6.223 9.318 8.211 6.842 8.660 7.636 
8.182 602 134 263 318 rno 7.341 8.868 1.836 9.606 7.913 6.436 8.929 7.392 
7.682 412 131 211 310 8.830 7.107 9.142 1.817 9.904 7.699 6.397 9.206 7.116 
7.213 800 118 246 341 8.729 6.880 9.426 1.216 10.211 7.413 1.788 9.491 6.927 
6.773 1240 121 138 334 8.710 6.660 9.118 4.190 10.128 7.211 1.134 9.781 6.706 
6.360 610 122 131 326 7.648 6.447 10.019 1.031 10.854 6.985 1.117 10.089 6.492 
5.972 608 119 223 318 7.240 6.242 10.330 4.848 11.191 6.162 1.358 10.401 6.185 

9 1.607 122 116 216 311 6.772 6.041 10.650 4.717 11.538 6.546 1.250 10.714 6.084 
10 5.261 1662 114 109 303 7.551 5.849 10.980 3.441 11.891 6.337 3.913 11.056 5.890 3.481 
Il 4.944 213 111 101 196 5.175 1.663 11.311 4.718 12.164 6.135 5.180 11.399 5.101 rn, 
11 4.641 1093 108 195 289 6.318 1.482 11.672 3.687 12.644 1.939 4.134 11.711 5.520 3.714 
13 4.318 113 106 189 182 5.148 5.307 12.033 4.411 13.036 1.149 4.841 11.117 5.344 4.447 
14 l.091 131 103 182 176 5.189 5.138 12.406 3.938 13.440 5.566 4.317 12.492 5.173 3.973 
15 3.843 1316 101 176 169 l.705 4.974 12.191 3.012 13.817 1.388 3.418 11.880 5.008 3.045 
16 3.608 119 99 171 163 4.660 4.811 13.188 3.667 14.187 5.116 4.060 13.179 4.848 3.699 
17 3.388 193 96 161 117 4.100 4.661 13.196 3.856 14.729 1.049 4.137 13.690 4.693 3.888 
18 3.181 948 94 160 211 4.633 4.111 14.018 1.970 15.186 4.888 3.338 14.111 4.543 3.000 
19 1.987 184 92 154 145 3.663 4.368 14.411 3.605 15.617 4.732 3.961 14.151 4.398 3.635 
20 1.805 1915 90 149 139 1.197 4.119 14.900 1.711 16.142 4.581 2.097 15.004 4.118 1.780 
11 1.634 506 88 144 234 3.601 4.094 15.362 3.040 16.643 4.431 3.374 15.469 4.122 3.068 
12 2.473 183 86 140 228 3.109 3.963 15.839 3.148 17.119 4.193 3.471 15.948 3.990 3.171 
13 1.312 168 84 131 223 2.931 3.837 16.330 3.111 17.690 4.116 3.464 16.443 3.863 3.177 
24 2.180 198 82 131 217 3.207 3.114 16.836 2.613 18.239 4.024 2.916 16.912 3.740 1.638 
25 1.047 2327 80 8.737 116 211 13.519 3.191 17.318 ·1.959 18.804 3.891 -7.661 17.478 3.620 ·7.934 
16 1.922 123 78 112 207 1.811 3.481 17.896 1.481 19.387 3.771 2.761 18.020 3.505 1.104 
27 1.801 313 76 118 203 2.551 3.370 18.411 1.151 19.988 3.650 1.818 18.178 3.393 1.171 
28 1.691 141 74 114 198 1.316 3.261 19.023 2.161 10.608 3.134 2.832 19.114 3.181 1.187 
19 1.591 141 71 111 193 1.113 3.158 19.612 2.573 11.147 3.411 1.831 19.148 3.180 1.595 
30 1.494 698 71 4.748 107 189 7.307 3.057 20.120 ·1.817 11.905 3.311 ·2.167 10.360 3.078 ·1.796 
31 1.403 313 69 103 184 2.113 1.919 20.847 1.191 12.184 3.106 2.432 10.991 1.980 2.111 
32 1.317 188 67 100 1_80 1.913 1.865 21.493 1.171 13.284 3.104 2.406 11.642 1.881 1.191 
33 1.137 424 66 97 176 1.999 1.773 22.160 1.916 24.006 3.001 2.181 12.313 1.793 1.974 
34 1.161 102 64 94 171 1.693 1.681 22.847 2.100 24.750 2.909 2.319 13.005 2.704 2.118 
31 1.091 739 63 1.971 90 167 4.111 1.199 23.155 ~83 25.118 2.816 ·271 13.718 2.617 ~6! 
36 1.024 407 61 87 164 1.743 1.516 24.285 1./47 26.309 2./26 l.952 24.453 2.134 1.764 
37 961 117 60 81 160 1.123 1.436 11.038 1.816 17.124 2.639 1.011 25.111 1.453 1.841 
38 903 127 18 82 116 1.426 1.318 11.814 1.788 27.965 2.115 1.981 21.993 2.374 1.804 
39 848 321 57 79 151 1.417 2.283 26.614 1.618 28.832 2.473 1.814 26.198 2.299 1.644 
40 796 668 56 313 77 149 2.018 2.210 27.439 904 29.726 2.394 1.084 27.629 2.221 919 
41 747 216 54 74 141 1.237 2.139 28.190 1.607 30.647 2.318 1.782 28.486 2.114 1.621 
41 702 362 53 72 142 1.330 2.071 29.167 1.401 31.198 1.244 1.571 29.369 2.081 1.415 
43 619 232 52 69 138 1.150 2.005 30.071 1.474 32.577 2.172 1.637 30.279 2.019 1.487 
44 619 205 51 67 131 1.077 1.941 31.003 1.444 33.587 2.103 1.603 31.218 1.914 1.417 
41 581 776 10 65 132 1.603 1.879 31.964 819 34.628 2.036 973 32.186 1.892 832 
46 146 215 48 63 129 1.000 1.819 31.955 1.328 31.101 1.971 1.477 33.183 1.832 1.340 
47 512 95 47 61 126 841 1.761 33.977 1.397 36.808 1.908 1.141 34.212 1.773 1.409 
48 481 314 46 59 123 1.022 1.705 31.030 1.129 37.949 1.847 1.269 35.273 1.717 1.141 
49 452 289 45 57 120 963 1.650 36.116 1.106 39.126 1.788 l.241 36.366 1.662 1.118 
10 424 128 44 55 117 768 1.198 37.236 1.222 40.339 1.731 1.312 37.493 1.609 1.233 

