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Inleiding
Achtergrond en doel woningmarkonderzoek Nijmegen
Sinds lange tijd voert de gemeente Nijmegen periodiek (om de vier jaar) een lokaal
woningmarktonderzoek (WMO) uit. De resultaten hiervan leveren een bijdrage aan de
onderbouwing van de stedelijke woningbouwprogrammering. Daarnaast vinden de
gegevens toepassing in diverse andere onderdelen van de volkshuisvesting, zoals het
doelgroepenbeleid, de ouderenhuisvesting, woonomgevingsplannen en recent ook de
herstructurering van de woningvoorraad.
Samenhang met WMO-KAN
Voor de eerste keer in 1995 en nu voor de tweede maal vond het Nijmeegse WMO
plaats in samenhang met het WMO-KAN. Hiervoor zijn in de maanden maart tot en met
juni 1999 tienduizend enquêtes afgenomen in de 25 KAN-gemeenten. Om conclusies te
kunnen trekken voor de middellange termijn moesten de enquêtegegevens gekoppeld
worden aan provinciale bevolkings- en huishoudensprognoses. De cijfers hiervoor
kwamen in de loop van januari 2000 beschikbaar.
Voorts zijn in de eerste maanden van 2000 twee andere onderzoekscomponenten van
het WMO-KAN uitgevoerd: kwalitatief onderzoek, in de vorm van een gespreksronde
onder stedelijke en regionale woningmarktdeskundigen, en ten tweede secundaire
analyse van bestanden, o.a. van de belangstellendenregistratie voor de Waalsprong en
van de verkoopresultaten van woningen.
In mei 2000 is de rapportage van het WMO-KAN verschenen. De resultaten zijn
beschreven op KAN-niveau, maar ook op het niveau van 6 deelregio’s, waarvan er een
wordt gevormd door de gemeente Nijmegen. De rapportage van het WMO-KAN bevat
voor het Nijmeegse volkshuisvestingsbeleid derhalve al veel relevante informatie.
WMO-Nijmegen: thematisch en vraaggericht
Om overlapping met het WMO-KAN-rapport te vermijden is het WMO-Nijmegen in
overleg met de opdrachtgever, de afdeling Bouwen en Wonen van de directie
Grondgebied, “vraaggestuurd” opgezet door uitwerking van de volgende 8 thema’s:
·
·
·
·
·
·
·
·

Kencijfers Nijmeegse woningmarkt.
Informatie t.b.v. nadere programmering/differentiatie Nijmegen.
Informatie t.b.v. nadere onderbouwing herstructureringsopgave.
Kavels in de Waalsprong.
Kamermarkt
Gebiedsanalyse en woonmilieutypering
Doelgroepen/wensen/kwaliteiten Waalsprong
Woningmarktpositie van het stadscentrum

Deze thema’s zijn gefaseerd (tussen juni 2000 en januari 2001) opgeleverd aan de
opdrachtgever. De analyses uit de eerste 4 thema’s zijn verwerkt in de gemeentelijke
beleidsnota “Woonvisie 2005”, die najaar 2000 in behandeling is gebracht.
In dit eindrapport worden alle Nijmeegse analysethema’s samengebracht.
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Monitoring en kwalitatief onderzoek
Het vierjaarlijkse WMO-KAN + WMO-Nijmegen geeft vooral inzicht in de structuur van
de regionale en stedelijk woningmarkt als geheel. Door de mogelijkheid tot vierjaarlijks
vergelijken ontstaat een beeld van hoofdtrends. Dit inzicht is nodig bij het vast- en
bijstellen van de hoofdlijnen van woningbouw- en volkshuisvestingsbeleid.
Daarnaast is door de afdeling Bouwen en Wonen al eerder opdracht gegeven (zie o.a.
Onderzoeksprogramma 2000) om tussentijds te monitoren: metingen van
ontwikkelingen in de belangstelling voor nieuwbouwprojecten, waardering van
bewoners voor hun (nieuwe) woning en woonomgeving èn effecten van nieuwbouw op
de woningmarkt. De Woonvisie gaat uit van een woningmarkt die zich in rap tempo
verder ontwikkelt van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt, waarin
kwalitatieve wensen van bewoners steeds dominanter worden. De Woonvisie stelt deze
wensen, en hoe er aan tegemoet kan worden gekomen, centraal. Door kwalitatief
onderzoek kunnen we een specifieker beeld krijgen van woonvoorkeuren van
woonconsumenten in samenhang met op stapel staande projecten.
Leeswijzer
Ieder hoofdstuk uit deze rapportage is apart leesbaar, bevat een afgeronde analyse. Wie
belangstelling heeft voor een specifiek thema, kan zich beperkten tot dat betreffende
hoofdstuk.
Met name voor de hoofdstukken 3 (differentiatie) en 4 (herstructurering) geldt, dat er
een sterke samenhang is met het WMO-KAN, m.n. hoofdstuk 5 daaruit. Het verdient
aanbeveling dit hoofdstuk te lezen vòòr of in samenhang met deze interimrapportage.
De samenvatting van hoofdstuk 5 uit het WMO-KAN is toegevoegd als bijlage bij deze
interimrapportage.
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2

Kencijfers Nijmeegse woningmarkt

2.1

Inleiding
In dit eerste hoofdstuk worden kencijfers over de situatie op de Nijmeegse
woningmarkt gepresenteerd. Daarbij wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
1. Algemene woningmarktsituatie: hoe ziet de Nijmeegse woningvoorraad eruit, hoe
de Nijmeegse bevolking, welke verhuisprocessen hebben zich de afgelopen jaren
voorgedaan?
2. Welke positie nemen allochtonen op de woningmarkt in?
3. Welke positie nemen ouderen op de woningmarkt in?
Ook de positie van de doelgroep op de woningmarkt zou een onderdeel van deze
kencijfers kunnen zijn. Vanwege de relatie met de “ijzeren voorraad” en de
herstructurering wordt de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid behandeld in de
het hoofdstuk over de Nijmeegse herstructureringsopgave (hfdst. 4).

2.2

Algemene woningmarktsituatie

2.2.1

Woningvoorraad
In Nijmegen staan ongeveer 63.000 zelfstandige woningen. In vergelijking tot het KAN
heeft Nijmegen weinig laagbouwkoop woningen en veel etagehuurwoningen.
Sinds 1995 zijn er in Nijmegen ruim 2500 woningen gebouwd, vooral in de
etagehuursector (43%). 28% van de nieuwbouw vond plaats in de laagbouwkoop,
laagbouwhuur en etagekoop namen ieder 14% voor hun rekening.

lb
lb
lb
lb

kp gk
kp md
kp dr
kp zd
lb koop
lb hr gk
lb hr md
lb hr dr
lb huur
et koop
et hr gk
et hr md
et hr dr
et huur
totaal

Nijmegen
13,3
10,7
7,6
3,6
35,2
17,8
4,6
5,8
28,2
5,6
20,9
6,6
3,6
31,0
100

KAN
14,7
16,1
11,1
5,6
47,5
16,8
5,8
5,6
28,2
4,4
13,6
3,7
2
19,3
100

Tabel 2-1 Woningvoorraad naar woningtype, in %, Nijmegen en KAN 1999
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Ook binnen Nijmegen varieert de opbouw van de woningvoorraad van stadsdeel tot
stadsdeel.
Noord
Lindenholt
Dukenburg
Zuidrand
Middenzuid
Nieuw-West
Oud-West
Oud-Oost
Stadscentrum
0%

20%

40%

lb koop

lb huur

60%
et koop

80%

100%

et huur

Figuur 2-1 Woningvoorraad per stadsdeel

Middenzuid, Lindenholt en Noord kenmerken zich door een groot aandeel
laagbouwkoopwoningen. Oud-West heeft een grote voorraad laagbouwhuurwoningen.
Vooral het Stadscentrum, maar in mindere mate ook Nieuw-West en Dukenburg,
hebben veel etagehuurwoningen. Etagekoopwoningen zijn vooral in het Stadscentrum,
Oud-Oost en Middenzuid te vinden.

2.2.2

Huishoudens
In Nijmegen zijn, net als in Arnhem, 1-persoonshuishoudens sterker vertegenwoordigd
dan in het KAN als totaliteit. Gezinshuishoudens komen in Nijmegen relatief minder
vaak voor.

alleenst < 30
alleenst 30-54
alleenst 55+
alleenst
2-pershh <30
2-pershh 30-54
2-pershh 55+
2-phh
gezin

Nijmegen
5,1
14,9
15,9
36,0
5,8
10,6
14,7
31,1
32,9

KAN
3,8
10,2
14,4
28,4
6,1
10,5
16,4
33
39

Tabel 2-2 Huishoudens naar type, in %, in Nijmegen en KAN, 1999
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Kijk je naar de relatie huishoudenstype/woningtype dan komt het volgende beeld naar
voren (zie ook Figuur 2-2):
·
·
·

Gezinnen wonen bijna allemaal in laagbouwwoningen.
Jonge 1-persoonshuishoudens wonen voor het overgrote deel in etagewoningen.
De overige huishoudenstypen wonen zowel in laagbouw- als etagewoningen. Voor
de 2-persoonshuishoudens boven de 30 ligt daarbij de nadruk op laagbouw, voor
de jongste 2-persoonshuishoudens en de 1-persoonshuishoudens boven de 30 ligt
het zwaartepunt bij de etagesector.
gezin
2-pershh 55+
2-pershh 30-54
2-pershh <30
alleenst 55+
alleenst 30-54
alleenst < 30
0%

20%

40%

60%

laagbouw

80%

100%

etage

Figuur 2-2 Woningtype per huishoudenscategorie

Omgekeerd is het zo dat van de laagbouwwoningen bijna de helft bewoond wordt door
gezinnen, meer dan de helft door 1- en 2-persoonshuishoudens. In bijna 90% van de
etagewoningen woont een 1-of 2-persoonshuishouden.

etage

laagbouw

0%

20%

40%
alleenst

60%
2-pershh

Figuur 2-3 Huishoudenscategorie per woningtype
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2.2.3

Verhuisbewegingen
Ruim een kwart van de Nijmeegse woningen is tussen 1996 en 1999 betrokken. Op de
kamermarkt is de mobiliteit vanzelfsprekend nog veel hoger: daar is ongeveer driekwart
van de bewoners de laatste 3 jaar verhuisd.

laagbouw

etage

kam ers

0%

20%

40%
96-99

60%
90-95

80%

100%

voor 90

Figuur 2-4 Woonduur naar woonvorm

Daarbij geldt dat de nieuwe bewoners van kamers voor de helft afkomstig zijn van
buiten Nijmegen, voor een groot deel ook van buiten het KAN. De nieuwe bewoners
van laagbouw en etagewoningen zijn voor 75% afkomstig uit Nijmegen.

laagbouw

etage

kamers

0%

20%

40%
Nijmegen

60%
KAN

80%

100%

verder

Figuur 2-5 Herkomst bewoners per woonvorm

Bekijk je de doorstromingsprocessen wat nauwkeuriger, dan springt het volgende in het
oog (zie ook Tabel 2-3):
· Kamers worden bijna alleen betrokken door mensen afkomstig uit een andere kamer
of mensen die nog thuis wonen.
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·
·
·
·

Meer dan de helft van de etagehuurwoningen is betrokken door starters, vooral
vanuit de kamermarkt. Daarnaast zijn er zowel vanuit andere etagehuurwoningen
als vanuit de laagbouw herkenbare stromen.
Etagekoopwoningen trekken allerlei soorten bewoners, starters vanuit huis en
vanuit de kamermarkt, maar ook doorstromers vanuit etagehuur en laagbouwkoop.
Laagbouwhuurwoningen worden vooral betrokken door doorstromers afkomstig uit
etagehuur- of andere laagbouwhuurwoningen. Maar toch komen er ook nog wel
starters in deze woningcategorie terecht.
Laagbouwkoopwoningen komen vooral terecht bij huishoudens die voorheen in een
etagehuur- of een laagbouwkoop- of –huurwoning bewoonden.

vorig woningtype
totaal
woningtype
thuis
kamers
et huur
et koop
lb huur
lb koop
betrokken
kamers
4200
5700
200
0
50
0
10200
etage huur
1400
3000
1700
50
1100
600
7900
etage koop
300
500
300
0
100
300
1500
laagbouw huur
500
400
1300
50
1100
500
3800
laagbouw koop
300
400
1400
200
1000
1200
4400
totaal vrijgemaakt
6700
9800
4900
300
3300
2600
27800
Tabel 2-3 Verhuisbewegingen 1996-1999

In vergelijking tot 4 jaar geleden zijn er in de drie jaar voorafgaand aan het onderzoek
nu iets meer woningen betrokken: nu bijna 28.000 tegen toen bijna 26.000. De
patronen in de verhuisbewegingen, de van-naar-relaties, zijn echter hetzelfde gebleven.

2.3

Allochtonen op de Nijmeegse woningmarkt

2.3.1

Wat is allochtoon?
In deze notitie gaan we uit van de allochtonendefinitie van de VNG. Iemand is volgens
deze definitie allochtoon wanneer de persoon zelf of diens vader of moeder in het
buitenland geboren is. Bij de allochtonen worden vervolgens twee groepen
onderscheiden: allochtonen afkomstig uit westerse, rijke landen (Europa, VS, Canada,
Australië) en overige (“doelgroep”) allochtonen.

Nederlands
overig rijk
ov. etn.

Figuur 2-6 Nijmeegse huishoudens, zelfstandig en onzelfstandig, naar etnische herkomst
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Volgens deze definitie behoort 11% van alle Nijmeegse huishoudens tot de categorie
“overig rijk” en 8% tot de overige (doelgroep) allochtonen.

2.3.2

Huidige woonsituatie allochtonen
De groep overige allochtonen is relatief jong. Dat is in de huishoudensopbouw terug te
zien: er zijn nauwelijks oudere 1- en 2-persoonshuishoudens. Daartegenover zijn er juist
wel erg veel gezinshuishoudens. Opvallend is dat, ondanks de jonge leeftijdsopbouw,
de jonge 1- en 2-persoonshuishoudens toch niet oververtegenwoordigd zijn.
ov. etn.
ov. rijk
Ned
0%
1p -55

20%
1p 55+

40%
2p -55

60%
2p 55+

80%
gezin

100%
onzelfst

Figuur 2-7 Huishoudenssituatie

Hoewel er onder de allochtonen veel gezinshuishoudens zijn is het aandeel dat in een
laagbouwwoning woont in vergelijking tot Nijmegen in totaal laag. Bovendien zijn de
laagbouwwoningen die door allochtonen bewoond worden voor ongeveer driekwart
huurwoningen. In Nijmegen als geheel ligt die verhouding precies omgekeerd: daar is
juist meer dan helft dan de laagbouwbewoners eigenaar van het huis.
Het aandeel allochtonen dat in een goedkope etagehuurwoning woont is groot.

ov etn.

Nijm tot.

0%
lb koop

20%
lb hr gk

40%

60%

lb hr ov

et koop

80%
et hr gk

100%
et hr ov

Figuur 2-8 Woonsituatie allochtonen

Dit beeld over de woonsituatie van allochtonen komt overeen met het beeld voor heel
Nederland, zoals dat in het landelijk Woningbehoefte Onderzoek 1998 (WBO) wordt
geschetst. Ook daar zien we dat allochtonen relatief vaak in gezinshuishoudens wonen
en een zwakke positie op de woningmarkt hebben: veel in etagewoningen, veel
gehuurd.
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In het WBO is een analyse uitgevoerd om te kijken of de relatief jonge leeftijd van
allochtone huishoudens een verklaring kan zijn voor hun ongunstigere woonsituatie:
jonge huishoudens zijn immers over het algemeen minder ver in hun wooncarrière. Deze
verklaring bleek echter niet op te gaan. Ook gecorrigeerd voor leeftijd blijft de
woonsituatie van allochtonen achter bij die van autochtonen (en van de westerse
allochtonen).
Wel bleek uit de analyses dat de tweede generatie allochtonen zich aan het
“omhoogwerken” is op de woningmarkt.

ov. etn.

Nijm. tot.
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40%
doelgr

60%

80%

100%

geen dlgr

Figuur 2-9 Inkomenspositie van allochtonen

De voornaamste reden voor de relatief ongunstige woonsituatie van allochtonen ligt in
hun inkomenspositie: hun inkomens zijn veel lager dan die van de Nijmeegse bevolking
in totaal. Hoort van alle Nijmeegse huishoudens ruim 40% tot de doelgroep van het
volkshuisvestingsbeleid1, bij de allochtonen is dat meer dan 60%.

2.3.3

Verhuisplannen allochtonen
Figuur 2-10 laat zien dat onder de zelfstandig wonende allochtone huishoudens de
verhuisgeneigdheid een stuk hoger ligt dan binnen Nijmegen als geheel. Vooral de groep
die urgent of binnen 2 jaar wil verhuizen is bij de allochtone huishoudens groter.
ov. etn.

Nijm. tot.
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20
urgent

40
>2 jaar

60

80

2-10 jaar

Figuur 2-10 Verhuisgeneigdheid zelfstandig wonenden, allochtoon en totaal
1

1-persoonshuishoudens met inkomen tot ¦27.500 en meer-persoonshuishoudens
met een inkomen tot ¦37.500 besteedbaar per jaar.
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Gezien de slechtere woonsituatie van allochtone huishoudens is dit niet opmerkelijk.
De verhuisgeneigdheid onder thuiswonende allochtonen is vergelijkbaar met die van alle
Nijmeegse thuiswoners.
Kijk je naar de woonwensen van allochtonen dan valt op dat, hoewel het aandeel dat
op zoek is naar een laagbouwkoopwoning nog wel iets kleiner is dan bij alle
Nijmegenaren, dat in ieder geval veel groter is dan in de huidige woonsituatie. Verder is
er een zeer grote groep, zeker in vergelijking met alle Nijmegenaren, die een goedkope
laagbouwhuurwoning zoekt. Onder allochtonen is relatief weinig belangstelling voor
etagewoningen. Dat is ook logisch, gezien het grote aandeel gezinshuishoudens onder
de allochtonen.
ov etn.

