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Samenvatting 
 
Nederland is klein…… en toch wonen we er met ruim 16 miljoen mensen. We hebben voor de rest van 
de wereld nog steeds een beeld van molens, klompen en landelijkheid. Een land met zoveel rijkdom en 
zoveel (relatieve) armoede. We hebben in de wereld één van de hoogste aantallen inwoners per 
vierkante kilometer. Alleen in Vaticaanstad en Bangladesh wonen meer mensen per vierkante kilometer. 
Steden als Beijing en Mexico-Stad hebben meer inwoners dan heel Nederland bij elkaar, maar deze 
metropolen hebben wel een gigantisch leeg achterland.  
 
Een landelijke (uniforme) woonvisie en invloed zijn nagenoeg niet te geven vanwege de uiteenlopende 
diversiteit. Het onderzoeken wat voor een invloed de toevoeging van 100.000 nieuwbouwwoningen op 
de Nederlandse woningmarkt heeft, is nagenoeg ondoenlijk. Wat wel te onderzoeken is, is welke 
invloed grootschalige ontwikkelingen tot nu toe teweeg hebben gebracht op de lokale woningmarkt en 
aanverwante zaken daar omheen. Ik heb voor dit onderzoek mijn pijlen gericht op mijn eigen 
werkgebied, de regio Utrecht. Zo heb ik de invloed van de al uitgevoerde grootschalige toevoegingen in 
de regio Utrecht én de impact van Leidsche Rijn in kaart gebracht.  
  
Nederland heeft in een hoop regio’s al tijden te kampen met diverse vormen van 
huisvestingsproblematiek. De woningzoekende kan (in zijn persoonlijke zoekcriterium) hierbij niet aan 
een betaalbare of passende woning komen. De oorzaken hiervoor zijn niet geheel eenduidig 
aantoonbaar. De prijs van het gezochte is veelal de oorzaak van deze mismatch. Het woningtekort is 
hoog.  
 
Volgens de geprognosticeerde groei van de hoeveelheid huishoudens zullen 100.000 
nieuwbouwwoningen binnen een aanzienlijke tijd ervoor zorg dragen dat de theoretische 
woningvoorraad zo goed als gelijk is aan de hoeveelheid huishoudens (lees: woningbehoevenden). 
Alleen woningen bouwen is niet de oplossing. Behalve kwantiteit is kwaliteit een aspect die in de 
woningmarkt een steeds zwaardere lading krijgt.    
  
Ontwikkelingen als Leidsche Rijn stammen nog uit de tijd dat de ontwikkelaar kon bouwen wat hij of zijn 
architect mooi vond, want het werd toch wel gekocht. Maar de rollen zijn en zullen zeker voor het gros 
van de toekomstige ontwikkelingen omgedraaid worden. Wat zou er moeten gebeuren om de 
consument op de woningmarkt wel beter te bedienen? Hoe zou de slaagkans voor de consument 
vergroot kunnen worden? 
  
Om ook in kwalitatieve zin een inhaalslag te maken zijn er nog een aantal zaken aan de orde. Naast 
nieuwbouw dient ook meer dan voorheen aan ongewenste woningvoorraad onttrokken worden. Dit om 
de kwalitatief minste woningvoorraad te vervangen door de hedendaags gewenste voorraad. Uiteraard 
zijn er ook andere manieren om de voorraad om te vormen om te voldoen aan de huidige normen. Denk 
hierbij aan ingrijpende woningverbetering, samenvoeging en splitsing van woningen. Vooralsnog gaat 
het hier nog niet eens om regionaal maatwerk. Het WooN onderzoek 2006 laat zien dat de wensen van 
de consument verandert zijn ten opzichte van WooN onderzoek van 2002. Deze woonwensen wijken in 
ieder geval in grotere mate af van de bestaande voorraad van dit moment. Om optimaal tegemoet te 
komen aan de wensen van de woonconsument zou de nieuwbouw vooral die woningen moeten 
opleveren die binnen de bestaande voorraad onvoldoende vrij komen. 
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De ontwikkelaar van de toekomst volgt de wensen van de consument. Niet alleen in kwantiteit maar ook 
in kwaliteit. Wonen is niet alleen maar een primaire levensbehoefte. Bij wonen gaat het om een human 
interest. Dit betekent een woning bouwen in de juiste omgeving en de juiste uitstraling. Woonpark De 
Woerd van Bouwfonds is een goed voorbeeld van een perfecte match tussen vraag en aanbod. Niet 
alleen de woningen maar ook de aanwezigheid van sfeer, aankleding, uitvalswegen en voorzieningen 
van de wijk luisteren zeer nauw bij de wensen van de lokale woonconsument in deze omgeving. 
  
Het product zelf zal ook moeten voldoen aan de veranderingen in de toekomstige woonwensen. Er zal 
nagedacht moeten worden over het creëren van een gezonde woningvoorraad die nu voldoet, maar ook 
voldoet aan toekomstige woonwensen met de verkleining van huishoudengrootte en vergrijzing in het 
verschiet.  
  
Er kan beleidsmatig een hoop geregeld worden om gewenst bouwen te vereenvoudigen. Helaas zijn er 
nog te veel binnenstedelijke locaties waar de ontwikkelaar onmogelijk rendabel kan bouwen vanwege 
alle regels, richtlijnen en te hoge grondprijzen. Juist deze locaties zorgen voor meerwaarde aan kwaliteit 
van de steden en zorgen dat verpaupering daar niet op zal treden. 
  
Kortom: Volg de wens van de lokale woonconsument. De Woningmarkt is een locale markt waar 
bouwen in Assen heel anders zal zijn als bouwen in Utrecht. Daarom is er geen mogelijkheid om een 
landelijk woonbeleid te maken. Een perfecte match tussen een gezonde woningvoorraad en de huidige 
en toekomstige woonwensen te krijgen op korte termijn is zeer lastig. Er zijn genoeg mogelijkheden om 
door nauwe samenwerking met overheden en marktpartijen dicht in de buurt te komen en te blijven. Wij 
volgen de wens van de locale woonconsument continu en delen graag onze kennis met onze 
professionele opdrachtgevers. 
 