. . . ;?I:':t' •· .· :!f . · J~: :.'}f Pl~t4:t'.\t ::~;: ~YJ?:r: ~·~ ~;r---~--··,;------;::• .. ;; 
_! ~ • ..,,:...1_t,....,... ..... .J.iW"" .~;-.:..:t;, 1,~îd:' ... · · "{.{t" ~" -;..,.,.:1.'t -· '. . • A-"):., ,.. ... • A~. ~ ... -~:1.-'ië.l' :1~,l.&:.:t.:..,,.../!..Ait-J. ~•\L~ .. ...:, :i;l!:l~ ' • ~:t~ffi~ ... : ' ' L . ...J-~1~, ~~1,\"I ~ J:i ', ._ (,.;. )À .'1- .,k ~ . ~ "' 1, ~ ., .... ~·~' '~ i':.1!• 1 • ~ .,,.J~~ ~. ~ . • ;,:;,/.. t .. ;-1•é 
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Aanpassing prestatie-niveau in jaar 15 ~erooiief 
oanpassing 

tofoe huur- huurind. huur 
oonpassing lOSten oonpassing huur- huur kmstroom t"""ling kmstroom l<!Slge,lod kmstroon 

''" r:11 r:11 r:11 oonpassing r:11 huu, Nr:1/S<>Jo bed~&..,.rw huurCW Nr:1/S<>Jo op/700 huurCW Nr:11..ic 
· ILG.L LO ·llO.llO ·IL0.Ll0 

10.711 8.690 8.690 7.082 9.415 9.415 7.791 8.400 8.400 6.797 
9.911 7.900 8.960 6.533 9.706 8.558 7.178 8.660 7.636 6.274 
9.540 7.647 9.138 6.136 10.007 8.185 6.761 8.929 7.392 5.886 
8.830 7.403 9.524 6.108 10.318 8.010 6.712 9.206 7.156 5.865 
8.729 7.167 9.819 5.508 10.637 7.764 6.093 9.491 6.927 5.173 
8.710 6.938 10.124 4.863 10.967 7.516 5.429 9.785 6.706 4.636 
7.648 6.717 10.437 5.294 11.307 7.176 5.843 10.089 6.492 5.074 
7.240 6.501 10.761 5.104 ll.658 7.044 5.635 10.401 6.285 4.891 