Nijm tot.
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80%
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100%
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Figuur 2-11 Woonwensen allochtonen en alle Nijmegenaren met verhuisplannen

Opvallend is dat allochtonen wat meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor een
woning in de Waalsprong.
ov etn.

Nijm. tot.
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Figuur 2-12 Belangstelling Waalsprong, allochtonen en gemiddeld

2.4

Ouderen in Nijmegen

2.4.1

Woonsituatie ouderen
Een derde van de Nijmeegse huishoudens is 55+, 8% is ouder dan 75 jaar.
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Figuur 2-13 Zelfstandig wonende huishoudens naar leeftijd

De woonsituatie van oudere huishoudens wijkt wat af van die van de jongere
huishoudens:
· De 75+ huishoudens wonen relatief veel in etagehuurwoningen.
· Huishoudens tussen 55 en 74 jaar wonen vaak in laagbouwhuurwoningen.
· Zowel de 55-74 jarigen, maar vooral de 75+-ers wonen minder in
laagbouwkoopwoningen dan jongere huishoudens. Toch woont van de 75+-ers
nog meer dan een kwart in een laagbouwkoophuis.
75+
55-74
tot 55
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80%
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Figuur 2-14 Woonsituatie zelfstandige huishoudens naar leeftijd
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Figuur 2-15 Woonsituatie ouderen, KAN en Nijmegen
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In vergelijking tot het KAN wonen Nijmeegse ouderen wat meer in etagehuurwoningen.
Net als in het KAN als geheel is in Nijmegen de inkomenspositie van ouderen een stuk
ongunstiger dan onder jongere huishoudens: hoort van de zelfstandige huishoudens tot
55 jaar nog geen 40% tot de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid, onder de
55+-ers is dat meer dan 60%.

55+

tot 55

0%

20%

40%
doelgroep

60%

80%

100%

niet doelgr.

Figuur 2-16 Zelfstandige huishoudens naar leeftijd en inkomenssituatie

2.4.2

Tevredenheid met woonsituatie
In het algemeen geldt dat mensen erg tevreden zijn over hun woning. Voor ouderen is
dat in nog wat sterkere mate het geval.
75+
55-74
tot 55
0

20

40
zeer tevr.

60

80

100

tevr

Figuur 2-17 %tevredenheid over woning

Vooral in huurwoningen, zowel laagbouw als etage, zijn ouderen wat meer tevreden
dan jongere bewoners.
Ondanks het feit dat bijna alle ouderen tevreden zijn over hun woning heeft toch nog
45% een of meerdere klachten (bij de huishoudens tot 55 jaar is dat bijna 70%).
Meest genoemd is “sanitair niet goed”. Ook over de onderhoudstoestand van de
woning zijn relatief veel klachten.
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sanitair
onderhoudstoestand
geluids-isolatie
warmte-isolatie
keuken
trappen
afwerkingsnivo

genoemd
door ..%
10
7
4
4
4
4
3

Tabel 2-4 Klachten genoemd door ..% van de ouderen

2.4.3

Voorzieningen
Allerlei voorzieningen kunnen het zelfstandig wonen mogelijk maken of vergemakkelijken. De Nijmeegse ouderen hebben aangegeven van wat voor voorzieningen zij
gebruik maken en, als zij daar geen gebruik van maken, of zij daar op dit moment wel
behoefte aan hebben.

huish. hulp
maaltijdverz.
huismeester
verpleging/verzorging
gezondsheidsalarm
inbraakalarm
klussendienst
traplift

55-74 jaar
gebruikt
behoefte
22
9
2
2
11
4
3
2
3
5
10
13
18
12
2
3

75+ jaar
gebruikt
behoefte
50
12
15
4
19
5
9
3
18
11
12
8
26
13
10
7

Tabel 2-5 Gebruik van en behoefte aan voorzieningen

Er is een groot verschil tussen de leeftijdsklasse 55-74 jaar en de groep 75+. De jonge
ouderen maken maar weinig gebruik van voorzieningen en hebben daar ook weinig
behoefte aan. Het meest gebruikt en gewenst zijn de relatief weinig met leeftijd/
gezondheidstoestand samenhangende voorzieningen huishoudelijke hulp, klussendienst
en inbraakalarm.
Onder de 75+-ers wordt zeer veel gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp en het
uitbesteden van klussen. Veel belangrijker dan in de groep 55-74 zijn de
maaltijdverzorging en het gezondheidsalarm.
Door deskundigen in het veld wordt opgemerkt dat het voor veel ouderen niet nodig is
dat voorzieningen standaard bij woningen aanwezig zijn, maar dat zij liever zorg en
voorzieningen op maat willen inkopen.

2.4.4

Verhuisplannen van oudere huishoudens
Zoals bekend zijn ouderen over het algemeen erg honkvast, ze hebben weinig
verhuisplannen.
Van de huishoudens tot 55 jaar wil ruim 1/3 binnen 2 jaar verhuizen, nog zo’n 20%
heeft verhuisplannen tussen 2 en 10 jaar. Van de huishoudens tussen 55 en 74 jaar wil
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ruim 10% binnen 2 jaar verhuizen, van de 75+-ers nog geen 10%. Ook de groepen die
tussen 2 en 10 jaar willen verhuizen zijn maar klein.
75+
55-74
tot 55
0%
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< 2 jaar

2-10 jaar

80%

100%

niet

Figuur 2-18 Verhuisgeneigdheid naar leeftijd

Ook uit andere bronnen blijkt dat ouderen weinig verhuisgeneigd zijn. Zo zijn er bij
Entree wel aardig wat ouderen ingeschreven, maar reageren zij relatief weinig op de
aangeboden woningen. De inschrijving is er vooral een uit voorzorg.
De groep ouderen met verhuisplannen is maar klein. Dat betekent dat de gegevens over
de woonwensen van ouderen ook gebaseerd zijn op de antwoorden van een beperkt
aantal geënquêteerden, waardoor er rekening gehouden moet worden met wat grotere
marges rond de uitkomsten.
In Figuur 2-19 is te zien dat ongeveer de helft van de Nijmeegse ouderen die willen
verhuizen op zoek is naar een etagehuurwoning. Daarmee zijn de ouderen veel meer
dan de jonge huishoudens op deze sector gericht. Ongeveer 40% zoek een
laagbouwwoning, vooral in de huursector.

Nijmegen

KAN
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lb koop
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lb huur

40%
et koop

60%
et huur

80%

100%

verz. tehuis

Figuur 2-19 Woonwensen verhuisgeneigde ouderen, Nijmegen en KAN

In het KAN als geheel zijn ouderen wat meer op laagbouw en wat minder op
etagewoningen gericht.
Wat betreft voorzieningen in en om de woning verschillen Nijmeegse ouderen met
verhuisplannen weinig van de KAN-ouderen. Een gelijkvloerse woning (bijna drie kwart)
en een woning die aangepast kan worden aan een slechter wordende gezondheid (bijna
tweederde) worden belangrijk gevonden.
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Daarnaast wordt ook waarde gehecht aan een alarmeringssysteem, zowel voor wat
betreft gezondheid (ruim 40%) als met betrekking tot veiligheid/inbraak (bijna 50%).
Tenslotte hechten ouderen meer dan jonge huishoudens aan een huismeester (bijna
40%).
Ouderen zijn erg honkvast. Niet alleen willen ze weinig verhuizen, als ze verhuizen
willen ze graag in hun eigen woonplaats blijven. Vooral het aandeel ouderen dat uit de
regio weg wil of nog niet kan zeggen waarheen ze zullen verhuizen is klein.

55+

tot 55

0%

20%
Nijmegen

40%
KAN

60%
overig

80%

100%

nog onb.

Figuur 2-20 Woonplaatsvoorkeur Nijmeegse verhuisgeneigden naar leeftijd

Ruim de helft van de verhuizers wil graag binnen de eigen wijk blijven, ongeveer een
kwart wil dat eventueel wel. Daarmee zijn ouderen ook iets sterker op de eigen wijk
gericht dan jongeren.
Voor een locatie als de Waalsprong is onder ouderen dan ook weinig belangstelling. Bij
de woningen die tot nu toe verkocht zijn zijn nauwelijks oudere kopers. Bij de
ingeschreven belangstellenden is het aandeel ouderen iets hoger (6%) maar nog steeds
beperkt.
Onder ouderen is een redelijke belangstelling voor wonen in complexen speciaal voor
ouderen: ongeveer 40% is daarnaar op zoek. De meerderheid zoekt echter een
“gewone woning”.
Uit gesprekken met professionals op de woningmarkt kwamen onder andere de
volgende conclusies met betrekking tot het wonen van ouderen naar voren:
· Voor de toekomst is er sprake van een dubbele ontwikkeling op het gebied van
ouderenhuisvesting. Enerzijds worden ouderen steeds vitaler en zelfstandiger,
minder een aparte categorie, anderzijds neemt ook, door de externalisering van de
intramurale zorg, het aantal zelfstandig wonenden ouderen dat behoefte heeft aan
veel zorg toe.
· Ouderen willen pas verhuizen als de situatie urgent wordt (i.v.m. gezondheid/
vitaliteit). Anders blijven ze liever in hun oude woning wonen.
· De vraag van ouderen richt zich voor een belangrijk deel op appartementen, niet
met speciale zorgvoorzieningen, maar wel goed gelegen.
· Ouderen vragen ruimte in de woning
· Ouderen willen in hun eigen woonplaats blijven wonen.
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3

Gewenste woningdifferentiatie Waalsprong en
inbreiding Nijmegen

3.1

Omvang en samenstelling woningbouw in Nijmegen volgens wensen KANbewoners
In het KAN-woningmarktonderzoek is weergegeven in welke woningcategorieën er tot
2015 in het KAN-gebied gebouwd zou moeten worden. Bovendien zijn indicaties
gegeven voor de gewenste spreiding van die woningbouw binnen KAN. Dit alles
uitgaand van de te verwachten bevolkings- en huishoudensontwikkeling, de wensen
van de woonconsument en rekening houdend met een “minimum-herstructureringsopgave”: alleen overschotcategorieën worden (door sloop of verkoop) weggewerkt.
Herstructurering om kwaliteits- of sociaal-maatschappelijke motieven is niet
meegenomen in de berekening.
Het deel van de KAN uitbreidings/bouwbehoefte dat op basis hiervan naar Nijmegen te
herleiden is bedraagt 13.000-14.000 woningen tussen 1999 en 2015. In totaliteit
strookt dit gewenste bouwvolume redelijk met de beleidsmatige voornemens zoals
neergelegd in het KAN-beleid (14.900 woningen in Nijmegen te bouwen in dezelfde
periode).
De gewenste differentiatie voor Nijmegen is:
categorie
lb koop goedkp.
lb koop middeldr.
lb koop duur
lb koop zr duur
lb koop
lb huur goedkp.
lb huur middeldr.
lb huur duur
lb huur
et koop
et huur goedkp.
et huur middeldr.
et huur duur
et huur

aandeel
14-17%
18%
11-13%
3-4%
49-50%
5-7%
4-5%
0-1%
9-12%
20-21%
10-11%
5-6%
2-3%
18-19%

Tabel 3-1 Gewenste differentiatie Nijmegen op basis voorkeuren woonconsumenten (tabel 5-8, KAN-WMO)2

Deze uitkomsten horen bij scenario 2 uit het KAN-woningmarktonderzoek. In dit
scenario wordt uitgegaan van een gematigde doorzetting van verschuiving van huur
naar koop in de woonvoorkeuren. Ga je uit van scenario 3, met een sterke doorzetting
van de verschuiving van huur naar koop, dan nemen de aandelen laagbouwkoop en
etagekoop toe ten koste van laagbouwhuur en etagehuur.

2

Voor toelichting rpijscategorieën zie bijlage
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3.2

Communicerende vaten
Naast de ontwikkeling van de woningbehoefte hebben nog veel processen invloed op
de samenstelling en omvang van de woningbouw:
1. Beleidsbeslissingen ten aanzien van herstructurering.
2. De manier waarop de vraag enerzijds en de bouwplannen anderzijds zich spreiden
over Waalsprong en inbreiding. Soms zal de “rek” in woonvoorkeuren (bijv. 2e
voorkeuren) toegepast moeten worden om woonwensen en bouwmogelijkheden
(planologisch, milieutechnisch, financieel) op elkaar af te stemmen.
3. Ook binnen het KAN als totaal zal soms gebruik gemaakt moeten worden van de
rek in woonwensen om die in overeenstemming te brengen met de
beleidsvoornemens met betrekking tot spreiding van de woningbouw.
Deze processen zijn te beschouwen als een soort communicerende vaten: binnen de in
totaal vaststaande gewenste toevoeging aan de woningvoorraad heeft een beslissing
op een van deze terreinen (herstructurering, bouwvolume in een bepaalde regio) invloed
op de nieuwbouw (samenstelling en omvang per locatie).
In de volgende paragrafen zullen deze communicerende vaten stuk voor stuk behandeld
worden.

3.3

Herstructurering
In de KAN-berekeningen wordt uitgegaan van een herstructureringsopgave gelijk aan de
omvang van overschotcategorieën op de lokale woningmarkt. Voor Nijmegen betekent
dat het verkopen van 750 laagbouwhuurwoningen en het slopen van 200
etagehuurwoningen. De herstructurering moet voornamelijk na 2005 plaats hebben.
Herstructurering om andere redenen (bedrijfseconomisch, sociaal-maatschappelijk, in
verband met kwalitatieve ingrepen in buurten) is in deze berekening niet meegenomen.
De reden daarvoor is dat het daarbij niet om herstructurering vanuit
woningmarkttechnische overwegingen gaat, maar dat dat beleidsmatige beslissingen
zijn, die niet kunnen worden voorzien in een woningmarktonderzoek. Zulke
beleidsbeslissingen werken echter wel door in de indicaties voor de gewenste
differentiatie. Immers, door huurwoningen te verkopen creëer je, op een andere manier
dan door nieuwbouw, nieuwe koopwoningen. Daardoor neemt het aandeel koop in de
nieuwbouwbehoefte af: je hoeft deze woningen niet meer te bouwen. Andersom kan
het betekenen dat het aandeel huurwoningen in de nieuwbouwbehoefte wat toeneemt:
wanneer je huurwoningen aan de voorraad onttrekt, zonder dat of meer dan er een
overschot in die categorie bestaat, moet je zorgen voor compensatie door nieuwbouw.
Iedere herstructureringsbeslissing heeft dus invloed op het nieuwbouwprogramma.
In het volgende hoofdstuk wordt het thema herstructurering specifieker onder de loep
genomen.

