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Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    
Duurzaam wonen is als centraal thema gekozen, omdat de woningmarkt momenteel duidelijk 
verschuift van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt. Dit wil zeggen dat de komende 
jaren meer woningaanbod aanwezig zal zijn waaruit de consument kan kiezen, waarmee de 
consument de macht in handen krijgt. Het centraal stellen van de woonconsument is hierbij 
dus niet een mogelijkheid, doch een heilig moeten! Immers hebben wij niet alleen rekening te 
houden met een veranderende woningmarkt maar ook met een veranderende 
woonconsument. 
 
ProbleemstellinProbleemstellinProbleemstellinProbleemstelling:g:g:g:    
Duurzaam wonen is een reeks van woon- en leefmilieufactoren die zorgvuldig aansluiten bij 
de woonbehoefte van de consument ofwel het genuanceerd en gevarieerd omgaan met de 
woonproducten. Hieruit vloeit een flexibele invulling van de woning voort, zowel binnen als 
buiten. Wensen woonconsument: utopie of realiteit? 
 
Bevindingen:Bevindingen:Bevindingen:Bevindingen:    
De veelbezongen individualisering van de maatschappij zal ook zijn sporen nalaten in de 
huizenmarkt. Standaardhuizen zullen niet meer voldoen aan de woonwensen van de 
moderne mens. De moderne mens heeft een duidelijke mening, is mondiger, beter opgeleid, 
kritischer, heeft adviseurs, is daadkrachtiger, meer individueel ingesteld, heeft een eigen 
lifestyle! Be aware: de woonconsument van morgen is geen koning maar keizer! 
Bij de planontwikkeling wordt het verkoopproces niet betrokken, hooguit wordt vanuit het 
verleden beoordeeld in hoeverre bepaalde bouwplannen aanslaan in de woningmarkt. 
 
 
Conclusie:Conclusie:Conclusie:Conclusie:    
Het stedenbouwkundige Houten kan op de tekentafel worden gepland, het levende Houten 
zal echter in de samenleving moeten worden gevormd. Het product wonen wort te weinig 
afgestemd op de wensen van de woonconsument. Door vroegtijdig inschakelen van de 
WoningMarktConsultant in de ontwikkelingsfase van het bouwproces neemt de kans op een 
marktconform woonprodukt enorm toe.  
 
Aanbeveling:Aanbeveling:Aanbeveling:Aanbeveling:    
Tot op heden is het beleid gericht geweest op de kwantitatieve woningbouw en juist op dit 
moment is er sprake van een kanteling in de markt, waarbij versneld aandacht besteed moet 
worden aan het leveren van kwaliteit d.m.v. het bieden van bouwvarianten en ruimte.  
 
Het Programma van Eisen dient minimaal te worden aangevuld met de uitkomten uit de door 
scribent gehouden enquete. De consument heeft de financiele middelen die kwaliteit te 
betalen. 
 
Wanneer partijen in staat zijn de woonwensen van de consument te vertalen in 
bouwplannen, heeft dat een belangrijke toegevoegde waarde voor de toekomst. Immers, 
bouwen is niet alleen een beslissing met betekenis voor nu, maar vooral voor straks. Als 
gemeenschap zijn wij samen verantwoordelijk voor de huidige bouwplannen. 