9 6.772 6.295 11.095 5.004 12.019 6.819 5.518 10.724 6.084 4.798 
10 7.551 6.094 11.438 3.685 11.392 6.601 4.181 ll.056 5.890 3.485 
ll 5.775 5.899 11 .793 4.949 11.776 6.391 5.431 ll.399 5.701 4.756 
11 6.318 5.711 11.159 3.911 13.172 6.187 4.377 ll .752 5.510 3.724 
13 5.148 5.528 11.536 4.628 13.580 5.989 5.080 11.117 5.344 4.447 
l4 5.189 5.352 11.914 4.148 14.001 5.798 4.585 11.491 5.173 3.973 
15 6405 12.110 49 118 5.181 13.315 ·3. 190 14.435 5.613 ·2.767 11.880 5.008 ·3.360 
16 0 4.660 47 111 5.016 13.738 3.864 14.883 5.434 4.273 13.179 4.848 3.699 
17 0 uoo 46 126 4.856 14.164 4.047 15.344 5.260 4.443 13.690 4.693 3.888 
18 0 4.633 44 129 4.701 14.603 3.154 15.810 5.091 3.538 14.115 4.543 3.000 
19 0 3.663 43 133 4.550 15.056 3.784 16.310 4.930 4.155 14.551 4.398 3.635 
10 5.197 42 138 4.405 15.521 1.914 16.816 4.772 1.284 15.004 4.258 l.780 
11 3.605 40 141 4.265 16.003 3.107 17.337 4.610 3.556 15.469 4.111 3.068 
11 3.209 39 146 4.118 16.500 3.310 17.875 4.471 3.647 15.948 3.990 3.175 
13 2.931 38 151 3.997 17.011 3.308 18.419 4.330 3.634 16.443 3.863 3.177 
24 3.107 37 155 3.869 17.538 2.764 19.000 4.191 3.080 16.951 rno 1.638 
15 13.519 35 160 3.745 18.081 ·1.812 19.589 4.058 ·1.506 17.478 3.610 ·7.934 
16 1.852 34 165 3.616 18.643 2.623 10.196 3.918 2.919 18.010 3.505 1.504 
17 2.555 33 170 3.510 19.111 2.690 10.821 3.803 2.977 18.578 3.393 1.575 
18 2.326 32 176 3.398 19.816 2.699 21.468 3.681 2.976 19.154 3.285 1.587 
19 2.113 31 181 3.190 20.431 2.702 22.133 3.564 1.971 19.748 3.180 1.595 
30 7.307 30 187 3.185 21.064 ·2.692 21.819 3.450 ·1.431 20.360 3.078 ·1.796 
31 0 2.113 29 193 3.083 21.717 2.312 13.517 3.340 1.563 20.991 1.980 2.111 
32 0 1.953 18 198 2.985 21.390 2.190 14.156 3.133 1.533 21.641 1.885 2.191 
33 0 l.999 17 205 2.889 23.084 2.069 15.008 3.130 1.305 22.313 1.793 1.974 
34 0 l.693 26 111 2.797 23.800 2.210 15.783 3.030 1.438 23.005 1.704 2.118 
35 1089 6.211 16 118 2.708 14.538 ·1.467 16.583 2.933 ·1.145 23.718 1.617 ·2.555 
36 0 1.743 15 114 1.611 15.298 1.850 17.407 2.840 1.064 24.453 1.534 l.764 
37 0 1.523 24 131 2.538 26.083 1.915 18.156 1.749 1.133 25.111 2.453 1.842 
38 0 1.416 13 138 2.457 26.891 1.884 19.131 2.661 2.085 25.993 1.374 1.804 
39 0 1.457 11 146 2.378 27.715 1.711 30.035 2.576 1.916 26.798 1.199 1.644 
40 163 1.311 11 153 2.301 28.584 731 30.966 1.494 919 27.619 1.115 656 
41 0 1.237 11 161 2.219 29.471 1.694 31.916 2.◄ 14 1.876 28.486 1.154 1.611 
41 0 1.330 10 169 1.158 30.384 U86 32.916 1.337 1.662 29.369 2.085 1.415 
43 0 1.150 10 178 2.089 31.326 1.556 33.936 2.263 l.726 30.279 2.019 1.487 
44 0 1.077 19 186 2.022 32.297 1.524 34.989 2.190 1.689 31.118 1.954 1.457 
45 0 1.603 18 195 1.957 33.298 896 36.073 2.121 1.056 31.186 1.891 832 
46 1.000 18 304 1.895 34.331 1.403 37.191 2.053 1.557 33.183 1.832 1.340 
47 841 17 314 1.834 35.395 l .◄69 38.344 1.987 1.619 34.211 1.773 1.409 
48 1.011 17 323 l.776 36.491 1.199 39.533 1.924 1.344 35.273 l.717 1.141 
49 963 16 334 1.719 37.623 l.174 40.759 1.862 1.314 36.366 1.661 1.118 
50 768 16 344 1.664 38.790 1.187 42.011 1.803 1.413 37.493 1.609 1.133 

a1erno11et nuurma. loe'J08Qlngut1U~1)reserw huurgest8klop11uu 
nminrohuurprisg10~(07·1996) 164 1.341,14 
~prij,deklendehuur 8.690 714 kostprij,deklendehuur 781 700 
br~ooo,.,ngs-ienderoont (BAR) 6,m. b111lo-oonwngs1erdemen1 (BAR.) 7,3fl, 6,559, 
Nr:11 0 Nr:11 16.116 ·7.416 
inle1nerenlevoet(lll) 6,5111, inle,oo renle'vt>el (IRR) 7,3'lf, 6,l'lf, 
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Referentie-wonin PRESTATIENIVEAU 

doelgroepen 
afl,ons1<1and,n1o155jaor 
t,mpesoonhuishoudenslo155~or 
geziMenmel~nderen 
lw11pesoonshuishoudensouderdan55jaor 
,n11ns1<1anden ouder dan 55jaar 

afl11ns1<1anden lol 55 jaar 
1w11pesoonhuishoudens lol 55 jaar 
gezimen mei kinderen 
lweepesoonshuishoudens ouder dan 55 jaar 
afl,onsl<landen ouder dan 55 jaar 

Referentie-woning 

R.eftrtn~t-Woning 

PMC 

matevongeschik~eid 

H 

+ 

j 
:;; l i la 

·= ] i 1 "' ~ ~ 

~ ~ ! ~ 1! ,. -~ !., !ï 
5 2 
5 3 
5 4 
4 2 
4 2 

0,15 0,02 0 0,09 0 
0,03 0 0,04 0 0,08 
0,05 0,03 0,06 0,04 0,1 
0,11 0 0,03 0 0,1 
0,01 0,13 0,03 0,1 0 