3.4

Inbreiding en Waalsprong
Van de14.000 woningen die in Nijmegen gebouwd zouden moeten worden zijn, als je
uitgaat van de enquêtegegevens over locatievoorkeuren en waardering
nieuwbouwlocaties, ongeveer 5800 toe te delen aan inbreiding, 8000 aan de
Waalsprong.
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De wensen wijzen voor de Waalsprong op een wat groter aandeel in de
laagbouwkoopsector, in de inbreiding is meer ruimte voor etagewoningen.
categorie
lb koop goedkp.
lb koop middeldr.
lb koop duur
lb koop zr duur
lb koop
lb huur goedkp.
lb huur middeldr.
lb huur duur
lb huur
et koop
et huur goedkp.
et huur middeldr.
et huur duur
et huur

inbreiding
13
18
9
3
5
4
1
13
7
3

totaal

23

Waalsprong
20
18
13
5
56
6
4
0
10
18
9
5
2
16

5800

8000

43

10
23

Tabel 3-2 Eerste indicatie omvang en samenstelling (in %) woningbouw Waalsprong en inbreiding

De wensen van de KAN-bewoners zullen echter niet voor 100% gerealiseerd kunnen
worden. Alleen kwantitatief is er al een probleem: het aantal locaties in de inbreiding
bedraagt 3900, in de Waalsprong 11.000. En deel van de vraag zal dus “verschoven”
moeten worden van inbreiding naar Waalsprong.
Dit is ook goed mogelijk zonder de voorkeuren van woningzoekers veel geweld aan te
doen: veel belangstellenden voor inbreiding hebben ook interesse in de Waalsprong.
et huur
et koop
lb huur
lb koop
0

20

40
graag

60

80

100

eventueel

Figuur 3-1 Percentage geinteresseerden in inbreiding dat ook belangstelling heeft voor Waalsprong (naar
gewenst woningtype)

Bijna 80% van de mensen met belangstelling voor inbreiding en op zoek naar
laagbouwkoop heeft ook interesse in de Waalsprong, bijna 40% zou daar zelfs graag
willen wonen. Ook bij de andere woningcategorieën is er een vrij ruime belangstelling
voor wonen in de Waalsprong.
Het doorschuiven van woningzoekers van inbreiding naar Waalsprong heeft ook invloed
op de gewenste samenstelling van de nieuwbouw: omdat niet in iedere
woningcategorie de belangstelling voor de Waalsprong even groot is zal er ook niet in
iedere categorie even veel geschoven kunnen worden.
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3.5

Schuiven met woningvraag binnen het KAN
Zoals er een (beperkte) discrepantie is tussen de spreiding van de vraag over Nijmegeninbreiding en Waalsprong enerzijds en de spreiding van de bouwlocaties anderzijds is er
ook een (beperkte) discrepantie tussen spreiding van de woonvoorkeuren over de
regio’s en spreiding van de beleidsmatige voornemens tot nieuwbouw (zie KAN-rapport
paragraaf 5.4.3).
Voor het gebied rond Nijmegen betekent dat, dat er in Nijmegen/Waalsprong eigenlijk
iets meer bouwmogelijkheden zijn dan volgens de behoefte nodig is (15.000 versus
14.000) terwijl anderzijds Zuidwaal in vergelijking tot de bouwplannen een ruime
behoefte kent (5.000 woningen aan bouwplannen versus 5.000-7.000 behoefte).
Ook hier zijn er mogelijkheden om met de vraag te schuiven en een deel van de op de
Zuidwaal gerichte behoefte af te leiden naar de Waalsprong.
et huur
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lb huur
lb koop
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Figuur 3-2 Percentage belangstellenden Zuidwaal dat ook interessen heeft in Waalsprong, per
woningcategorie

In iedere woningcategorie heeft ongeveer 60% van de Zuidwaal-geïnteresseerden ook
belangstelling voor de Waalsprong.
Omdat de vraag gericht op de Zuidwaal wat anders van samenstelling is dan de vraag
gericht op Nijmegen heeft ook de “schuifgroep“ een wat andere samenstelling. Het
toevoegen van deze schuifgroep heeft dus gevolgen voor de gewenste differentiatie in
de Waalsprong

3.6

Differentiatie Nijmeegse nieuwbouw, herzien
In paragraaf 3.1 en 3.4 is aangegeven hoe omvang en samenstelling van de Nijmeegse
nieuwbouw eruit zou moeten zien, wanneer tegemoet gekomen werd aan de wensen
van de woonconsumenten.
Zoals we uiteengezet hebben komt in ieder geval de omvang van de woningbouw,
zoals die beleidsmatig is vastgesteld, niet overeen volledig met de wensen van de KANbewoners. Door te “schuiven” met locatievoorkeuren (iets waar de verhuisgeneigden
zelf ruimte voor geven) kunnen we het wensenpatroon aan laten sluiten op de
aanwezigheid van bouwlocaties. Dat heeft echter wel consequenties voor de
differentiatie van de woningbouw.
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categorie
lb koop goedkp.
lb koop middeldr.
lb koop duur
lb koop zr duur
lb koop
lb huur goedkp.
lb huur middeldr.
lb huur duur
lb huur
et koop
et huur goedkp.
et huur middeldr.
et huur duur
et huur
totaal

inbreiding
10
15
6
4
5
4
1
16
10
4

34

10
27

29
3900

Waalsprong
19
21
15
5
60
5
4
0
9
17
8
4
1
14
11000

Nijmegen
17
19
13
5
5
4
0
10
6
2

53

9
20

18
14900

Tabel 3-3 Differentiatie 1999-2015 op basis wensen woonconsumenten, na verschuiving over locaties

In Tabel 3-3 laten we zien hoe de woningbouw opgebouwd zou moeten zijn, uitgaande
van consumentenvoorkeuren, wanneer een deel van de belangstellenden voor inbreiding
in Nijmegen (1900) en voor de Zuidwaal (1000) worden doorgeschoven naar de
Waalsprong.
In vergelijking tot indicaties uit eerdere WMO’s (1991 en 1995) is het aandeel van de
etagekoopsector veel groter geworden. Bij dit woningmarktsegment is een aantal
kanttekeningen op zijn plaats:
· In het algemeen bestaat de doelgroep voor etagekoop voor een groot deel uit jonge
1-persoonshuishoudens die vrij open staan tegen de keuze huur/koop. Op dit
moment, in een “koop-mindende markt”, wordt vaak aan koop gedacht. In de
praktijk zou een deel van deze groep toch voor huren kunnen kiezen, zeker wanneer
de koopprijzen erg hoog blijven. Wanneer deze doelgroep tot koop besluit, wordt
daarbij eerder gedacht aan de goedkope prijsklassen dan aan luxe appartementen.
· Het WMO laat zien dat ouderen het liefst in de huidige woning willen blijven
wonen. Maar wanneer zij verhuisplannen hebben richten ouderen zich
bovengemiddeld op etagewoningen. Daarbij aansluitend signaleren
woningmarktdeskundigen een toenemende vraag van ouderen naar etagewoningen
c.q. apartementen in kleinere complexen. Er komen steeds meer ouderen die de
eigen woning graag verkopen voor een comfortabel (koop)appartement.
Marktdeskundigen merken verder op dat voor ouderen de locatie belangrijk is: dicht
bij voorzieningen en goedgelegen. Nieuwbouwwijken zijn bij hen minder in trek.
Daardoor zal, zekere de eerste tijd, de vraag van deze doelgroep naar
etagekoopwoningen in de Waalsprong heel beperkt zijn. Op termijn, over 10, 15,
20 jaar, wanneer de bevolking van de Waalsprong ouder wordt, zal deze vraag ook
daar opkomen.
· Voor dure appartementen geldt dat hier sprake is van een klein, speciaal segment
dat niet goed in beeld te krijgen is in een woningmarktonderzoek. Wanneer er
ergens een bijzonder, klein appartementencomplex, met een speciale doelgroep
voor ogen gebouwd wordt kan daar heel goed een markt voor zijn, zonder dat dat
uit het WMO valt af te leiden.
Al bij al kunnen we constateren dat de etagekoopsector een belangrijk segment
geworden is. De behoefte in dit segment is vooral gericht op woningen in de
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goedkopere prijsklassen. Het is een segment dat goed gevolgd moet worden omdat de
vraag ernaar minder zeker is: voor veel huishoudens met belangstelling voor etagekoop
kunnen ook alternatieven aantrekkelijk zijn.

3.7

Beleidsruimte
Op twee fronten is nog aanleiding te sleutelen aan de indicaties uit paragraaf 3.6.
De eerste betreft de herstructurering. Zoals in paragraaf 3.3 is beschreven kan er
beleidsmatig gekozen worden voor meer herstructurering dan er in de voorgelegde
berekeningen, op basis van voorkeuren van KAN-bewoners, is gebeurd.
In een onderzoek als het WMO kunnen daar echter nauwelijks aannames over worden
gedaan.
Ten tweede geldt voor de woningbouw op de inbreidingslocaties vaak, dat door
stedenbouwkundige, financiële of andere randvoorwaarden het niet mogelijk is vrij te
kiezen in het soort woningen dat op de locatie gebouwd gaat worden.
In het beleidsproces is het van belang de effecten van deze componenten te kunnen in
schatten. Daarvoor is in het kader van dit WMO een rekenmodel ontwikkeld. Hierin
kunnen aannames over extra herstructurering (verkoop van huurwoningen of sloop) en
de samenstelling van de woningbouw op de inbreidingslocaties worden ingevoerd,
waarna de differentiatie voor het totaal in Nijmegen te bouwen woningen en de
differentiatie voor de Waalsprong door het model berekend worden.
Dit model zal bij de beleidsvertaling van de WMO-resultaten gebruikt worden. Het is
een hulpmiddel om de effecten van herstructurering en “gedwongen differentiatie” op
de inbreidingslocaties te kunnen bekijken en beleidskeuzen te onderbouwen.
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4

Indicaties voor herstructurering

4.1

Inleiding
Nieuwbouw is een van de peilers van het volkshuisvestingsbeleid. Herstructurering en
beheer van de bestaande voorraad vormen een andere.
Onder herstructurering worden over het algemeen meer rigoureuze ingrepen in de
woningvoorraad verstaan zoals sloop en vervangende nieuwbouw, het verkopen van
huurwoningen of het ingrijpend aanpassen van woningen (samenvoegen, splitsen).
Maar ook maatregelen als het zoeken van een nieuwe doelgroep voor een bepaald
woningtype of complex kunnen er toe gerekend worden.
Beheerders kunnen om verschillende motieven besluiten tot herstructurering:
· Overschotten op de woningmarkt.
· Bedrijfseconomische motieven (samenstelling van het bezit van een beheerder,
diversificatie of juist concentratie op een bepaalde categorie/doelgroep).
· De kwaliteit van woningen kan niet meer voldoende worden geacht.
· Door herstructurering kan men proberen invloed uit te oefenen op de samenstelling
van de wijkbevolking en daarmee op de leefbaarheid van een wijk.
Nieuwbouw en herstructurering moeten in samenhang gezien worden, beïnvloeden
elkaar. Door herstructurering wordt de woningvoorraad aangepast, en daarmee ook de
samenstelling van de nieuwbouwopgave. Bij sloop neemt bovendien de omvang van de
bouwopgave toe.
In dit hoofdstuk willen we laten zien welke indicaties voor herstructurering uit het
woningmarktonderzoek te halen zijn. Daarbij gaan we in op de volgende onderwerpen:
· Wat is woningmarkttechnisch, geredeneerd vanuit vraag en aanbod op de
woningmarkt, de minimale herstructureringsopgave (paragraaf 4.2)?
· Hoe verhoudt herstructurering zich met de goedkope voorraad en de doelgroep, is
er ruimte de goedkope voorraad te betrekken bij herstructurering of moeten we juist
heel zuinig zijn op onze goedkope woningen (paragraaf 4.3)?
· Zijn er uit het woningmarktonderzoek signalen over onvoldoende kwaliteit van delen
van de woningvoorraad, geven die aanleiding tot herstructurering (paragraaf 4.4)?

4.2

Wat is de minimale herstructureringsopgave vanuit woningmarktperspectief
In het “Woningmarktonderzoek KAN 1999”3 is voor het KAN als geheel aangegeven
hoe groot de “minimum-herstructurerings-opgave” is. Welke ingrepen zijn nodig om
ervoor te zorgen dat de er geen overschotten op de woningmarkt ontstaan We spreken
van een minimumopgave omdat er in deze benadering alleen uitgegaan wordt van
herstructurering vanuit woningmarkttechnische overwegingen: de omvang van de
herstructureringsopgave is gelijk aan de omvang van de overschotten per woningcategorie (naar type/prijsklasse) en regio. Met herstructurering om andere redenen
(bedrijfseconomisch, sociaal-maatschappelijk, kwaliteit van de woning, specifiek locale
verhoudingen) is geen rekening gehouden. Beleidsmatig kan men besluiten een grotere
3

zie paragraaf 5.3.7 van het Woningmarktonderzoek KAN voor een
uitgebreidere beschrijving
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herstructureringsopgave aan te pakken. Zoals aangegeven heeft dat zijn weerslag op
het nieuwbouwprogramma4.
Bij het bepalen van de minimale herstructureringsopgave voor het KAN is uitgegaan
van:
· de woningvoorraad op dit moment;
· de woonvoorkeuren zoals geuit door de KAN-bewoners;
· de toekomstige ontwikkelingen in woonvoorkeuren op basis van scenario 2 uit het
KAN-WMO (gematigde toename koopwens huurders en ouderen);
· de (op basis van provinciale prognoses) verwachte bevolkings- en huishoudensontwikkeling.
Op basis hiervan is de vraag-aanbodverhouding op langere termijn vast te stellen en dus
ook de (potentiële) overschotten en dus de behoefte aan woningmarkttechnische
herstructurering. In totaal zouden er in het KAN 5000 laagbouwhuurwoningen om
woningmarktredenen kunnen worden verkocht. Voor ongeveer de helft gaat het om
middeldure en dure huurwoningen, die vanaf dit moment verkocht zouden kunnen
worden. Zwaartepunt van deze herstructurering ligt in de regio’s Liemers, Arnhem en
Zuidwaal. De andere helft betreft goedkope huurwoningen. De herstructurering in deze
prijsklasse moet voornamelijk na 2005 zijn beslag krijgen.
Daarnaast zouden er zo’n 1500 etagehuurwoningen aan de voorraad kunnen worden
onttrokken. Daarbij denken we vooral aan sloop in Arnhem.
Het deel van deze minimum-herstructureringsopgave dat in Nijmegen gerealiseerd zou
moeten worden betreft:
· verkoop van 500 goedkope laagbouwhuurwoningen, in de periode na 2005;
· verkoop van 200 dure laagbouwhuurwoningen, in de periode na 2005;
· sloop van 200 goedkope etagehuurwoningen, zowel tot 2005 als daarna.
Naast deze minimumopgave is, zoals hiervoor ook gesteld, ook herstructurering om
andere redenen mogelijk.

4.3

Doelgroep, ijzeren voorraad en herstructurering

4.3.1

Inleiding
Met de “doelgroep” van het volkshuisvestingsbeleid worden de huishoudens bedoeld,
die op grond van hun lage inkomen bijzondere aandacht van het beleid krijgen.
Volgens de normen van het Ministerie van VROM horen 1-persoonshuishoudens met
een besteedbaar jaarinkomen tot ¦27.500 en meer-persoonshuishoudens met een
besteedbaar jaarinkomen tot ¦37.500 tot de doelgroep.
Naast de doelgroep speelt het begrip “ijzeren voorraad” in deze paragraaf een
belangrijke rol. Daarmee wordt de voorraad goedkope huurwoningen bedoeld, die voor
de doelgroep bestemd is, ook wel kernvoorraad genoemd. In het KAN wordt de grens
van de kernvoorraad bij ¦775 gelegd.
In deze paragraaf zullen we eerst bekijken hoe groot de doelgroep in Nijmegen is, en
wie tot de doelgroep behoort. Vervolgens kijken we naar de verhouding doelgroep4

In hoofdstuk 2, “Gewenste woningdifferentiatie Waalsprong en inbreiding
Nijmegen”, hebben we dit toegelicht. O.a. is een rekenmodel gemaakt waarin
beleidsmakers zelf aannames m.b.t. herstrucuturering kunnen invullen,
waarna berekend wordt wat dat betekent voor de nieuwbouwproductie.
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ijzeren voorraad op dit moment. Tenslotte gaan we in op de mogelijkheden de
kernvoorraad te betrekken bij herstructurering.

4.3.2

De doelgroep in Nijmegen
Van de 63.000 zelfstandige huishoudens in Nijmegen horen er ruim 27.000, 43%, tot
de doelgroep. In vergelijking tot 1995 is het aantal huishoudens tot dat de doelgroep
behoort nauwelijks afgenomen. Wel is het aandeel huishoudens in de doelgroep
teruggelopen: van 47 naar 43%. Dat komt omdat het totaal aantal huishoudens in
Nijmegen wel gegroeid is.
Het aandeel doelgroepers in Nijmegen is, net als in Arnhem, sterker gedaald dan in de
rest van het KAN. De gunstige economische situatie heeft geleid tot een afname van de
werkloosheid, welke effect in de steden het sterkst is geweest. Bovendien zorgt de
toenemende vergrijzing in de vier landelijke regio’s van het KAN voor een impuls in de
omvang van de doelgroep: ouderen horen immers in sterkere mate tot de doelgroep.
gezin
2p 55+
2p 30-54
2p -29
1-p 55+
1-p 30-54
1-p -29
0%

20%

40%
doelgroep

60%

80%

100%

niet doelgr

Figuur 4-1 Aandeel doelgroep per huishoudenstype in Nijmegen

Zoals te zien in Figuur 4-1 is het aandeel dat tot de doelgroep behoort vooral onder de
ouderen hoog, het sterkst bij de alleenstaanden, maar ook bij de 2persoonshuishoudens: 50 tot 60% van de 55+-ers hoort tot de doelgroep.

1p 55+

bevolking

2p 55+
gezin
1p -54

doelgroep

2-p -54

0%

50%

100%

Figuur 4-2 Samenstelling doelgroep en bevolking totaal
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Omgekeerd betekent dat, dat ruim 40% van de totale doelgroep uit 55+-ers bestaat.
Ook de gezinnen vormen een omvangrijke groep (zie Figuur 4-2).

4.3.3

Verhouding doelgroep/ijzeren voorraad
Het aantal doelgroephuishoudens in Nijmegen bedraagt ruim 27.000. Tot de ijzeren
voorraad, woningen met een huur tot ¦775, horen ruim 24.000 woningen. Theoretisch
niet genoeg om alle doelgroephuishoudens te huisvesten. De verhouding doelgroepijzeren voorraad ligt in Nijmegen wat gunstiger dan in het KAN als totaal: daar zijn er op
een ijzeren voorraad van 84.000 woningen 111.000 doelgroephuishoudens.
Wonen de Nijmeegse doelgroephuishoudens in de kernvoorraad?

ijz. voorraad

koop

te dure huur

Figuur 4-3 Woonsituatie doelgroep

Ongeveer 2/3 van de doelgroep woont ook daadwerkelijk in een goedkope huurwoning.
20% woont in koopwoning, 17% tenslotte in een woning met een huur boven ¦775.
Wanneer je er rekening mee houdt dat een deel van de doelgroep in een koopwoning
woont, dan is in theorie het aantal goedkope huurwoningen (24.000) groot genoeg om
het aantal doelgroephuishoudens excl. kopers (bijna 22.000) te huisvesten. De praktijk
laat echter een gevarieerder beeld zien:

lb koop
lb huur gk
lb huur rest
et koop
et huur gk
et huur rest

doelgr.
nt doelgr.
4600
18000
8800
2400
2400
4100
800
2800
8500
4800
2300
3900

Tabel 4-1 Aantal huishoudens naar woningcategorie en doelgroep

Bijna 5000 doelgroephuishoudens wonen in een duurdere huurwoning en ruim 7000
huishoudens die niet tot de doelgroep behoren wonen juist wel in een goedkope
huurwoning.
Wat voor soort doelgroephuishoudens wonen te duur, valt er iets te zeggen over de
reden van dit scheefwonen?
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In de etagehuurwoningen zijn het vooral ouderen die te duur wonen: in 1600 van de in
totaal 2300 door de doelgroep bewoonde etagewoningen met een huur boven ¦775
wonen 55+-ers. Vaak zal het hier gaan om speciaal voor ouderen geschikte woningen
met een wat hogere huur. In zulk soort situaties wordt dan ook veelvuldig gebruik
gemaakt van IHS.
Bij de laagbouwhuurwoningen gaat het in de helft van de 2400 door de doelgroep
bewoonde dure woningen om gezinnen.
De doelgroephuishoudens die in een (te dure) huurwoning wonen lijken daar zelf niet
speciaal weg te willen: van hen heeft 20% binnen jaar verhuisplannen, dat is net
zoveel, of zelfs minder dan de doelgroephuishoudens in de meeste andere
(huur)woningcategorieen.

lb koop
lb huur gk
lb huur rest
et koop
et huur gk
et huur rest

doelgr
10
20
21
10
39
19

niet doelgr
13
26
42
36
59
47

totaal

24

29

Tabel 4-2 Verhuisgeneigdheid in % per woningcategorie

Samengevat: het “te duur” wonen van de doelgroep valt voor een deel terug te voeren
op speciale omstandigheden, veel doelgroephuishoudens zijn tevreden met hun te dure
woning, zien in ieder geval geen aanleiding daar weg te verhuizen.

4.3.4

Kan de kernvoorraad betrokken worden bij herstructurering?
Biedt de woningmarkt genoeg ruimte om de kernvoorraad te betrekken bij de
herstructurering, of zijn de behoeftes van de doelgroep zo omvangrijk dat we erg zuinig
moeten zijn op de goedkope woningvoorraad? Om deze vraag goed te kunnen
beantwoorden moeten we hem opsplitsen in drie deelvragen:
1. Wat voor woningen uit de ijzeren voorraad komen de komende paar jaar en op
langere termijn vrij?
2. Hoe groot is de toekomstige vraag naar woningen uit de ijzeren voorraad, komt die
vraag van de doelgroep of van andere huishoudens?
3. Als je vraag en aanbod vergelijkt, is er dan sprake van tekorten, of juist van
overschotten?
ad 1 Potentieel aanbod
Ongeveer 7000 woningen uit de ijzeren voorraad worden bewoond door nietdoelgroepers. Onder hen is de verhuisgeneigdheid heel hoog: ongeveer de helft wil
binnen 2 jaar verhuizen. Daarbij zullen zo’n 600 laagbouw- en 2800 etagewoningen uit
de kernvoorraad vrijkomen.
De doelgroep die in de kernvoorraad woont heeft veel minder verhuisplannen: van de
17.000 huishoudens willen er 5.000 binnen 2 jaar verhuizen, 1800 uit laagbouwwoningen, 3300 vanuit etagewoningen.
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In totaliteit zullen er, wanneer al deze verhuisplannen ook gerealiseerd kunnen worden,
ongeveer 8.500 woningen uit de kernvoorraad vrijkomen.
ad 2 Vraag gericht op ijzeren voorraad
Opvallend is dat slechts ruim de helft van de doelgroephuishoudens met verhuisplannen
op zoek is naar een woning uit de ijzeren voorraad.

lb koop
lb huur gk
lb huur rest
et koop
et huur gk
et huur rest

Figuur 4-4 Woningvraag verhuisgeneigde doelgroephuishoudens

Deels zijn daar goede verklaringen voor te geven. Zo is het mogelijk dat sommige
doelgroephuishoudens een betere inkomenspositie verwachten, b.v. doordat zij op zoek
zijn naar een baan of van plan zijn te gaan samenwonen. Ook kan het zo zijn dat de
woningbehoefte gericht is op een soort woning die niet makkelijk onder de ¦775 te
realiseren is (zie ook hiervoor, bij de analyse van de doelgroep die in dure huurwoningen
woont). Dit geldt vooral voor oudere huishoudens binnen de doelgroep.
Huishoudens die niet tot de doelgroep behoren zijn maar heel beperkt op zoek naar een
woning uit de kernvoorraad: slecht 5% zoekt een huurwoningen tot ¦775.
Alleen huishoudens die zelfstandig wonen worden opgedeeld in doelgroep en nietdoelgroep. Wie nu onzelfstandig of thuis woont kan per definitie niet tot de doelgroep
behoren. Voor starters op de zelfstandige woningmarkt is dus heel moeilijk te zeggen of
het om doelgroep-huishoudens gaat. Bovendien is het inkomen van deze groep vaak
nog aan behoorlijke stijgingen onderhevig, zodat een laag inkomen op dit moment
weinig hoeft te zeggen over het toekomstige inkomen.
Onder de starters zijn er veel (46%) die zich op de ijzeren voorraad, vooral op de
etagesector richten. Absoluut gezien gaat het om zo’n 4000-5000 vragers voor de
eerste paar jaren.
ad 3 Overschotten of tekorten in de kernvoorraad
Vergelijk je vraag en aanbod voor de komende jaren dan blijkt er in Nijmegen voor de
laagbouwwoningen behorend tot de kernvoorraad voor de eerste paar jaar een tekort te
zijn van ongeveer 1000 woningen. Daarom is ook in de indicaties voor de samenstelling
van het woningbouwprogramma voor Nijmegen, zoals dat in het KAN-WMO-rapport is
opgenomen, een aandeel goedkope laagbouwhuurwoningen voorzien. Wordt deze
nieuwbouw ook daadwerkelijk neergezet, dan komt er in de jaren 2005-2015 ruimte
voor herstructurering in de goedkope laagbouwhuursector. Dat komt omdat na 2005 ,
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door de demografische en huishoudensontwikkeling, de vraag naar laagbouwwoningen
uit de ijzeren voorraad licht gaat dalen. Per saldo geeft dat, op middellange termijn om
woningmarkttechnische redenen, ruimte tot het verkleinen van de voorraad goedkope
laagbouwhuur (door verkopen/slopen) met ongeveer 500 woningen.
Bij de etage-huurwoningen uit de kernvoorraad is er op dit moment wel sprake van een
(theoretisch) overschot van 500 à 1000 woningen: het potentiële aanbod is groter dan
de potentiële vraag.
In de praktijk is er, doordat er in andere sectoren (goedkope laagbouwhuur,
laagbouwkoop) tekorten zijn, geen leegstand. Huishoudens passen (tijdelijk) hun
woonwensen aan aan de mogelijkheden van de markt.
Maar puur op basis van vraag en aanbod in deze sector is er op dit moment enige
ruimte voor herstructurering. In de komende jaren (en vooral na 2005) zal de vraag naar
etagehuurwoningen uit de kernvoorraad weer aantrekken: een deel van de oudere
huishoudens, die in de toekomst behoorlijk in aantal zullen toenemen, richt zich op deze
woningen. Het aantal goedkope etagewoningen dat dan nodig is komt ongeveer
overeen met de omvang van de huidige voorraad.
De vraag of er ruimte is voor herstructurering in de kernvoorraad is tot nu toe vooral
kwantitatief, getalsmatig, beantwoord. Er is echter ook sprake van een kwalitatief
element: lang niet iedere goedkope etage- of laagbouwwoning hoeft op gebied van
wooncomfort en kwaliteit te voldoen aan de behoeften van de doelgroep. Dit geldt des
te sterker wanneer je bedenkt dat met name de groep die aanspraak maakt op
goedkope etagehuurwoningen wat van karakter zal veranderen: ouderen krijgen daarin
een groter aandeel. In het KAN als geheel stijgt het percentage 55+-ers in de
laagbouwkernvoorraad van 40% nu tot 46% in 2015, in de etagekernvoorraad van
29% nu tot 38% .
Op het kwaliteitsaspect wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

4.4

Herstructurering en kwaliteit van de woningvoorraad

4.4.1

Inleiding
Het woningmarktonderzoek biedt een aantal aangrijpingspunten om uitspraken te doen
over de kwaliteit van de woningvoorraad:
· In de enquête is gevraagd hoe tevreden bewoners in het algemeen met hun woning
zijn.
· Op de thema’s grootte van de woning en wooncomfort is wat verder door te
prikken. Over grootte hebben we objectieve gegevens (hoe groot is de woonkamer,
hoeveel slaapkamers heeft de woning) als ook subjectieve gegevens (klachten van
bewoners over grootte van de woonkamer of van de woning). Over wooncomfort
hebben we alleen subjectieve gegevens: klachten van respondenten over sanitair,
keuken, isolatie, afwerking, onderhoud, ventilatie, vocht.
· We kunnen kijken in hoeverre de woningen die de komende jaren door verhuizing
vrij gemaakt worden wat grootte betreft aansluiten bij de wensen van mensen op
zoek naar nieuwe woonruimte.
· We zullen ingaan op de woningmarktpositie van de dure laagbouwhuur-woning.
· Tenslotte zullen we de woningmarktpositie van de verschillende stadsdelen binnen
Nijmegen bekijken. Helaas hebben we in het kader van dit WMO nog geen gebruik
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kunnen maken van de bestanden van Entree, waarmee interessante aanvullende
analyses te maken zijn. Onder andere is het daarmee mogelijk in te zoomen op de
positie van specifieke wijken en buurten, kleinere woningmarktsegmenten en
complexen. Binnen het Woningmarktonderzoek, dat op een steekproef gebaseerd is,
is niet voldoende dicht geënquêteerd om op zulk laag niveau uitspraken te mogen
doen en moeten we ons beperken tot het stadsdeelniveau.

4.4.2

Tevredenheid met woning
De Nijmegenaren zijn, net als 4 jaar geleden en net als de overige inwoners van het
KAN over het algemeen zeer tevreden met hun woning: 93% is (zeer) tevreden. De
hoogste percentages ontevredenheid komen voor bij de etagewoningen die tot de
kernvoorraad behoren (14%) en bij de laagbouwwoningen die tot de kernvoorraad
behoren (11%).
Ondanks de grote tevredenheid heeft toch meer dan de helft van de bewoners een of
meer klachten over de woning.
De grootste groep onvoorwaardelijk tevredenen is te vinden in de laagbouwkoop (ruim
de helft).

et hr rest
et kern
et koop
lb hr rest
lb kern
lb koop
0%

20%

40%
tevr

60%

tevr +kl

80%

100%

ontevr.

Figuur 4-5 Tevredenheid naar woningtype

4.4.3

Woninggrootte
Op basis van grootte van de woonkamer en aantal slaapkamers is de volgende
“grootte-klasse-indeling” voor woningen gemaakt.
klein
gemiddeld
groot
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etage
woonkamer tot/met 20 m2
of hoogstens 1 slaapkamer

laagbouw
woonkamer tot/met 25 m2
of hoogstens 2 slaapkamers

woonkamer 20-30 m2 en 2 sl.k.
óf woonkamer 20-25 m2 en 3 sl.k.

woonkamer 25-35 m2 en 3-4 sl.k.

woonkamer 25+ m2 en 3 sl.k.
óf woonkamer 30+ m2 en 2sl.k.

woonkamer 25+m2 en 5 sl.k.
óf woonkamer 35+m2 en 3+ sl.k.
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De normen voor “klein” in laagbouw en etage verschillen; dit is om rekening te houden
met het feit dat etagewoningen doorgaans door kleinere huishoudens bewoond worden
dan laagbouw. Dat betekent dat een etagewoning met een woonkamergrootte van
25 m2 en 2 slaapkamers “gemiddeld” wordt genoemd en een laagbouwwoning met
dezelfde kenmerken “klein”.

etage

laagbouw

0

10000

20000

klein

30000

gemiddeld

40000

50000

groot

Figuur 4-6 Nijmeegse woningvoorraad naar grootte

Volgens deze indeling is een kwart van de Nijmeegse voorraad klein, 40% is groot.
Onder etagewoningen is het aandeel kleine woningen groter dan onder de laagbouw.
Vooral de woningen die tot de kernvoorraad behoren zijn vaak klein.
laagbouw kern
laagbouw rest
etage kern
etage rest

% klein
39
13
46
19

Tabel 4-3 Percentage kleine woningen per categorie

et hr rest
et kern
et koop
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Figuur 4-7 Hebben bewoners klachten over grootte?
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Met name bij de etagewoningen uit de kernvoorraad leidt dat tot een relatief groot deel
bewoners die ontevreden zijn over de grootte van de woning. Overigens is ook te zien
dat een ruime meerderheid van de bewoners geen klachten over de grootte van de
woning heeft.
Logisch is dat naarmate de woning kleiner is, de bewoners vaker klachten hebben over
de grootte.
Bekijk je het aanbod dat de komende paar jaar door verhuizers vrijgemaakt kan worden
in vergelijking tot de door diezelfde verhuizers gevraagde woningen dan zie je dat voor
de kleine etagewoningen het aanbod 1000 à 1500 woningen groter is dan de vraag. In
praktijk hoeft dat nog niet direct tot verhuurproblemen te leiden omdat huishoudens bij
gebrek aan alternatieven hun verlangens zullen moeten aanpassen. Het betekent echter
wel dat deze woningen wat woonkwaliteit betreft niet meer voldoen aan de eisen des
tijds.

4.4.4

Wooncomfort
Over wooncomfort worden vaker klachten geuit dan over de grootte van de woning.
et hr rest
et kern
et koop
lb hr rest
lb kern
lb koop
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Figuur 4-8 Klachten over wooncomfort per woningtype

In 13% van de huishoudens heeft men klachten over de woninggrootte, in 37% over
het wooncomfort.
Ook hier geld dat bewoners van de kernvoorraad, zowel in de laagbouw als in de etage,
veel meer klachten hebben dan gemiddeld.
onderhoud
sanitair
warmte-isolatie
geluidsisolatie
keuken
afwerking

lb koop
4
8
3
7
4
3

lb hr kern
15
9
10
6
6
5

lb hr rest
14
12
11
10
5
6

Tabel 4-4 % bewoners per woningtype dat klachten heeft over ......
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7
9
7
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2
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et hr kern
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et hr rest
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8
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De meest geuite klachten betreffen de onderhoudstoestand van de woning (vooral in
huurwoningen), het sanitair en de warmte-isolatie (laagbouwhuurwoningen) en
geluidsisolatie (etagehuurwoningen).

4.4.5

Woningmarktpositie van duurdere laagbouwhuurwoningen
In Nijmegen staan zo’n 2900 middeldure laagbouwhuurwoningen (met huren tussen
¦775 en ¦865) en 3600 dure laagbouwhuurwoningen (met huren boven ¦865). Als er
gesproken wordt over verkoop van huurwoningen wordt vaak juist aan deze
woningtypes gedacht. Geeft het Woningmarktonderzoek ook aanleiding deze woningen
speciaal bij de herstructurering te betrekken?
De verhuisgeneigdheid in deze woningen is bovengemiddeld: een derde van de
bewoners wil binnen twee jaar verhuizen tegenover ruim in kwart in de zelfstandige
voorraad als totaliteit. Het aanbod dat de komende jaren op de markt komt is dus
relatief groot.
Anderzijds dekt de vraag naar dit type woningen dit aanbod wel min of meer af. De
woningen hebben een eigen functie op de woningmarkt: vaak voor het enige jaren
huisvesten van bewoners, als tussenstap in hun wooncarriere. De bewonersgroep is vrij
gedifferentieerd: zowel jongere als oudere huishoudens, 1-persoonshuishoudens, 2persoonshuishoudens en gezinnen.
Na 2005 ontstaat er wel een (beperkt) overschot in deze categorie. In de minimale
herstructureringsopgave wordt dan ook de verkoop van 200 duurdere
laagbouwhuurwoningen na 2005 voorzien.
Kijkt men naar de kwaliteit van de woningen dan is er wel enige aanleiding tot zorg en
herstructurering. Met name met betrekking tot het wooncomfort (zie Figuur 4-8 en
Tabel 4-4) hebben bewoners van duurdere huurwoningen veel klachten. Vooral de
onderhoudstoestand, het sanitair, en de isolatie (zowel warmte als geluid) worden veel
genoemd. Over de grootte van de woning is men in het algemeen wel tevreden.