=., -r · ·! ',> 
3 5 

0 -0,04 0 0,09 0 
0 0 -0,1 2 0 0,08 
0 -0,06 -0,18 0 0 

0,11 0 -0,09 0 0,2 
0,01 -0,13 -0,09 0,2 0 

0,75 0,1 0 0,36 0 
0,15 0 0,2 0 0,24 
0,25 0,15 0,3 0,2 0,4 
0,44 0 0,15 0 0,2 
0,04 0,52 0,15 0,3 0 

-0,01 -0,07 -0,13 -0,06 -0,11 

++ 

(0-10,:) 
(10-20,:) 
(20-30,:) 
(;, 30,:) 

++ 

mrgaschikl 
gaschikl 
mindergeschikl 
mronaeschikt 

++ 

la 
-!'l 
-= 

0,02 
0,1 

0,07 
0,05 
0,12 

0,06 
0,2 

0,14 
0,1 

0,12 

0,04 
0,3 

0,21 
0,15 
0,48 

;. 

:;; 

-1 
,; 
3 
3 
4 
4 
3 

0,16 
0,09 
0,09 

0 
0,06 

-0,16 
-o,oi: 
-0,lS: 

0 
-0,06 

0,48 
0,27 
0,36 

0 
0,18 

1,73 
1,16 
1,87 
0,94 
1,67 

doelgroepen 
alleenslaanden lol 55 jaar 
lw11pmonhuishoudens10155jaar 
gezinnen mei kinderen 
t,v11pesoonshuishoudens ouder dan 55 jaar 
an,onsl<landenouderdan55 jaar 

onderprestatie 
gewogen vraag 
PMC 
malevongaschik~eid 

Referentie-woning 

onderprestatie 
gewogenVrtlag 
PMC 
malevongaschl~eid 

j 
1 ~ 

~ ·1! ,. ·~ 
5 
5 
5 

++ 

.. 
! 
8-
~ 
] 
~ 
~ 
!., 

-0,11 
1,2 

-0,09 
+ 

-0,16 -0,27 -0,37 -0,11 -0,36 
1,91 1,35 2,03 1,2 1,99 

-0,08 -0,19 -0,18 -0,09 -0,18 
++ + + ++ + 

·BIADA · 



1 10.663 907 141 181 376 11.368 9. ◄ 31 9.◄31 7.537 10.117 10.117 8.307 8 . ◄ 00 8.◄ 00 6.527 

1 10.011 ◄ 70 138 172 367 11.159 8.573 9.713 7.154 10.533 9.187 7.85◄ 8.660 7.636 6.236 

3 9. ◄01 5◄5 13◄ 163 358 10.701 8.199 10.015 6.831 10.860 8.990 7.510 8.929 7.392 1.943 

◄ 8.818 m 131 111 350 10.011 8.03◄ 10.331 6.689 11.197 8.703 7.3◄1 9.106 7.116 1.819 

1 8.189 796 128 m 342 9.801 7.777 10.656 6.110 11.IH 8.◄26 6.741 9. ◄ 91 6.917 1.171 

6 7.783 1 ◄◄3 121 138 33◄ 9.923 7.119 10.986 5.139 ll.102 8.151 5.85◄ 9.785 6.706 ◄ . ◄ 32 

7 1.308 665 111 131 316 8.651 7.289 11.327 5.800 12.271 7.896 6.395 10.089 6. ◄92 1.019 

8 6.861 6◄ 1 119 223 318 8.163 7.016 11.618 5.613 12.611 7.6◄◄ 6.190 10 . ◄ 0I 6.181 ◄ .857 

9 6 . ◄◄ 3 ◄ 73 116 216 311 7.118 6.831 11.040 1.179 13.043 7.400 6.137 10.m 6.08◄ ◄ .8 ◄ 7 

10 6.050 1133 Il ◄ 109 303 8.409 6.613 11.◄ 13 ◄ . 1 21 13 .◄◄7 1.16◄ ◄.662 11 .016 5.890 3. ◄ 13 

Il 5.681 228 111 101 196 6.518 6 . ◄01 12.798 5. ◄36 1 3.86◄ 6.935 5.959 11.399 1.702 ◄.751 

12 5.33◄ 127◄ 108 195 289 1.101 6.197 13.191 ◄.206 H.29◄ 6.714 ◄ .713 11.711 5.510 3.1◄3 

13 5.008 118 106 189 181 5.803 1.999 13.604 5.081 l ◄ .737 6.◄99 1.511 12.117 1.3◄ 4 ◄ .◄◄2 
H ◄ .703 586 103 181 276 5.810 5.808 l ◄ .02 1 ◄.5◄◄ 1 5.19◄ 6.191 5.019 11.◄92 5.173 3.911 

15 ◄ . ◄ 16 1163 101 116 169 6.225 1.622 H.◄60 3.700 15.665 6.091 ◄.159 11.880 5.008 3.098 

16 ◄ . 1 ◄ 6 151 99 111 263 5.130 5.◄◄3 14.908 ◄.251 16.151 5.891 ◄.695 13.179 ◄ .8 ◄ 8 3.668 
17 3.893 198 96 165 251 ◄.609 5.169 11.370 W8 16.651 5.708 ◄ .818 13.690 ◄.693 3.883 
18 3.611 1101 9◄ 160 211 5.161 1.101 1 1.8◄7 3.390 11.168 1.116 3.806 l ◄ . 1 15 ◄.5◄3 1.8◄3 