4.4.6Woningmarktpositie van Nijmeegse stadsdelen
Zijn er gebieden binnen Nijmegen die op woningmarktgebied meer risico lopen dan
andere, waar eerder aanleiding is tot herstructurering dan elders?
In Tabel 4-5 worden per stadsdeel enige indicatoren getoond, die iets zeggen over de
positie op de woningmarkt:
· welk deel van de bewoners vindt de buurt onprettig?
· welk deel van de bewoners is ontevreden over hun woning?
· welk deel van de bewoners wil beslist binnen 2 jaar verhuizen?
· hoe groot is de belangstelling voor de Waalsprong onder de verhuizers?
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Stadscentrum
Oud-Oost
Oud-West
Nieuw-West
Middenzuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt
Noord
Nijmegen

% ontevreden
over buurt
8
2
17
9
4
10
14
15
3

% ontevreden
over woningen
8
5
13
7
2
7
10
7
2

10

7

% met besliste % verhuizers met
verhuispl. < 2 jaar belangst. Waalspr.
59
26
52
14
55
22
58
19
60
12
50
16
49
17
66
16
63
6
17

57

Tabel 4-5 Scores woningmarktpositie per stadsdeel (zelfstandig wonende huishoudens)

Het Stadscentrum scoort op één indicator bovengemiddeld: het percentage
verhuisgeneigden is er hoog. Hoewel dit deels verklaarbaar is door de samenstelling van
de woningvoorraad (veel etagehuurwoningen) kan dit het Stadscentrum toch kwetsbaar
maken op woningmarktgebied.
Oud-Oost loopt weinig risico op woningmarktgebied: veel tevredenheid over woning en
woonomgeving, weinig verhuisplannen. Er staan in Oud-Oost weliswaar relatief en
absoluut tamelijk veel kleine, goedkope etagehuurwoningen, een categorie waarin op
termijn herstructurering aan de orde moet komen, maar de woonomgeving compenseert
hier veel.
Oud-West heeft wel een aantal negatieve indicatoren: de hoogste ontevredenheid over
buurt en woning (zowel bij de laagbouwhuur als de etagehuurwoningen) en ook de
verhuisgeneigd is relatief hoog.
De posities van Nieuw-West en de Zuidrand zijn op basis van de hier bekeken
indicatoren vrij gemiddeld. Wel staan er in beide wijken relatief veel kleine, goedkope
etagewoningen.
Middenzuid en Noord scoren erg gunstig.
In Dukenburg zijn de bewoners wat minder positief over woning en woonomgeving dan
gemiddeld. Dit speelt het sterkst in de etagehuurwoningen. Bovendien staan er in
Dukenburg zowel veel goedkope kleine etagehuurwoningen als dure
laagbouwhuurwoningen.
In Lindenholt zijn relatief veel bewoners ontevreden over de buurt, vooral in de
huursector. Ook staan er hier veel dure laagbouwhuurwoningen.
Opvallend is dat de belangstelling voor de Waalsprong maar beperkt uiteenloopt tussen
de Nijmeegse stadsdelen (zie ook hoofdstuk ). Dit betekent dat in eerste instantie de
bouw in de Waalsprong geen gerichte woningmarktconsequenties zal hebben in
specifieke stadsdelen. Op termijn zullen, doordat de spanning, de krapte op de
woningmarkt af gaat nemen, in gebieden met een mindere positie op de woningmarkt,
wel ingrepen in de bestaande voorraad nodig zijn.
Of er besloten wordt tot aanpak/ingrepen in wijken/stadsdelen zal echter zeker niet
alleen afhangen van de woningmarktsituatie van die gebieden. De ervaringen met
leefbaarheid en veiligheid zullen meer invloed hebben op deze processen.
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4.5

Conclusies
1. De minimale herstructureringsopgave op basis van woningmarktvraag en –aanbod
voor Nijmegen bedraagt:
* verkoop van 500 laagbouwhuurwoningen uit de kernvoorraad na 2005;
* verkoop van 200 dure laagbouwhuurwoningen na 2005;
* sloop van 200 goedkope etagehuurwoningen zowel tot 2005 als daarna.
Naast deze minimale, woningmarkttechnische herstructureringsopgave is ook
herstructurering om andere redenen (wijkbeheer, bedrijfseconomische redenen)
mogelijk.
2. De kernvoorraad laagbouwwoningen biedt geen ruimte tot herstructurering (zonder
daarvoor te compenseren). Voor goedkope laagbouwhuurwoningen is zoveel
belangstelling dat er in de periode tot 2005 zelfs bijgebouwd zou moeten worden
(is ook opgenomen in de gewenste differentiatie van de Nijmeegse woningbouw).
Wanneer deze bouw inderdaad ook gerealiseerd wordt is er na 2005 wat ruimte om
binnen de kernvoorraad laagbouw te herstructureren (zie ook conclusie 1).
3. Bij de kernvoorraad etagewoningen ligt de zaak wat anders. Deze voorraad voldoet
vooral wat grootte betreft maar ook wat wooncomfort betreft niet meer volledig
aan de huidige kwaliteitseisen. Ook voor het woningtype op zich is minder
belangstelling dan er aanbod is. Omdat er in andere woningcategorieen behoorlijke
tekorten zijn leidt dat echter nog niet tot leegstand. In de toekomst zal de vraag
naar etagehuurwoningen uit de kernvoorraad weer wat aantrekken, voornamelijk
door de groei van de vraag van ouderen. Ook deze groep stelt echter
kwaliteitseisen aan hun woning.
Er is aanleiding in de jaren tot 2005 zo’n 1000 van de 13.000 etagewoningen uit
de kernvoorraad aan te pakken. Afhankelijk van de situatie zou dat kunnen
gebeuren door het aanpassen/vergroten van woningen of door sloop en
vervangende nieuwbouw. Deze herstructurering moet vooral gericht zijn op de
kleinste etagehuurwoningen.
4. In de middeldure en dure laagbouwhuur is aanleiding tot minder ingrijpende
herstructurering. In deze woningcategorie met een sterk vlottende bewonersgroep
is sprake van een behoorlijke ontevredenheid over het wooncomfort. Onderhoud,
sanitair en isolatie zijn de grootste klachtenbronnen. Op langere termijn is verkoop
van een aantal woningen uit deze categorie aangewezen (zie punt 1).
5. Het enquête-bestand van het WMO laat alleen analyses op stadsdeelniveau toe.
Wanneer het bestand van Entree (zowel inschrijvingen als reacties en toewijzingen)
voor analyse beschikbaar is, kunnen we conclusies over woningmarktposities en –
risico’s op een lager niveau (per wijk, complex, specifiek woningtype etc.) trekken.
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5Kavels in de Waalsprong
5.1

Inleiding
Op dit moment is het aantal kavels dat in de Waalsprong wordt uitgegeven beperkt.
Een eerste serie van 30 kavels in het gebied Oosterhout is al uitgegeven. Met een
nieuwe ronde, met meer dan 100 kavels, is recent gestart.
Particulier opdrachtgeverschap wordt een steeds belangrijker thema bij nieuwbouw van
woningen. Dit is onder andere te lezen in de nota Wonen in de 21e eeuw van
staatssecretaris Remkes, waarin hij stelt dat de burgers meer zeggenschap over woning
en woonomgeving moeten krijgen. Een van de manieren waarop dat gerealiseerd kan
worden is de burger de gelegenheid te geven zelf als opdrachtgever voor de bouw van
zijn woning op te treden.
Hoe groot is de belangstelling voor het zelf bouwen van een woning, wie heeft daar
interesse in, wat voor woonmilieus hebben deze mensen voor ogen? Deze vragen zullen
we aan de hand van verschillende informatiebronnen beantwoorden:
· In het WMO 1999 is aan iedereen die op zoek is naar een koopwoning gevraagd of
hij/zij ook interesse zou hebben in het kopen van een kavel en het zelf (laten)
bouwen van een woning.
· Bij het Open Huis van de gemeente Nijmegen wordt een bestand bijgehouden van
mensen geïnteresseerd in de Waalsprong. Op het inschrijfformulier kan men onder
andere aangeven of men op zoek is naar een woning en/of kavel.
· De eerste kaveluitgifte in de Waalsprong is geëvalueerd in het (nog niet openbare)
onderzoek “Kaveluitgifte Waalsprong, mei 2000”. Dit onderzoek was in hoofdzaak
gericht om de wijze waarop de gemeente de kaveluitgifte organiseerde, de
gevolgde procedures, te evalueren. Maar tegelijkertijd is ook gekeken wie waarom
is afgevallen in de verdeling van de uit te geven kavels.

5.2

Interesse voor kavels in de Waalsprong gemeten in het WMO
De belangstelling voor de Waalsprong binnen het KAN, en zeker binnen Nijmegen, is
groot. Ruim een derde van de KAN-bewoners die binnen 2 jaar wil verhuizen zou (zeker
of mogelijk wel) willen wonen in de Waalsprong. Vanuit Nijmegen is de belangstelling
nog een stuk hoger. Samen gaat het om zo’n 25.000 huishoudens met interesse voor
een woning in de Waalsprong.
Lang niet al deze huishoudens zullen ook daadwerkelijk in de Waalsprong terecht
komen. Voor veel van de geïnteresseerden geldt dat zij ook voor andere
nieuwbouwlocaties en voor bestaande woongebieden belangstelling hebben. Bovendien
is een deel van hen op zoek naar een woningtype dat in de Waalsprong in mindere
mate gebouwd zal (moeten) worden.
Hoewel dus zeker niet zonder meer mag worden aangenomen dat al deze mensen in de
Waalsprong zullen komen te wonen geven zij wel een beeld van de belangstelling die er
voor de Waalsprong bestaat.
In Figuur 5-1 is weergegeven naar wat voor woningen de Waalsprongbelangstellenden
op zoek zijn. Ruim 40% zoekt een (laagbouw- of etage)huurwoning. Van dit type zullen
er relatief weinig in de Waalsprong gebouwd worden (volgens de huidige plannen en
indicaties zal rond de 20% van de Waalsprongbouw als huurwoning neergezet worden),
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omdat het aanbod van deze woningen in de bestaande voorraad bijna toereikend is.
Kavelkoop is bij deze woonwensen ook per definitie niet aan de orde.
Een iets grotere groep (46%) is op zoek naar een laagbouwkoopwoning. Daarbinnen
zijn drie deelgroepen te onderscheiden: 28% zoekt een kant en klare woning, 11%
heeft voorkeur voor het kopen van een kavel en zelf (laten) bouwen, 7% is in eerste
instantie op zoek naar een koopwoning, maar zou eventueel ook wel een kavel willen
kopen.
Hoewel de “zelfbouwers” dus een minderheid vormen binnen de huishoudens op zoek
naar een laagbouwkoopwoning is hun aandeel zeker niet verwaarloosbaar klein:
andersom gezegd wil van de laagbouwkopers 39% (7+11% van in totaal 46%) (ook
wel) een kavel kopen.

huur
etage koop
lb koop
event. kavel
zeker kavel

Figuur 5-1 Woningwens huishoudens met belangstelling voor de Waalsprong

In het algemeen geldt dat hoe duurder het huis is dat men zoekt, des te groter de
interesse zelf te bouwen. Van de huishoudens op zoek naar een koopwoning boven
¦500.000 wil ongeveer 2/3 wel zelf bouwen, in de prijsklasse ¦375.000-¦500.000
ongeveer de helft en in de prijsklasse tot ¦375.000 zo’n 15-30%.
Wat voor soort huishoudens hebben interesse in het zelf bouwen van een woning? In
Figuur 5-2 tot Figuur 5-4 worden steeds drie groepen vergeleken:
· allen, d.w.z. alle huishoudens met belangstelling voor een woning in de
Waalsprong;
· laagbouwkopers, degenen onder hen die op zoek zijn naar een laagbouwkoopwoning;
· kavelkopers, diegenen onder de laagbouwkopers die aangeven (ook) belangstelling
te hebben voor het kopen van een kavel waarop vervolgens zelf een woning
gebouwd kan worden.
In Figuur 5-2 is te zien dat de kavelkopers voor ongeveer de helft bestaan uit tweepersoonshuishoudens en voor de andere helft uit gezinnen. Een-persoonshuishoudens,
die een belangrijk deel vormen van alle huishoudens met interesse in de Waalsprong,
komen veel minder voor onder de Waalspronggeïnteresseerden die een
laagbouwkoopwoning zoeken en zijn al helemaal niet meer te vinden onder de
huishoudens die (misschien) zelf willen bouwen.
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Figuur 5-2 Huishoudenssamenstelling belangstellenden Waalsprong

Nijmegenaren hebben relatief weinig belangstelling om een kavel te kopen. Zij vormen
meer dan de helft van alle belangstellenden voor de Waalsprong, maar slechts een
derde van de geïnteresseerden in een kavel in de Waalsprong (zie Figuur 5-3). De
geringe belangstelling van Nijmegenaren een kavel te kopen wordt voor een belangrijk
deel verklaard door het feit dat er onder de Nijmeegse Waalsprongbelangstellenden
relatief veel alleenstaanden zijn.
30000
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10000

0
kavelkopers

lb kopers

Nijmegen

allen

rest KAN

Figuur 5-3 Herkomst belangstellenden Waalsprong

Bijna de helft van de huishoudens die (eventueel) een kavel wil kopen woont op dit
moment al in een laagbouwkoopwoning. Laagbouwhuurders, etagebewoners en
mensen die onzelfstandig/nog thuis wonen komen veel minder voor onder de
kavelkopers.
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Figuur 5-4 Huidige woonsituatie Waalsprongbelangstellenden

De respondenten in het Woningmarktonderzoek hebben hun oordeel kunnen geven over
drie woonmilieus in de Waalsprong:
· Een compact stedelijk milieu, dicht bebouwd, levendig en afwisselend, met goed
OV en voorzieningen in de wijk. Er staan stijlvolle woningen, zowel laagbouw als
etagebouw. De woningen hebben kleine tuinen, er is weinig openbaar groen. De
auto’s staan op straat en op parkeerplaatsjes geparkeerd.
· Een wijk die niet echt stedelijk maar zeker ook niet landelijk is. Een rustige
woonwijk, met laagbouw en beperkt etagebouw. In de wijk zelf zijn voorzieningen
en OV beperkt aanwezig, maar op iets grotere afstand wel te vinden. Er is wat
openbaar groen, de tuinen zij wat groter dan bij het vorige voorbeeld, mar niet echt
groot. Er staan veel rijtjeswoningen, maar ook wat 2-onder-1-kaphuizen.
· Het laatste voorbeeld is een landelijke, rustige wijk. Er staan veel 2-onder-1kapwoningen en vrijstaande woningen, maar ook wel rijtjeshuizen. Het is er groen,
de huizen hebben grote tuinen. Auto’s worden in de garages van de woningen of
op de eigen oprit geparkeerd. In de wijk zelf zijn geen voorzieningen en OV.
Zoals hiervoor aangegeven wil onder alle belangstellenden voor de Waalsprong op zoek
naar een laagbouwkoopwoning 39% (ook wel) een kavel kopen: 24% heeft een
duidelijk voorkeur voor een kavel, 15% heeft daar eventueel interesse in.
compact stedelijk
niet stedelijk niet landelijk
groen en landelijk

kavel
15%
19%
27%

event. kavel
12%
15%
15%

Waalsprong totaal

24%

15%

Tabel 5-1 % laagbouwkopers dat kavel wil kopen onder Waalsprongbelangstellenden per milieutype

Naarmate men meer gericht is op een groen, landelijk, ruim milieu neemt de wens een
kavel te kopen en zelf te bouwen toe: onder de groep die in een laagbouwkoopwoning
in het stedelijk compact milieu van de Waalsprong wil wonen wil 27% (15+12)
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(eventueel) een kavel kopen, onder de groep die in een laagbouwkoopwoning in het
groene en landelijke Waalsprongmilieu is dat percentage 42 (27+15).
Hiervoor is al gezegd dat de huishoudens die belangstelling hebben voor een woning in
de Waalsprong vaak ook in andere nieuwbouwgebieden geïnteresseerd zijn.
Van alle Waalsprongbelangstellenden heeft slechts 6% alleen belangstelling voor de
Waalsprong en niet voor de andere voorgelegde nieuwbouwlocaties (inbreiding
Nijmegen, inbreiding Arnhem, Schuijtgraaf, Westeraam, Liemers, Veluwezoom,
Zuidwaal en Over-Betuwe). Voor ruim de helft komen minstens 3 van deze
alternatieven in aanmerking.
De kavelkopers zijn van alle Waalsprongbelangstellenden het breedst georiënteerd: bijna
2/3 deel van hen heeft 3 of meer alternatieven, niemand is alleen op de Waalsprong
gericht.
lb kavel
lb koop
et koop
et huur
lb huur
0%

20%

40%

alleen WS

1 alt.

60%
2 alt.

80%

100%

3+ alt.

Figuur 5-5 Hebben Waalsprongbelangstellenden ook interesse voor andere nieuwbouwgebieden, naar
gewenst woningtype

5.3

Interesse voor kavels in de Belangstellendenregistratie Waalsprong
Bij de registratie van belangstellenden voor de Waalsprong die op het Open Huis wordt
bijgehouden worden beperkte gegevens van de ingeschrevenen vastgelegd: hun
woonplaats, huishoudenssamenstelling, woonmilieuvoorkeur en of zij op zoek zijn naar
een woning en/of kavel.
In totaal staan er (augustus 2000) bijna 6000 belangstellenden ingeschreven, meer dan
4600 van hen hebben het inschrijfformulier ingevuld. Op deze 4600 zijn de hierna
beschreven conclusies gebaseerd.
Het aantal mensen dat specifiek op zoek is naar een kavel is maar heel beperkt, nog
geen 300 groot, de groep die zowel belangstelling voor een kavel als voor een woning
heeft is echter omvangrijk, bijna 2000 mensen groot. In totaal heeft 45% van de
ingeschrevenen (ook) belangstelling voor een kavel.

44

Woningmarkt
Kavels in de Waalsprong

3000

2000

1000

0
kavel

kavel/woning

woning

Figuur 5-6 Aantal belangstellenden geregistreerd voor .....

De groep die belangstelling heeft voor een kavel wijkt in kenmerken wat af van de
degenen die alleen belangstelling heeft voor een voltooide woning:
· onder de kavelgeïnteresseerden zijn relatief veel niet-Nijmegenaren;
· onder de kavelgeïnteresseerden zijn relatief weinig een-persoonshuishoudens;
· onder de kavelgeïnteresseerden zijn relatief veel mensen die nu al in een
laagbouwkoopwoning wonen.

herkomst

Nijmegen
regio
rest

(ook) kavel
44
15
41

woning
61
10
29

woont nu

lb koop
lb huur
et koop
et huur
onzelfst.