19 3.◄31 189 92 15◄ 245 ◄.112 ◄.938 16.338 ◄ . 1 59 17.700 5.350 ◄ .563 l ◄ .112 ◄.398 3.630 

20 3.223 1933 90 1.984 149 139 8.618 ◄ .780 16 . 8◄5 ·110 18 . 2◄ 8 5.119 ·320 Il.OOI ◄ .258 ·l.122 
11 3.026 ◄73 88 14◄ 13◄ 3.965 ◄ .628 11.367 3.597 18 . 81 ◄ 5.01 ◄ 3.971 11 .◄ 69 ◄.122 3.101 
22 2.8◄ 1 310 86 140 118 3.601 ◄ . ◄ 80 17.905 3.617 19.397 ◄ .853 3.993 11.9 ◄ 8 3.990 3.1 ◄ 7 

13 2.668 111 8◄ 135 113 3.181 ◄ .337 18 . ◄60 3.637 19.999 ◄.699 3.991 16.◄◄ 3 3.863 3.113 

1◄ 1.501 518 81 131 111 3.113 ◄ . 199 19.033 3.107 10.619 ◄.1◄9 3.◄50 16.911 3.7◄0 1.618 
11 1.351 1701 80 8.836 116 111 14.308 ◄ .061 19.613 ·1.971 11.118 4.◄03 -7.640 17 . ◄78 3.610 ~.◄08 

16 1.109 110 78 112 107 3.316 3.935 10.131 1.731 11.917 4.163 3.060 18.010 3.101 1.318 
17 1.07◄ 31◄ 16 118 103 2.795 3.809 10.818 3.011 11.196 ◄.111 3.323 18.578 3.393 1.60◄ 
18 1.9◄ 7 169 7 ◄ Il ◄ 198 1.603 3.688 21.101 1.958 13.1'11 3.995 3.260 19 . 15◄ 3.185 1.163 
19 1.829 1 ◄ 9 72 111 193 1.31◄ 3.110 21.111 1.973 1◄.019 3.861 3.265 19.7◄8 3.180 1.591 
30 1.717 733 71 3.911 107 189 6.793 3.◄16 21.819 ·l.689 1◄.76◄ 3.7◄4 · l. ◄ 07 10.360 3.078 ·1.019 
31 1.611 485 69 103 184 1.454 3.346 23.567 1. ◄37 15.531 3.614 1.110 10.991 2.980 1.078 
31 1.11 ◄ 307 67 100 180 2.168 3.239 1◄.298 1.520 26.323 3.509 1.78◄ 21.6◄2 1.885 1.173 
33 l. ◄ 11 396 66 97 176 1.156 3.131 15.051 1.338 17.139 3.391 1.59◄ 22.313 2.793 1.001 

3◄ 1.335 220 6◄ 9◄ 172 1.88 ◄ 3.031 15.818 1. ◄15 17.980 3.288 2.673 23.005 2.70◄ 1.100 
35 1.153 131 63 2.017 90 167 ◄ .338 1.938 26.628 ·205 18.8◄1 3.183 35 23.718 1.611 120 
36 1.177 389 61 81 16◄ 1.818 1.841 27.◄5 ◄ 2.086 29.7◄2 3.082 1.318 2◄.◄ 13 2.13◄ 1.781 
37 1.105 3◄3 60 85 160 1.711 1.75◄ 18.305 1.011 30.66◄ 1.983 1.176 15.111 1. ◄13 1.756 
38 1.037 213 18 81 156 1.186 1.666 19.181 1.06◄ 31.61 ◄ 1.888 1.181 15.993 1.37 ◄ 1.778 
39 97◄ 296 SI 79 151 1.559 1.581 30.081 1.9◄◄ 31.51◄ 1.796 2.155 16.798 1.m 1.668 

◄ 0 915 103 16 1.112 71 149 ◄ .011 1.◄98 31.010 · 6 ◄8 33.605 2.707 ~44 17.619 2.221 ·915 

◄ I 859 219 54 7 ◄ 1 ◄ 5 1.351 1. ◄ 19 31.981 1.878 34.6◄ 6 1.610 2.011 18 . ◄86 1.11◄ 1.619 

◄ 1 806 3◄9 53 72 142 1.411 1.3◄ 1 32.173 1.679 35.720 1.136 1.810 29.369 1.081 l. ◄28 

◄3 717 309 51 69 138 1.316 1.267 33.995 1.653 36.818 1. ◄56 1.838 30.179 1.019 1. ◄ 10 

◄◄ 111 130 SI 67 135 1.19◄ 2.19◄ 35.0◄9 1.668 31.969 2.377 1.8◄ 7 31.118 1 .9 5 ◄ l. ◄33 

◄5 668 150 10 65 132 1.66◄ 1.11◄ 36.135 1.086 39.1 ◄ 6 2.301 1.159 31.186 1.892 858 

◄6 627 230 ◄8 63 129 1.097 2.056 31.155 1.5◄1 ◄0.360 2.228 1.713 33.183 1.831 1.311 

◄ 7 189 ,, 
◄7 61 126 919 1.991 38.◄ IO 1.620 ◄ 1 . 611 2.151 1.783 3◄ .212 1.773 l. ◄01 

◄ 8 113 301 ◄6 59 113 1.083 1.911 39.601 1.359 ◄1.901 1.088 1.516 35.273 1.711 1.151 

◄9 119 356 ◄ 5 57 110 1.091 1.866 40.819 1.151 ◄4.13 1 1.011 l . ◄ 03 36.366 1.662 1.051 
50 ◄81 118 H 55 111 831 1.806 ◄1. 09◄ l . ◄16 ◄5.602 1.957 1.113 37.◄93 1.609 1.231 



Project Referentie-woning prestatie-aanpassing (initieel) wsle losten dlemo1ief 
6oonciöle 

koten plMnfief kb:hlerten YB1W1WJ9rd kosten verzekerir,J lotCM huurind huur huurrNe>d 
onnulcir onderloud mulotie- onderhoud ag. beheer belmli"ii losten huur ""'1room IOO""Ó'l! ""'1room ..,gesteld '°""'Il~ 

p,or cw cw onderhoud CW cw cw cw cw cw huut NCW..Jo bed~""""' huurfW NCWsmlo op/700 huurCN bedrif,-Mxrrd, 
·148.U48 ·14H.U48 ·14H.U48 

10.714 907 141 181 376 11.419 9.3◄ 9 9. 3◄ 9 7.456 10.118 10.118 8.110 8.400 8.◄ 00 6.517 
10.060 470 138 171 367 11.307 8.498 9.638 7.081 10.441 9.106 7.775 8.660 7.636 6.136 
9.◄46 545 134 163 358 10.747 8.116 9.937 6.761 10.765 8.911 7.433 8.929 7.391 5.943 
8.870 448 131 155 350 10.054 7.964 10.145 6.610 11.099 8.617 7.171 9.106 7.156 5.819 
8.318 796 118 146 m 9.840 7.710 10.563 6.043 Il.Hl 8.351 6.673 9.491 6.917 5.117 
7.810 1.443 115 138 334 9.960 7.463 10.890 5.174 11.798 8.085 5.784 9.785 6.706 4.431 
7.343 665 111 131 316 8.686 7.115 11.118 5.737 11.163 7.817 6.317 10.089 6.491 5.019 

8 6.895 641 119 113 318 8.196 6.995 11.576 5.553 11.541 7.577 6.114 10.401 6.185 4.857 
9 6.474 473 116 116 311 7.589 6.771 11.935 5.510 11.919 7.335 6.073 10.714 6.084 4.847 