62
14
4
13
6

28
25
7
26
13

huish.

1pershh
2pershh
gezin

6
43
47

19
44
33

Tabel 5-2 Samenstelling ingeschreven Waalsprong, kavel-geïnterseerden versus rest, in %

De inschrijvers kunnen aangeven of ze belangstelling hebben voor het meer stedelijke,
compacte gebied bij Lent, voor het meer groene en ruime gebied bij Oosterhout, Ressen
en Bemmel of dat zijn in de Waalsprong als totaal geïnteresseerd zijn. Verreweg de
meeste inschrijvers (60%) kiezen voor deze laatste optie. Bij degenen die wel een keuze
maken voor een van de twee milieus zie je dat de kavelkopers veel meer naar het
Oosterhoud/Ressen/Bemmel-milieu trekken dan naar het Lent-milieu.
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Figuur 5-7 Hoe sterk zijn kavelvragers vertegenwoordigd onder belangstellenden woonmilieus

Deze bevindingen stroken met de resultaten uit het WMO 1999: zowel wat betreft de
mate waarin woningzoekenden belangstelling hebben voor een kavel, het feit dat de
kavel-geïnteresseerden uit een tamelijk groot gebied afkomstig zijn en ook over een
groter gebied zoeken én wat betreft de woonmilieuvoorkeuren (ruim en groen) is er
sprake van overeenstemming.

5.4

Onderzoek evaluatie kaveluitgifte Waalsprong
In het onderzoek “Kaveluitgifte Waalsprong” is de uitgifte van de eerste 30 kavels, bij
Oosterhout-midden, geëvalueerd. Hoe hebben de kavelkopers de koopprocedure en het
ontwerp- en bouwproces ervaren, maar ook welke belangstellenden zijn om wat voor
redenen gedurende het uitgifteproces afgehaakt.
Eind 1998, het moment waarop met de uitgifte gestart werd, stonden er bijna 1200
mensen geregistreerd met een kavel- of woning/kavelwens:
· Ongeveer 1/3 van hen had sowieso geen belangstelling mee te loten voor de
kavels. De belangrijkste reden hiervoor was dat men de ligging van de kavels niet
aantrekkelijk vond.
· Bijna 60% gaf in eerste instantie aan mee te willen doen aan de verdelingsprocedure, maar heeft zich voor het tot loting kwam teruggetrokken. Vaak
genoemde argumenten om uiteindelijk toch niet mee te loten waren: de ligging van
de kavels, de grondprijs, de strenge ontwerp- en bouwvoorwaarden en privéomstandigheden. Het meest genoemde argument voor het terugtrekken was echter
het feit dat men ¦100 moest betalen om mee te mogen loten. Mag je hieruit
afleiden dat door deze groep de loting, en de bouwmogelijkheid, niet erg serieus
genomen werd?
· Zo’n 70 mensen, ongeveer 6% van het aantal geregistreerde kavelbelangstellenden,
heeft uiteindelijk meegeloot voor de te verdelen kavels.
Deze drie groepen zijn, door gebrek aan gegevens, onderling moeilijk te vergelijken. Een
gegeven waar we wel over beschikken is de woonplaats van alle ingeschrevenen. Uit
de analyse daarvan blijkt dat Nijmegenaren, die zoals hiervoor beschreven al wat
minder vertegenwoordigd zijn onder de ingeschrevenen met een kavelinteresse, ook
nog eens in veel mindere mate dan gemiddeld hebben meegeloot. Door inwoners van
Arnhem en Oosterhout werd juist vaak meegeloot. Daarbij is het overigens bij de
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inwoners van Oosterhout over het algemeen niet tot daadwerkelijke kavelkoop
gekomen, bij de Arnhemmers juist wel.
Nijmegen
Lent
Oosterhout
Arnhem
overig

kavel-interesse
54%
4%
4%
5%
33%

meeloters
33%
4%
9%
19%
35%

Tabel 5-5-3 Herkomst ingeschrevenen met kavel-interesse vergeleken met herkomst meeloters5

5.5

Conclusie
·
·

·
·

·

5

De “principe-belangstelling” voor het kopen van een kavel is onder Waalspronggeinteresseerde huishoudens op zoek naar een laagbouwkoopwoning vrij groot:
ongeveer 40% van hen heeft daar veel of enige interesse in.
De huishoudens met belangstelling voor een kavel in de Waalsprong vertonen een
grote geografische spreiding. Onder hen zijn relatief weinig Nijmegenaren en veel
mensen uit de regio en zelfs daarbuiten. Deze groep heeft ook een heel breed
zoekgedrag: veel nieuwbouwlocaties komen voor hen in aanmerking, zij kijken ruim
om zich heen. De markt voor kavel functioneert op zijn minst regionaal.
De belangstelling voor kavels komt bijna uitsluitend van gezinnen en 2-persoonshuishoudens.
Tussen (enige) interesse hebben voor een kavel en het daadwerkelijk willen kopen
van een kavel gaapt nog een grote kloof. Van de 1200 geregistreerde
belangstellenden voor een kavel in de Waalsprong (eind 1998) wilden er uiteindelijk
70 meeloten. Belangrijke kenmerken om af te haken waren:
Ø kenmerken van de kavel (ligging, grootte, randvoorwaarden, prijs);
Ø persoonlijke omstandigheden (timing, al op een andere manier voorzien in
woonwens.
Dat ongeveer 40% van de laagbouwkopers belangstelling heeft voor een kavel
betekent zeker niet dat 40% van de laagbouw als kavels moet worden uitgegeven.
Een kwart daarvan (10%) lijkt al een ambitieus doel.
Mensen met belangstelling voor een kavel zijn over het algemeen gericht op een
ruim woonmilieu, willen een vrijstaand huis, ruime tuin, groene omgeving.

De herkomst van de ingeschrevenen met kavel-interesse wijkt hier af van
die getoond in Tabel 5-2. Tabel 5-2 geeft het meest recente beeld (aug.
2000) van de ingeschrevenen. Tabel 5-3 beschrijft de situatie in 1998,
toen gestart werd met de kaveluitgifte.
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6

Kamermarkt

6.1

Inleiding
Een onderdeel van de woningmarkt is de kamermarkt, ook wel bekend onder de naam
onzelfstandige woningmarkt. Voor een stad als Nijmegen, met al haar studenten, is het
van belang een goed beeld van deze deelmarkt te krijgen, zodat effectief beleid kan
worden ontwikkeld. Om inzicht te verkrijgen in de Nijmeegse kamermarkt is het
noodzakelijk een aantal kenmerken van deze markt nader uit te lichten:
· Wat is de omvang en samenstelling van de kamermarkt?
· Wat zijn de kenmerken van de bewoners van de kamermarkt?
· Hoe is de kwaliteit van de kamermarkt?
· Wat zijn de kenmerken van de aan de kamermarkt gerelateerde verhuisstromen?
· Zijn er tekorten dan wel overschotten op de kamermarkt?
Waar mogelijk en zinvol, wordt een vergelijking met de gegevens uit het WMO 1995
gemaakt.
Om de bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden is dit hoofdstuk als volgt
opgebouwd: In paragraaf twee zal de omvang en samenstelling van de onzelfstandige
woningmarkt aan bod komen. In paragraaf drie zal dieper op de bewoners worden
ingegaan. Paragraaf vier zal de kwaliteit van de kamers behelzen, terwijl in paragraaf
vijf de verhuisstromen onder de loep worden genomen. Paragraaf zes besluit met een
blik in de toekomst. In paragraaf zeven ten slotte, zullen de belangrijkste conclusies
samengevat worden.

6.2
6.2.1

Omvang en samenstelling van de markt
Omvang van de kamermarkt
Nijmegen telt bijna 14.000 kamerbewoners. Kijkend naar het aantal woonruimten dan
zien we dat 18% van de woonruimte in Nijmegen uit onzelfstandige wooneenheden
bestaat. Wanneer we kijken naar de Nijmeegse bevolking zien we dat ongeveer 9% van
de totale Nijmeegse bevolking uit kamerbewoners bestaat. Bijna 14.000
kamerbewoners lijkt veel, maar ten opzichte van 1995 is het aantal kamerbewoners
afgenomen met ruim 1300 personen (-9%). Dit is ook terug te vinden in het
teruglopend aantal inschrijvingen aan de universiteit. In 1995 telde de KUN bijna
14.000 studenten. Vier jaar later ruim 12.0006. Bovendien is het aantal jongeren (in de
leeftijd van 18 tot 25) tussen 1995 en 1999 met 6% afgenomen. Ten aanzien van de
KUN kan worden opgemerkt dat een herstel lijkt te zijn ingezet. De laatste jaren
stabiliseert de instroom zich en er lijkt een kleine stijging waarneembaar.

6.2.2

Samenstelling kamermarkt
Wanneer we de kamermarkt verder onder de loep nemen valt op dat 68% in een
kamergewijs bewoond pand (‘studentenhuis’), 19 % van de kamerbewoners in een
studentenflat, 7% bij een hospita en 6% in een vereniging van bewoners woont.
6

CBS, persbericht 24-01-2000
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Figuur 6-1 Samenstelling kamermarkt (%)

6.2.3

Situering van de onzelfstandige markt
De kamers zijn niet gelijkmatig verdeeld in Nijmegen. In de onderstaande tabel staat
aangegeven waar de kamers gelokaliseerd zijn. Bovendien wordt een vergelijking met
1995 gemaakt.
Gemeentedeel
Centrum
Oud-Oost
Oud-West
Nieuw-West
Middenzuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt
Noord
Totaal

% kamers 1995
18%
41%
12%
4%
11%
6%
6%
2%
nvt
100%

% kamers 1999
20%
41%
11%
4%
15%
7%
1%
1%
0%
100%

Tabel 6-1 Verdeling kamers over Nijmegen, in procenten

Uit de tabel valt af te leiden dat ruim 40% van het aantal kamers in Oud-Oost te vinden
is. Het centrum is een goede tweede met ruim 20%. Middenzuid heeft relatief meer
kamers dan in 1995. Opvallend is het vertrek van de kamerbewoners uit Dukenburg.
De overige stadsdelen blijven nagenoeg gelijk.
Het is ook interessant om te kijken welke stadsdelen typische kamermarkt-stadsdelen
zijn, met andere woorden, stadsdelen waar het aandeel kamers ten opzichte van het
totale aantal woningen hoog is.
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Gemeentedeel
Centrum
Oud-Oost
Oud-West
Nieuw-West
Middenzuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt
Noord

% kamers t.o.v. totaal
aantal woonruimtes
44%
35%
16%
7%
24%
9%
1%
2%
3%

Tabel 6-2 Aandeel kamermarkt per gemeentedeel, in procenten

Te zien valt dat vooral het Centrum en Oud-Oost echte kamerwijken zijn. Het hoge
percentage in Middenzuid kan verklaard worden door de aanwezigheid van enkele grote
studentenflatcomplexen in het stadsdeel. In het westen (Nieuw-West en
Dukenburg/Lindenholt) staan relatief gezien weinig onzelfstandige wooneenheden.
De verschillende kamertypen (hospita, kamergewijs bewoond pand, vereniging van
bewoners en studentenflat) zijn niet gelijkmatig over de stadsdelen verdeeld.
· In het Centrum, Oud-Oost en Oud-West zijn de kamergewijs bewoonde panden
relatief oververtegenwoordigd. Gemiddeld woont 68% van de kamerbewoners in
een kamergewijs bewoond pand, echter in deze stadsdelen ligt dit percentage rond
de 80%.
· In Middenzuid zijn de studentenflats oververtegenwoordigd (50% ten opzichte van
gemiddeld 19%). Dit geldt ook voor Zuidrand. In beide stadsdelen zijn naast de
studentenflats ook de hospita’s meer dan gemiddeld vertegenwoordigd (16% waar
het gemiddelde 7% is).
· In Nijmegen Dukenburg en Lindenholt zijn eveneens de hospita’s
oververtegenwoordigd. In Lindenholt worden de weinige kamers die er zijn door
hospita’s aangeboden. Dit gegeven zal, door het geringe aantal kamerbewoners in
deze stadsdelen, wel met enige voorzichtigheid moeten worden bekeken. De
afname van het aantal kamers in Dukenburg en Lindenholt betrof vooral de
studentenhuizen. De enige aanbieders zijn daarom nog de hospita’s.

6.3

Bewoners van de onzelfstandige markt

6.3.1

Leeftijd en opleiding kamerbewoner
De bewoners van de kamermarkt zijn jong. De gemiddelde leeftijd ligt onder de 25 jaar
(24,2 jaar) 71% van de kamerbewoners is dan ook jonger dan 26 jaar. Hier valt een
verschuiving te bespeuren. In 1995 lag de gemiddelde leeftijd boven de 25 jaar, op
25,7. Toen was ‘slechts’ 53% jonger dan 26 jaar.
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Kamerbewoners zijn over het algemeen hoog opgeleid.
Hoogst behaalde diploma
Universiteit
HBO
MBO
LBO
Lagere school
MAVO, ULO, etc.
HAVO, MULO, MMS, etc.
VWO, HBS, gymnasium, etc.
Anders

Kamerbewoners %
18%
17%
9%
1%
1%
1%
10%
42%
0%

Alle Bewoners %
15%
19%
17%
13%
10%
6%
9%
8%
2%

Tabel 6-3 Opleiding kamerbewoners

Uit de bovenstaande tabellen valt af te leiden dat vooral het aandeel VWO-diploma’s (of
iets vergelijkbaars) onder kamerbewoners hoog is. 42% van de kamerbewoners heeft
als hoogste diploma een VWO-diploma, terwijl dit gemiddeld over Nijmegen gezien 8%
is. Het aandeel hoger opgeleiden (HBO/Universiteit) wijkt niet af van het gemiddelde.
De lagere opleidingen zijn echter zwaar ondervertegenwoordigd in de kamersector.

6.3.2

Hoofdbezigheid kamerbewoners
Het is een misvatting dat alle kamerbewoners een dagopleiding volgen. Bijna 30% van
de kamerbewoners is namelijk geen student maar werkt. Nog eens 6% is werkzoekend.
63% van de kamerbewoners volgt wel een dagopleiding. Vergeleken met 1995 is dit
een lichte stijging. Het aantal werkzoekenden is ten opzichte van 1995 teruggelopen
met vier procentpunt. Het relatief lage percentage studerenden moet wel genuanceerd
bekeken worden. De instroom naar de kamermarkt bestaat voor het overgrote deel wel
uit studerenden. Een deel van hen blijft echter na de studie (tijdelijk) op een kamer
wonen. Hierdoor is het percentage studerende kamerbewoners lager.
Wanneer we inzoomen op de grootste groep kamerbewoners, de studenten, vallen een
aantal zaken op. Uit de administratie van de KUN blijkt dat ruim 60% van de studenten
aan de universiteit in Nijmegen woont, tegen slechts 37% van de HBO studenten. Dit
beeld kan vertekenend zijn omdat een deel van de studenten het adres van de ouders
als woonadres opgeeft. Uit de Algehele Studentenenquête7 onder ouderejaars komt
naar voren dat 87% van de ouderejaars op kamers woont. Het percentage eerstejaars
is hierbij niet meegenomen. Het werkelijk percentage uitwonenden zal dus tussen de
60% en de 87% liggen.
Uit de enquête van het WMO blijkt dat er absoluut gezien een groot verschil is tussen
HBO en Universiteit. Ruim 6300 universitaire studenten wonen op kamers, tegen nog
geen 2000 HBO studenten. Van de MBO studenten woont zo’n 20% op kamers. De
verschillen worden nog duidelijker wanneer we de percentages van het totaal aantal
studenten die op kamers zitten nemen:

7

IOWO, 1999
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Figuur 6-2 Waar studeren studerende kamerbewoners

74% van de studerende kamerbewoners studeert op een universiteit, 22% op een
HBO, 3% op een MBO en 1% elders. Met andere woorden, verreweg de meeste
studerende kamerbewoners studeren aan de universiteit.
Het is interessant om te kijken of studerende, werkeloze en werkende kamerbewoners
verschillend wonen.

kamerbewoners

werkend
werkeloos
student
0%
hospita

20%

kamergewijs bewoond pand

40%

60%

80%

vereniging van bewoners

100%
studentenflat

Figuur 6-3 Verdeling type kamer naar hoofddagbesteding

Wat direct opvalt is dat werkende kamerbewoners veel minder vaak in een
studentenflat wonen dan werkeloze en studerende kamerbewoners. Van deze laatste
twee groepen woont namelijk respectievelijk 27% en 24% in een studentenflat
tegenover slechts 8% van de werkende kamerbewoners. Een ander opvallend punt is
het feit dat het wonen bij een hospita voor het grootste gedeelte bij studenten
voorkomt. Onder de andere kamerbewoners is er weinig animo voor een kamer bij een
hospita.
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6.3.3

Inkomen kamerbewoners
Een derde van de kamerbewoners heeft een netto maandinkomen van minder dan 1000
gulden. Ruim 61% heeft minder dan 1500 gulden te besteden. De studenten hebben
voor het merendeel een bijbaantje, zoals in figuur 6-4 te zien is

1999

1995

38%

38%

Ja
Nee

62%

Ja

62%

Figuur 6-4 Studenten en bijbanen, 1995 en 1999

Uit het bovenstaande figuur valt duidelijk af te leiden dat in de afgelopen 4 jaar een
steeds groter deel van de studenten een bijbaantje heeft genomen. Had in 1995 een
kleine 40% een betaalde baan, in 1999 is dit al opgelopen tot ruim 60%. Wanneer er
naar het gemiddelde inkomen wordt gekeken kan het volgende onderscheid worden
gemaakt.