10 6.079 1.733 114 109 303 8.437 6.555 11.305 4.065 13.330 7.101 4.600 11.056 5.890 J.m 
11 5.708 118 lil 101 196 6.545 6.346 11.686 5.381 13.743 6.875 5.900 11.399 5.701 4.751 
11 5.359 1.174 108 195 189 7.116 6.143 13.079 4.153 14.169 6.655 Uli 11.751 5.510 3.543 
13 5.031 118 106 189 181 5.817 5.947 13.485 5.033 14.609 6.443 5.519 11.117 5.344 4.441 
14 4.715 586 103 181 176 5.871 5.757 13.903 4.495 15.061 6.137 4.965 11.491 5.173 3.911 
15 4.437 l.163 101 176 169 6.146 5.573 14.334 3.651 15.518 6.038 4.107 11.880 5.008 3.098 
16 4.166 551 99 171 163 5.149 5.395 14.778 4.104 16.010 5.845 4.645 13.179 4.848 3.668 
17 3.911 198 96 165 157 4.618 5.113 15.136 4.401 16.506 5.658 4.819 13.690 4.693 3.883 
18 3.673 1.105 94 160 151 5.181 5.056 15.709 3.346 17.018 5.◄ 78 3.119 14.111 4.543 1.843 
19 3.449 189 91 154 145 4.119 4.895 16.196 tll7 17.545 5.303 4.517 14.551 4.398 3.630 
10 3.138 1.933 90 149 139 5.650 4.739 16.698 1.133 18.089 5.134 1.610 15.004 4.158 1.761 
11 3.041 473 88 144 134 3.971 4.187 17.115 3.117 18.650 4.910 3.931 15.469 4.111 3.101 
11 1.811 310 86 140 118 3.619 4.441 17.749 3.588 19.118 4.811 3.951 15.948 3.990 3.147 
13 1.681 171 84 135 113 3.194 4.199 18.199 3.600 19.814 4.658 3.951 16.443 3.863 3.173 
14 1.517 578 81 131 117 3.514 4.161 18.867 3.071 10.439 4.509 3.411 16.951 3.740 1.658 
15 1.364 1.701 80 9.109 116 111 14.691 4.019 19.451 -8.380 11.071 4.365 ~.051 17.478 3.610 ~.781 
16 1.119 710 18 111 107 3.336 3.900 10.054 1.705 11.716 4.116 3.014 18.010 3.505 1.318 
17 1.084 314 16 118 103 1.805 3.776 10.676 1.980 11.399 4.091 3.188 18.578 3.393 1.604 
18 1.957 169 74 114 198 1.611 3.655 11.317 1.917 13.093 3.960 3.111 19.154 3.185 1.563 
19 l.837 149 71 111 193 1.361 3.539 11.978 1.943 13.809 3.834 3.131 19.748 3.180 1.591 
30 1.715 733 71 3.977 107 189 6.801 3.416 11.659 -1.719 14.147 3.711 ·l.439 10.360 3.078 ·2.059 
31 1.610 485 69 103 184 1.461 3.316 13.361 1.408 15.308 3.593 1.619 10.991 1.980 1.078 
31 l.511 301 67 100 180 1.115 J.1ll 14.086 1.491 16.093 3.418 1.114 11.641 1.885 1.113 
33 1.418 396 66 97 116 1.163 3.108 14.833 1.311 16.901 3.361 1.161 11.313 1.793 1.001 
34 1.341 110 64 94 171 1.890 3.009 15.601 1.399 11.736 3.160 1.645 13.005 1.704 1.100 
35 1.159 IJl 63 1.011 90 167 4.344 1.913 16.396 ·130 18.596 3.155 8 13.718 1.611 110 
36 1.181 389 61 81 164 l.884 1.810 17.114 1.061 19.481 3.055 1.191 14.453 1.534 1.781 
31 1.110 343 60 85 160 1.758 1.730 18.058 1.018 30.396 1.951 1.151 15.111 1.453 1.756 
38 1.041 153 58 81 156 1.591 1.643 18.918 1.041 31.338 1.863 1.157 15.993 1.374 1.778 
39 979 196 57 79 151 1.564 1.558 19.814 1.911 31.310 1.771 1.131 16.798 1.199 1.668 
40 919 703 56 1.111 77 149 4.015 1.471 30.749 ·669 33.311 1.683 ·467 17.619 1.115 ·911 
41 863 119 54 74 145 1.355 1.397 31.701 1.857 34.344 1.597 1.053 18.486 1.154 1.619 
41 810 349 53 71 141 1.416 1.311 31.685 1.659 35.409 1.514 1.849 19.369 1.085 1.418 
◄ 3 161 309 51 69 138 1.319 1 . 1◄/ 33.698 1.634 36.',06 1.m 1.817 30.179 1.019 1.410 
44 714 130 51 67 135 1.197 1.175 34.7◄ 3 1.649 37.638 1.356 1.817 31.118 1.954 1.433 
◄5 671 750 50 65 131 1.667 1.106 35.810 1.067 38.805 1.181 1.139 31.186 1.891 858 
◄6 630 130 48 63 119 1.100 1.038 36.930 1.517 40.008 1.108 1.694 33.183 1.831 1.315 
47 591 97 47 61 116 911 1.913 38.075 1.603 41.148 1.138 1.764 34.111 1.773 1.407 
48 555 301 46 59 113 1.085 1.910 39.155 l.341 41.517 1.070 1.498 35.173 1.717 1.151 
49 511 356 45 57 110 1.099 1.849 40.471 1.135 43.845 1.004 1.386 36.366 1.661 1.051 
50 490 118 4 ◄ 55 111 834 1.190 41.717 1.410 45.104 1.940 1.556 37.493 1.609 1.131 

ooerooliewn huu, mcl. loewegmg bed~tsreseM huu1gesleldOPJ/UV 
rrmrm huu~r\<Qmn, {07· 19961 164 1.341,14 
kostpri,deilinde huur 9.349 779 kostpri,deilindehuur 844 700 
bnrlo-oo1M1rçs111ndemenl (BAR.) 6,311, bm1o-oonwngs-rendemenl (8AA) 6,84'7, 5,67'1, 
NCW 1 NCW 18.070 ·11.996 
interne renleYOOI (lll) 6,511/, inlerna,enlewel (lll) 7,1'71, 5,537, 

· BIAllC · 



Aanpassing prestatie-niveau in jaar 15 cite,ootief 
oonpacing 

101(18 huut huurind. huu, 
oonpassir,,i 1-.osten oonpa55inrJ huut huui hmtroom 108'.0Elljng kmslroom ... 1ges1el! hmtroom 

""' 
Cl/ Cl/ Cl/ oonpassing Cl/ huui HCII sado b,d,ijf,,.,. ... huui CW HCI/ sado op/700 huur fW HCl/smlc 

·14/.J46 ·14/.J46 ·l'H.J10 

11.368 9.461 9.461 7.567 10.150 10.150 8.340 8. ◄ 00 8.400 6.517 
11.159 8.601 9.755 7.1 81 10.568 9.317 7.884 8.660 7.636 6.136 
10.701 8.316 10.057 6.859 10.896 9.010 7.538 8.919 7.391 5.943 
10.011 8.060 10.369 6.715 11.133 8.731 7.373 9.106 7.156 5.819 

9.801 7.803 10.691 6.135 ll.181 8.453 6.771 9.491 6.917 5.177 
9.913 7.554 ll.011 5.163 ll.941 8.183 5.880 9.785 6.706 4.431 
8.651 7.313 ll.364 5.813 11.311 7.'111 6.410 10.089 6.491 5.019 
8.163 7.079 ll.716 5.636 11.691 7.669 6.114 10. ◄ 0l 6.185 4.857 