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Gemiddeld netto inkomen
Studerenden

Werkelozen

Werkenden

Figuur 6-5 Gemiddeld netto maandinkomen kamerbewoners

Opvallend is niet zozeer het relatief hoge inkomen van werkende kamerbewoners, maar
het geringe verschil tussen studerende en werkeloze kamerbewoners. Een mogelijke
oorzaak voor dit geringe verschil kan in het feit liggen dat veel studenten een bijbaantje
hebben, boven op de studiefinanciering. Hierdoor komt hun gemiddeld inkomen hoger
te liggen. Onder andere uit de Algemene Studentenenquête blijkt dat het extra inkomen
van de studenten slechts in beperkte mate voor de woonlasten wordt gebruikt. Het
overgrote deel wordt besteed aan vrijetijdszaken.
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6.3.4

Herkomst kamerbewoners
Het is interessant om te weten waar de kamerbewoners vandaan komen. Dit wil
zeggen, wat hun vorige woonplaats was. Het antwoord op deze vraag is te vinden in
tabel 6-4:
Vorige Woonplaats

Percentage

Nijmegen
Overig Gelderland
Provincie Brabant
Provincie Limburg
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
N-H, Z-H en Zeeland
Gr., Fr., Dr., ZIJP
Buitenland

47%
21%
15%
6%
3%
1%
4%
2%
2%

Totaal

100%

Tabel 6-4 Herkomst kamerbewoners

De meeste kamerbewoners hadden ook als vorige woonplaats Nijmegen. Dit is niet
verwonderlijk omdat kamerbewoners vaak van kamer veranderen. Hierdoor is hun
vorige woonruimte vaak ook een kamer. Naast Nijmegen, komen ook veel bewoners uit
de rest van Gelderland, uit Brabant en in mindere mate uit Limburg.
Wanneer we binnen de kamermarkt kijken, is het interessant om te achterhalen uit wat
voor woonvorm de kamerbewoners vandaan komen en wat de migratie tussen deze
verschillende woontypen is. Kijkend naar de vorige woonsituatie van de
kamerbewoners valt op dat zo’n 40% van de kamerbewoners rechtstreeks uit het
ouderlijk huis blijkt te komen. 55% woonde al op de kamermarkt. Dit komt overeen met
de bevindingen uit tabel 6-4. Daaruit blijkt immers dat een groot deel van de
kamerbewoners een vorige woonruimte in Nijmegen had. De overige 5% kwam van
familie/kennissen af of woonde al zelfstandig. Als we de migratie binnen de
kamermarkt onder de loep nemen, kunnen we het volgende waarnemen:

Huidige
kamer

Hospita
Kamergewijs
bewoond pand
Vereniging van
bewoners
Studentenflat
Totaal

Vroegere kamer
bij hospita
Kamergewijs Vereniging van
bewoond pand
bewoners
200
200
0
900
3700
300
0

300

100

Studentenflat

Totaal

100
500

500
5400

100

500

200

500

0

600

1300

1300

4700

400

1300

7700

Tabel 6-5 Migratie binnen de kamermarkt, in absolute cijfers

Uit tabel 6-5 blijkt dat de meeste kamerbewoners doorstromen naar een kamergewijs
bewoond pand. Dit is logisch, want de studentenhuizen vormen het grootste gedeelte
van de markt. Toch is er een patroon te onderscheiden:
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Van de ex-hospitabewoners woont 68% nu op een kamer in een studentenhuis. Van de
ex-studentenhuisbewoners 79%. Van de oud bewoners van een studentenflat woont
‘slechts’ 42% in de nieuwe situatie in een kamergewijs bewoond pand, terwijl 46% in
een studentenflat is blijven wonen. Van een hospita is 15% naar een studentenflat
verhuist, van een studentenhuis zo’n 10%.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er binnen het
studentenflatsegment sprake is van een soort eigen circuit.
Andersom gezien, wanneer kijken naar de herkomst van de huidige
studentenflatbewoners, komt 46% van een studentenflat, 38% van een studentenhuis
en 16% van een hospita. Deze verhouding komt ongeveer overeen met de
voorkeurswachtlijst van de SSHN, waar de verhouding SSHNbewoner - nietSSHNbewoners ook 50:50 is.
De eigen circuitvorming wil niet zeggen dat bewoners van andere woonvormen minder
kans hebben om in een studentenflat te komen. Zij hebben hier echter minder behoefte
aan.

6.3.5

Verhuisgeneigdheid
Kamerbewoners kennen een hoge verhuismobiliteit. 83% van de kamerbewoners
woont korter dan 5 jaar in de huidige kamer. Dit is een kleine stijging ten opzichte van
1995 (80%). De huidige kamerbewoners blijken ook niet erg honkvast: 78% heeft
plannen om binnen 2 jaar te verhuizen.

Studerend

Werkeloos

Werkend

0,0%
Nee

25,0%

Kan niks vinden

50,0%

75,0%

Misschien

Ja

100,0%
Heb al gevonden

Figuur 6-6 Verhuizen binnen twee jaar

Uit het bovenstaande figuur blijkt dat werkenden meer geneigd zijn een andere woning
te zoeken dan studerenden. Het overgrote deel van de kamerbewoners heeft echter
verhuisplannen.
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6.3.6

Samenhang
In paragraaf 6.2 en 6.3 zijn diverse ontwikkelingen op de kamermarkt beschreven.
Meest opvallend waren een terugloop van het aantal kamers, verjonging van de
bewoners en toename van het aandeel studenten onder de kamerbewoners.
Deze ontwikkelingen hangen onderling samen. Ten eerste speelt de verbetering in de
economische en werkgelegenheidssituatie een rol. Daardoor vinden afgestudeerden
steeds makkelijker een baan. Het gevolg is dat de kamerbewoners eerder de stap willen
en kunnen maken naar de zelfstandige sector. Ook het percentage studenten op de
kamermarkt is als gevolg hiervan wat toegenomen.
Een tweede ontwikkeling is de studieduurverkorting. Doordat studenten steeds korter
mogen studeren, is een logisch gevolg dat de gemiddelde leeftijd op de kamermarkt
afneemt.
Ook de lichte stijging van de verhuismobiliteit kan met deze ontwikkeling samenhangen.
Doordat studenten korter mogen studeren, en eerder een baan en dus kans op een
zelfstandige woning hebben, wonen zij minder lang op een kamer.

6.4

Kwalitatieve kenmerken van de onzelfstandige woningmarkt
Kwaliteit kan op twee manieren gemeten worden: subjectief en objectief. Subjectieve
kwaliteit is de tevredenheid van de bewoners. Objectieve kwaliteit kan gekenmerkt
worden als de aanwezigheid van voorzieningen, prijs-kwaliteitverhouding e.d. Met
andere woorden: de ‘harde’ kenmerken.

Objectieve kwaliteit
Vaak wordt voor de onzelfstandige woningmarkt de term kamermarkt gebruikt. Dit
gebeurt niet ten onrechte. 81% van de kamerbewoners heeft namelijk maar één kamer
voor privé-gebruik ter beschikking. 18% van de kamerbewoners heeft er twee en
slechts 2% van de kamerbewoners heeft drie kamers ter beschikking. De gemiddelde
oppervlakte van de woonruimte bedraagt ongeveer 22 vierkante meter. Wanneer we
naar de huurprijs in verhouding tot de grootte van de kamer kijken, zien we een
verwacht verband: Gemiddeld gezien stijgt de huur naarmate de kamer groter wordt.

25+
Oppervlakte (m2)

6.4.1

21-25
16-20

prijs/oppervlakte

11-15
0-10
0

200

400

600

Huurprijs (fl.)
Figuur 6-7 Huurprijs naar oppervlakte
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Kijkend naar de voorzieningen binnen de verschillende kamers vallen een aantal zaken
op. De privé-beschikking van voorzieningen is bij kamerbewoners laag. Alleen over een
wastafel beschikt de meerderheid privé. Zo’n 68% heeft een eigen wastafel, 12%
heeft de beschikking over een eigen douche. Deze groep woont in meerderheid (66%)
in een studentenflat. Ruim 10% van de kamerbewoners heeft een eigen keuken.
Ruim 90% moet de toilet met één of meerdere personen delen. Tweederde van de
kamerbewoners beschikt ten slotte niet over een gemeenschappelijk woonvertrek.
Wanneer we naar de verschillende typen kamers kijken valt op dat in het algemeen in
de studentenflats de meeste voorzieningen zijn. Dit is te zien in de onderstaande
figuren.
Beschikking Keuken

Beschikking Douche

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
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kamergew ijs vereniging van
bew oond pand
bew oners
privé

studentenflat

hospita

gemeenschappelijk

kamergew ijs vereniging van
bew oond pand
bew oners
privé

studentenflat

gemeenschappelijk

Figuur 6-8 Beschikking over keuken en douche

Uit de bovenstaande figuren valt af te leiden dat verreweg de meeste kamerbewoners
niet over een privé keuken en douche beschikken. Vooral het percentage eigen keukens
is laag. Opvallend is dat zowel bij de keuken als bij de douche de studentenflat er het
beste afkomt. Ruim 40% van de studentenflateenheden heeft een privé douche en
15% een eigen keuken. Bij de overige kamervormen is dit percentage telkens (ver)
beneden de 10%.
Be schikking WC

Beschikking Wastafel
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Figuur 6-9 Beschikking over wastafel en toilet
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In de bovenstaande figuren komt duidelijk naar voren dat de privé-beschikking van
wastafels flink hoger is dan bij de andere voorzieningen. In minstens 40% van elke
kamerwoonvorm heeft men de beschikking over een eigen wastafel. In de
studentenflats ligt dit percentage zelfs op 94%. Kamers verhuurd door hospita’s en
kamers binnen een vereniging van bewoners hebben minder vaak een eigen wastafel.
Slechts weinig kamerbewoners beschikken over een privé toilet. Ook hier springt de
studentenflat er positief bovenuit. 25% heeft een eigen WC. De andere woonvormen
blijven hier ver bij achter.

6.4.2

Subjectieve kwaliteit: Tevredenheid
Bewoners van de onzelfstandige markt zijn over het algemeen erg tevreden. 82% is
(zeer) tevreden over de kamer. Dit percentage ligt in vergelijking met de zelfstandige
woningmarkt wat lager (91,0%). Ten opzichte van 1995 is er echter een stijging te
zien van 8 procentpunten.

zelfstandig 1999

onzelfstandig 1999

zelfstandig 1995

onzelfstandig 1995
0,0%

20,0%

tevreden

40,0%

60,0%

80,0%

niet tevreden niet ontevreden

100,0%
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Figuur 6-10 Tevredenheid bewoners 1995 en 1999
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Figuur 6-11 Tevredenheid kamerbewoners naar woonsituatie, 1999
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Uit het bovenstaande figuur blijkt dat bewoners van een studentenflat en bewoners uit
een vereniging meer tevreden over hun woonruimte zijn dan de andere bewoners.
Mogelijke redenen kunnen zijn dat het voorzieningen niveau bij de SSHN hoger ligt,
terwijl kamerbewoners aangesloten bij een vereniging van bewoners bewuster voor een
dergelijke woonruimte hebben gekozen.
Naast de tevredenheid over de woonruimte kan ook de tevredenheid over de
woonomgeving, de buurt, onderzocht worden.

Onzelfstandige
markt

Zelfstandige
markt

0%

20%

40%

60%

80%

zeer prettig

prettig

onprettig

zeer onprettig

100%

geen mening/weet niet

Figuur 6-12 Tevredenheid over de buurt

Qua tevredenheid over de buurt ontlopen de kamerbewoners en de bewoners van de
zelfstandige markt elkaar weinig. 89% van de bewoners van de zelfstandige markt
vindt het (zeer) prettig wonen in hun buurt, tegenover 92% van de onzelfstandige
markt. In tabel 6-6 staat aangegeven waar de kamerbewoners, als het gaat om de
buurt, tevreden over zijn.
Tevreden over:
Bereikbaarheid per ov
Winkels voor dagelijkse
boodschappen
Bereikbaarheid per auto
Netheid buurt
Omgang mensen in buurt
Levendigheid in de buurt

% tevreden
91%
86%
80%
76%
76%
75%

Tabel 6-6 Tevredenheid over omgeving

Ondanks het feit dat het overgrote deel van de kamerbewoners tevreden over de
woonruimte en woonomgeving is, heeft toch nog 77% hier iets over te klagen. De
voornaamste klachten staan in tabel 6-7 uitgewerkt.
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Ontevreden over:
Geluidsisolatie
Warmte-isolatie
Slecht onderhoud
Woonruimte te klein
Keuken niet goed
Sanitair niet goed

Percentage
19%
5%
18%
17%
7%
6%

Hinder van:
Lawaai
Verkeer
Buren
Jongeren
Vernieling
Andere bewoners

Genoemd door:
58%
43%
30%
29%
27%
19%

Tabel 6-7 Klachten kamerbewoners

Wanneer we inzoomen op de verschillende woonvormen vallen een aantal punten op. In
de onderstaande tabel staan de grootste klachten naar woonvorm gedifferentieerd.
Klachten
woning is te klein
sanitair niet goed
keuken niet goed
slechte geluidsisolatie
slechte warmte-isolatie
slechte
onderhoudstoestand
gebrek aan bergruimte
niet zelfstandig

bij hospita

vereniging van
bewoners
21%
0%
9%
11%
10%
10%

studentenflat

22%
4%
0%
9%
18%
9%

kamergewijs
bewoond pand
12%
7%
7%
12%
9%
23%

0%
0%

2%
5%

18%
0%

5%
10%

35%
2%
7%
7%
2%
4%

Tabel 6-8 klachten uitgesplitst naar woonvorm

Opvallend is dat in de meeste woonvormen het meest over de grootte van de
woonruimte geklaagd wordt. In de studentenflat heeft meer dan éénderde van de
klachten betrekking op de grootte van de woonruimte. Het ontbreken van
zelfstandigheid komt voor deze woonvorm op een tweede plaats. Bij de overige
woonvormen wordt, naast de grootte van de woonruimte, vooral over de isolatie,
onderhoudstoestand en de keuken/sanitair geklaagd. Vooral de bewoners van een
kamergewijs bewoond pand hebben vaak wat over de voorzieningen te klagen. Bijna
een kwart van deze groep klaagt over de slechte onderhoudstoestand.

6.5

Verhuiswensen

6.5.1

Verhuisredenen
In paragraaf 6.3.5 is gebleken dat de verhuisgeneigdheid onder kamerbewoners hoog
is. 78% heeft namelijk plannen om binnen twee jaar te verhuizen. Deze groep
verhuizers kan als korte termijn verhuizers worden getypeerd. De redenen om te
verhuizen zijn in de onderstaande tabel weergegeven.
Verhuisredenen:
Groter wonen
Zelfstandig wonen
Werk
Samenwonen
Einde studie

Genoemd door:
28%
26%
12%
11%
11%

Tabel 6-9 Verhuisredenen
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Vooral het groter en zelfstandig wonen scoren hoog bij kamerbewoners. Dit verschilt
niet met 1995. In dat jaar werden eveneens de bovenstaande redenen aangedragen.
Ook de percentages verschillen nauwelijks met 1995.

6.5.2

Gewenste woonlocatie
De meeste kamerbewoners willen in Nijmegen blijven wonen. 68% van de
kamerbewoners die binnen twee jaar willen verhuizen geeft Nijmegen als gemeente van
voorkeur aan. 24% heeft als voorkeur een woonruimte buiten Nijmegen. Een dikke 8%
weet nog niet waar ze naar toe wil verhuizen, dit in verband met de onzekere
toekomstverwachting. Van deze laatste twee groepen heeft ruim de helft geen bezwaar
om in Nijmegen te blijven wonen. In totaal betekent dit dat 85% van de
kamerbewoners Nijmegen in aanmerking vindt komen als woonplaats.
Wanneer we binnen de gemeente Nijmegen kijken, dan kunnen we een aantal
potentiële verhuisstromen waarnemen. In deze stromen wordt aangegeven waar de
bewoners van een bepaald stadsdeel graag naartoe zouden willen verhuizen. In tabel 610 zijn de verschillende voorkeuren weergegeven.
Graag
verhuizen
Centrum
naar:
Centrum
63%
Oud-Oost
61%
Oud-West
7%
Nieuw-West
2%
Middenzuid
11%
Zuidrand
0%
Dukenburg
0%
Lindenholt
2%

Huidige woonlocatie8
OudOudNieuw- Middenzuid Zuidrand Dukenburg Lindenholt Gemiddeld
Oost
West
West
50%
24%
43%
51%
48%
34%
49%
32%
74%
66%
29%
58%
43%
66%
49%
41%
13%
18%
0%
18%
21%
0%
0%
8%
2%
18%
0%
0%
5%
0%
0%
2%
18%
39%
29%
24%
0%
0%
49%
12%
5%
3%
14%
5%
21%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
2%
0%
0%
0%
1%

Tabel 6-10 Potentiële verhuisstromen tussen stadsdelen

Wanneer we naar deze potentiële verhuisstromen kijken vallen een aantal zaken op.
· Dukenburg en Lindenholt zijn zeer impopulair. Bijna niemand wil graag naar deze
stadsdelen verhuizen.
· De Zuidrand doet het niet veel beter. Alleen kamerbewoners die uit de Zuidrand
afkomstig zijn willen nog wel binnen het gemeentedeel blijven; 21% wil graag in de
Zuidrand een nieuwe woning.
· Nieuw-West is ook niet erg populair. Slechts uit Oud-West wil een aanzienlijk deel
(18%) graag naar dit stadsdeel verhuizen.
· Oud-West is meer in trek. Vanuit verschillende stadsdelen (Oud-West zelf,
Zuidrand, Middenzuid) willen kamerbewoners graag verhuizen naar Oud-West. In de
genoemde stadsdelen zei ongeveer 20% graag naar Oud-West te willen verhuizen.
· Een subtopper is Middenzuid. Vooral uit Nijmegen West en Middenzuid zelf is er
flink wat animo om naar dit stadsdeel te verhuizen.