9 7.558 6.853 11.079 5.601 13.086 7.414 6.160 10.714 6.084 4.847 
10 8.409 6.634 11.454 4.143 13.491 7.187 4.685 ll.056 5.890 3.413 
Il 6.518 6.413 11.840 5.457 13.910 6.958 5.981 ll.399 5.701 4.751 
11 7.101 6.118 13.138 4.116 14.341 6.736 4.734 ll.751 5.510 3.543 
13 5.803 6.019 13.648 5.104 14.785 6.511 5.595 11.117 5.344 4.441 
14 5.850 5.817 14.071 4.563 15.144 6.311 5.039 11.491 5.173 3.911 
15 m 6.681 16 39 5.641 14.507 3.163 15.716 6.111 3.714 11.880 5.008 1.643 
16 0 5.130 16 41 5.461 14.957 4.168 16.104 5.916 4.7 14 13.179 4.848 3.668 
17 0 4.609 15 41 5.186 15.411 4.464 16.706 5.717 4.896 13.690 4.693 3.883 
18 0 5.165 15 43 5.118 15.899 3.406 17.114 5.544 3.814 14.llS 4.543 1.843 
19 0 Ul1 14 ◄ 4 4.954 16.391 4.175 17.758 5.367 4.580 14.551 4.398 3.630 
10 0 8.618 14 46 4.796 16.900 ~95 18.308 5.196 ·303 15.004 4.158 ·'.111 
11 0 3.965 13 41 4.643 17.414 3.611 18.876 5.030 3.991 1 5. ◄69 4.111 3.101 
11 3.605 13 49 4.495 17.964 3.641 19.461 4.869 4.008 15.948 3.990 3.147 
13 3.181 13 50 4.351 18.511 3.651 10.064 4.714 4.007 16.443 3.863 3.173 
14 3.513 11 51 4.111 19.095 3.111 10.686 4.563 3.465 16.951 3.740 1.658 
15 14.308 11 53 4.078 19.687 ·7.959 11.327 4.418 ·7.616 17.478 3.610 ·8.408 
16 3.316 Il 55 3.948 10.197 1.751 11.989 4.177 3.074 18.010 3.505 1.318 
17 1.795 11 57 3.811 10.916 3.014 11.670 4.140 3.336 18.578 3.393 1.604 
18 1.603 11 59 3.700 11.575 1.970 13.373 4.008 3.171 19.154 3.185 1.563 
19 1.354 10 60 3.581 11.144 1.985 14.098 3.880 3.177 19.748 3.1 80 1.591 
30 6.793 10 61 3.467 11.934 ·l.678 14.845 3.756 ·l.395 10.360 3.078 ·1.059 
31 1.454 10 64 3.357 13.644 1.447 15.615 3.636 1.711 10.991 1.980 1.078 
31 1.168 9 66 3.149 14.377 1.530 16.409 3.510 1.796 11.641 1.885 1.173 
33 1.156 68 3.146 15.133 1.348 17.118 3.408 2.605 11.313 1.793 1.001 
34 l.884 70 3.045 15.911 1.435 18.071 3.199 1.684 13.005 1.704 1.100 
35 4.338 73 1.948 16.716 ·196 13.941 3.194 45 13.718 1.617 110 
36 1.878 75 1.854 27.544 2.095 19.839 3.091 2.318 14.453 2.534 l.781 
37 1.752 77 1.763 28.398 1.060 30.764 1.993 2.286 15.211 2.453 l.756" 
38 l.586 79 1.675 29.178 1.071 31.718 1.897 2.191 15.993 2.374 1.778 
39 l.559 81 1.589 30.185 l.953 31.701 2.805 2.1 64 16.798 2.199 1.668 
40 263 4.174 84 1.507 31.121 ·903 33.715 1.715 ~98 17.629 2.115 ·l.178 
41 l.351 87 1.427 32.086 1.886 34.760 1.619 2.084 18.486 2.154 1.619 
42 1.411 90 1.349 33.081 1.687 35.837 2.545 l.879 19.369 2.085 1.418 
43 1.316 93 1.274 34.106 1.660 36.948 1.464 l.846 30.279 2.019 1.410 
44 l.194 95 1.101 35.163 1.675 38.094 1.385 l.854 31.218 l.954 1.433 
45 l.664 98 1.131 36.254 l.091 39.275 1.309 l.166 31.1 86 l.892 858 
46 l.097 101 1.063 37.377 1.551 40.491 1.135 1.710 33.183 1.831 l.315 
47 919 105 1.997 38.536 1.616 41.747 1.164 1.790 34.111 1.773 l.407 
48 l.083 108 1.934 39./31 l.365 43.041 1.095 l.513 35.173 1.717 1.151 
49 1.097 111 1.871 40.961 1.157 44.376 1.018 l.410 36.366 1.661 l.051 
50 831 115 l.811 41.131 1.431 45.751 l.963 l.579 37.493 1.609 l.131 

Cil&1oohet huur mei. loe'«l90og IIEICl~rsreseiw nuurgesteldopJtuu 
ma,imoclhuurp~•ns l07·1996) 164 1.341,14 
~prij,dokl,ndehuor 9.461 788 kos1prij,doklsndehuur 854 700 
b11.rto-oorM1ngs-1endemen1 (BAR:) 6,41'/, bru1o-oon.ungs1erdomenl (BAR) 6,969, 5,109, 
HCII 0 HCII 18.187 ·14.613 
infame ren1e\l081 (IH) 6,509, in1erneren1ewet(IRR) 7,319, 5,4 19, 

·BIAD0· 