8

Nijmegen Noord is vanwege het geringe aantal studenten in dit stadsdeel
niet meegenomen

62

WONINGMARKTONDERZOEK NIJMEGEN 1999-2000
Kamermarkt

·

6.5.3

De absolute toppers zijn echter onbetwist het Centrum en Oud-Oost. Veruit de
meeste kamerbewoners noemen deze twee stadsdelen als gebied waar men graag
zou willen wonen.

Woonwensen kamerbewoners
Het overgrote deel van de kamerbewoners wil in de volgende woonsituatie huren
(65%). 14% wil graag een koopwoning aanschaffen. De overige bewoners laten beide
opties open. Toch hebben ook zij een voorkeur. 9% heeft een voorkeur voor huren
terwijl 12% een voorkeur heeft voor een koopwoning.

1999
12%

1995
10%

14%

9%

19%

kopen

8%

huren
beide mogelijk,
voorkeur huren
beide mogelijk,
voorkeur kopen
65%

63%

Figuur 6-13 Kamerbewoners kopen of huren?

De koop-huurverhouding van alle kamerbewoners is ten opzichte van 1995 nauwelijks
veranderd. Het ‘kopen’ heeft enkele procenten in moeten leveren ten faveure van het
‘huren’. Dit is opvallend, omdat de algehele woningtrend juist een stijging van de
koopsector laat zien. Een verklaring hiervoor kan de verjonging van de kamerpopulatie
zijn.
In de onderstaande figuur valt de differentiatie binnen de kamermarkt waar te nemen.
Werkenden
Werkelozen
Studerenden
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kopen
Beide mogelijk, voorkeur kopen
Beide mogelijk, voorkeur huren
Huren
Figuur 6-14 Kopen of huren verdeeld naar dagvulling
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Te zien valt dat werkende kamerbewoners een grotere voorkeur hebben voor de
koopsector dan de werkeloze en studerende kamerbewoners. Dit is logisch in verband
met het financiële plaatje. Werkenden hebben immers meer geld te besteden dan
werkeloze of studerende kamerbewoners. Opvallend is daarom dat toch zo’n 25% van
de studerende kamerbewoners overweegt een koopwoning te nemen. Een verklaring
voor dit hoge percentage kan liggen in het feit dat een deel van de kamerbewoners
afstudeert en daardoor zicht op een baan heeft. De neiging om voor een koopwoning te
gaan is dan hoger.
Naast de koop-huur-kwestie is het ook nuttig om te achterhalen naar wat voor type
woning de kamerbewoners op zoek zijn. In de onderstaande grafiek staat dit
aangegeven.
24%

49%

26%

kamers

laagbouw/eengezins

etage

Figuur 6-15 Woonwens kamerbewoners

Het grootste gedeelte van de kamerbewoners wil verhuizen naar een zelfstandige
woning, namelijk 75%. Vooral een etagewoning is in trek (bijna 50%). Zo’n 25% van
de kamerbewoners wil naar een andere kamer verhuizen.
Wanneer we kijken naar de onderstaande grafiek, valt op dat er binnen de groep
kamerbewoners wel degelijk verschil is. Studenten zijn meer geneigd om weer een
kamer te huren dan werkenden en werkelozen. De laatste twee groepen zijn vooral in
zelfstandige woningen geïnteresseerd Met kop en schouders springt de etage woning
eruit. Werkenden hebben echter ook behoorlijk wat interesse in een laagbouwwoning.
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Figuur 6-16 Woonwens naar hoofddagbesteding

24%
Alleen voorkeur op kamers

11%
65%
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kamers
Alleen voorkeur zelfstandig

Figuur 6-17 Woonwensen 1e en 2e voorkeur kamerbewoners

In de bovenstaande figuur valt te zien hoe groot de verschuiving naar de kamermarkt is,
wanneer de gewenste zelfstandige woning niet beschikbaar is. 24% van de
kamerbewoners had al geen plannen om naar de zelfstandige markt te verhuizen. 11%
wil, wanneer de zelfstandige woning niet beschikbaar is langer op kamers blijven
wonen. 65% wil alleen naar de zelfstandige markt verhuizen. Dit betekent dat, wanneer
de gewenste zelfstandige woning niet beschikbaar is, het aandeel kamerbewoners dat
op kamers wil blijven wonen stijgt van 24% naar 35%.
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In de onderstaande figuur staan de 1e en 2e keus van de huidige kamerbewoners uiteen
gezet tegen de hoofddagbesteding.
Werkend 2e keus
Werkend 1e keus

Werkeloos 2e keus
Werkeloos 1e keus

Studerend 2e keus
Studerend 1e keus

0%

20%

40%

Onzelfstandig

60%

80%

100%

Zelfstandig

Figuur 6-18 Eerste en tweede keus kamerbewoners per hoofddagbesteding

Uit het bovenstaande blijkt dat, wanneer men niet de gewenste zelfstandige woning
kan betrekken, een verschuiving naar de onzelfstandige markt plaats vindt. Dit geldt
voor iedere groep.

6.5.4

Verhuismogelijkheid
Het is van belang om te weten of kamerbewoners eenvoudig aan hun gewenste
woonruimte kunnen komen. In de onderstaande tabel staat daarom aangegeven hoeveel
moeite kamerbewoners moeten doen om aan een kamer te komen. De resultaten
worden vergeleken met de cijfers die voor de totale Nijmeegse bevolking tellen.
Bovendien wordt er geprobeerd een zo goed mogelijke vergelijking met 1995 te maken.
Doordat de vraagstellingen in de WMO enquêtes van 1999 en 1995 afwijken van
elkaar, is vergelijking slechts ten dele mogelijk (zie de onderstaande tabel).

Actief zoekend
Langer dan 3 maanden
Langer dan 6 maanden

Kamerbewoners
Alle bewoners
1995
1999
1995
1999
35%
46%
44%
54%
19%
28%
13%
24%

Tabel 6-11 Hoe actief en hoe lang zoeken de korte termijn verhuizers?

In 1995 zocht 35% van de kamerbewoners met verhuisplannen actief naar een andere
woonruimte. Dit percentage is in 1999 opgelopen tot 46%. Deze percentages blijven
achter op het algemene Nijmeegs percentage (respectievelijk 44% en 54%). Wat ook
opvalt is dat kamerbewoners gemiddeld minder lang naar een andere woonruimte
hoeven te zoeken dan het Nijmeegs gemiddelde. Het lijkt erop dat kamerbewoners
eenvoudiger aan nieuwe woonruimte komen dan het gemiddelde van alle bewoners.
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Uit de ervaringen van de SSHN blijkt dat de druk op de kamermarkt, na een
ontspanning, de laatste paar jaar toeneemt. Deze beweging zou betekenen dat
kamerbewoners in de periode 1995-1999 eerst sneller/eenvoudiger aan een kamer
kwamen en tegen het eind van de periode iets minder snel/eenvoudig. Als oorzaken
voor de toenemende druk geeft de SSHN enerzijds de stijging van de instroom van
eerstejaars studenten en anderzijds een groeiende instroom buitenlandse
uitwisselingsstudenten.

6.6

Toekomstverwachting
Na de voorgaande hoofdstukken, waar onder andere de verhuisstromen en omvang van
de markt aan bod zijn gekomen, zullen we in deze paragraaf een blik in de toekomst
werpen. Het grootste deel van deze paragraaf zal gaan over de toekomstige vraag en
aanbod van kamers. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de kwaliteit van de
kamers in de toekomst.

6.6.1

Overschotten op de kamermarkt
In paragraaf 6.5.3 blijkt dat in de komende 2 jaar zo’n 75% van de verhuisgeneigde
kamerbewoners de stap naar de zelfstandige markt wil maken. Dit betekent dat er
maximaal ongeveer 8100 kamers vrij komen. Echter, wanneer de gewenste
zelfstandige woning niet voorhanden is, willen ruim 1200 kamerbewoners nog wel
langer op kamers blijven wonen. De uitstroom is in dit geval om en nabij de 6900
personen.
Naast de uitstroom is natuurlijk ook de instroom van belang. De instroom van
kamerbewoners hangt van een viertal zaken af.
Ten eerste speelt de demografische ontwikkeling jongeren (18-25) een rol. Een stijging
van het aantal jongeren kan tot een stijging van de instroom leiden. Verwacht wordt,
dat er in de komende jaren een groei van het aantal jongeren zal plaats vinden.
Een tweede factor is het deelnemingspercentage van de groep jongeren aan het hoger
onderwijs.
Ten derde speelt ook de aantrekkingskracht van Hogeschool en KUN een rol. Op basis
van de nu geldende prognoses9 en de door de KUN verstrekte instroomgegevens kan
gesteld worden dat het aantal eerstejaars aan de KUN licht zal stijgen. De komende
twee jaar zullen een dikke 6000 nieuwe eerstejaars studenten aan de KUN instromen.
Daarnaast zullen er nog een 2500 tal HBOers in Nijmegen komen studeren.
Bovendien zal er nog een beperkt aantal werkenden en werkelozen instromen.
Tenslotte hangt de instroom op de kamermarkt samen met het percentage uitwonenden
onder de studenten. In paragraaf 6.3.2 bleek al dat over dit percentage geen eenduidige
cijfers zijn.
Uitgaand van de bandbreedte uit diezelfde paragraaf zal de instroom komen te liggen
tussen de 5000 en de 6500.
De instroomprognose dient dus met een grote mate van voorzichtigheid te worden
geïnterpreteerd. Zowel de instroom van studenten als het percentage dat op kamers wil
is geschat.

9

Prognoses OC&W, september 2000
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Figuur 6-19 In- en uitstroom lage en hoge schatting

In elk geval is de geschatte uitstroom hoger dan de geschatte instroom. Dit betekent
dat er op de kamermarkt een (theoretisch) overschot is dat uiteen kan lopen van enkele
honderden tot enkele duizenden. Het overschot is theoretisch omdat de praktijk uitwijst
dat, door de krapte op de zelfstandige markt, veel uitstromers niet gelijk een andere
woonruimte kunnen vinden. Veel van hen zullen dan ook genoodzaakt zijn langere tijd
op hun kamer te blijven, waardoor het werkelijke overschot veel kleiner zal zijn.
Daarnaast speelt een rol dat de instroom niet gelijkmatig over het jaar plaats vindt maar
aan het begin van elk academisch jaar piekt. Deze golf kan niet direct worden
opgevangen door het aantal kamerbewoners dat uitstroomt. Pas in de loop van het jaar
wordt deze seizoensfrictie verwerkt. Overigens lijkt het in het studiejaar 2000-2001
langer te duren dan de voorgaande jaren voor deze “golf” is weggewerkt.
De afgelopen jaren was er telkens sprake van een theoretisch overschot. Dit zou
uiteindelijk kunnen leiden tot een werkelijk kameroverschot. Het theoretisch overschot
heeft er voor gezorgd dat de kamermarkt gekrompen is. De kwalitatief laagwaardige
kamers zijn uit de markt verdwenen (zie 6.4.2). Echter, als blijkt dat het aantal
eerstejaars studenten blijft groeien, zoals prognoses voorzichtig uitwijzen, dan kan het
theoretisch overschot worden afgeremd. De ontwikkelingen zijn echter dermate onzeker
dat er geen harde conclusies aan verbonden kunnen en mogen worden.
Een heel andere ontwikkeling die van invloed kan zijn op de kamermarkt is de
herstructurering van de zelfstandige woningvoorraad. Wanneer studenten tijdelijk
worden ondergebracht in panden die gesloopt moeten worden (in het kader van
herstructurering), kan dit van invloed zijn op de kamermarkt. Het aanbod van tijdelijke
woonruimte groeit immers in dit geval. Wat de verdere gevolgen voor de kamermarkt
zullen zijn, is echter nog onduidelijk.
Ook ontwikkelingen op de middellange termijn in het onderwijssysteem kunnen van
invloed zijn op de kamermarkt. Een voorbeeld hiervan is de invoering van het BachelorMaster-systeem op de universiteiten (naar Angelsaksisch model) in de komende jaren.
Studenten ronden in de nieuwe structuur na drie jaar hun Bachelor af en kunnen
vervolgens een Master naar keuze volgen. Deze Masterfase duurt ongeveer anderhalf
jaar. Het invoeren van een Bachelor-Master-structuur kan van invloed zijn op
bijvoorbeeld de mobiliteit van studenten. Studenten zijn in de nieuwe structuur namelijk
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minder aan hun oorspronkelijke universiteit gebonden. Hoe deze ontwikkeling zich
doorzet en wat de gevolgen zijn (en in welke mate) voor de kamermarkt is echter nog
niet duidelijk.
Een ander voorbeeld van ontwikkelingen in het hoger onderwijs die van invloed kunnen
zijn op de kamermarkt is de toenemende internationalisering. Op dit moment zet de
SSHN 300 kamers in voor korter of langer hier verblijvenden buitenlanders. Deze
aantallen tenderen naar een verdere toename.

6.6.2

Kwaliteit in de toekomst
De kwaliteit van de kamers is de afgelopen jaren gestegen. De oorzaak hiervan ligt
onder andere in de afnemende vraag. Kwalitatief slechte kamers zijn als het ware uit de
kamermarkt gesaneerd. De tevredenheid van de kamerbewoners is de afgelopen jaren
dan ook toegenomen.
De kwaliteit van de onzelfstandige wooneenheden kan op twee manieren vergroot
worden. Enerzijds kan er naar zelfstandigheid gestreefd worden. Vooral bij de SSHN
wordt deze manier vaker toegepast. Anderzijds kan er gestreefd worden naar een
verbetering van de kamer in de bestaande structuur. Deze verbetering kan elementen
van de kamer behelzen, maar ook verbetering van de woonomgeving. Vooral de grootte
van de kamer en in mindere mate de locatie spelen een belangrijke rol.
Ten aanzien van de woonruimte hoeft er niet altijd geprobeerd te worden een zekere
mate van zelfstandigheid te creëren Een deel van de studenten voelt meer voor een
grotere woonruimte, of de beschikking over meer voorzieningen (uitgebreidere keuken,
wasmachines e.d.). Dit alles zou bereikt moeten worden zonder dat de prijzen van de
kamers al te flink stijgen. Naast deze materiële zaken kan er ook gedacht worden aan
een betere service van de verhuurder. Dat wil zeggen, beter onderhoud, betere
(geluids)isolatie, enzovoort (zie paragraaf 6.4.2).
Naast de kenmerken van de kamer, kan er ook gekeken worden naar de
omgevingskwaliteit. Veel kamerbewoners willen graag in de nabijheid van het centrum
of de universiteit wonen. Daarnaast vinden veel kamerbewoners de nabijheid van
voorzieningen, zoals winkels en openbaar vervoer belangrijk.

6.7

Samenvatting en conclusies

6.7.1

Omvang en samenstelling kamermarkt
Nijmegen telt bijna 14000 kamerbewoners. Ten opzichte van 1995 is het aantal
kamerbewoners met 9% afgenomen. Dit komt overeen met de afname van het aantal
studenten aan de KUN en de afname van de groep 18-25 jarigen. Ten aanzien van
deze twee afnames kan gesteld worden dat het dieptepunt bereikt is en herstel
zichtbaar is.
Van de kamerbewoners woont 68% in een kamergewijs bewoond pand, 19% in een
studentenflat 7% bij een hospita en 6% bij een vereniging van bewoners. De meeste
kamers zijn in Oud-Oost, Centrum en Middenzuid gesitueerd. Sinds 1995 zijn vooral
veel kamers uit Dukenburg verdwenen.
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6.7.2

Bewoners van de kamermarkt
De bewoners van de kamermarkt zijn jong. 71% is jonger dan 26 jaar. Het is een
misvatting dat alle kamerbewoners een dagopleiding volgen. Weliswaar is 63% van de
kamerbewoners student, maar bijna 30% werkt. Daarnaast is nog eens 6%
werkzoekend. Van oorsprong waren deze groepen waarschijnlijk wel voor het overgrote
deel student. Het netto maandinkomen van de kamerbewoners is laag. Ruim 60% heeft
minder dan 1500 gulden te besteden. Zoals verwacht ligt het gemiddeld inkomen van
werkende kamerbewoners hoger dan bij studerende kamerbewoners. 60% van de
kamerbewoners heeft echter wel een bijbaan. Dit is een forse vooruitgang vergeleken
met de situatie die in het WMO 1995 gemeten is.
Bijna de helft van kamerbewoners woonde al in Nijmegen voordat ze hun huidige kamer
betrokken. De overige kamerbewoners kwamen vooral uit de omringende provincies
(Gelderland, Noord-Brabant en Limburg). De kamerbewoners verhuizen veel. 83%
woont korter dan vijf jaar in de huidige kamer. Bovendien heeft 78% plannen om
binnen twee jaar te verhuizen.

6.7.3

Kwaliteit van de kamermarkt
Kijkend naar de kenmerken van de onzelfstandige woningmarkt vallen een aantal zaken
op. 81% van de kamerbewoners heeft slechts één kamer voor privé-gebruik ter
beschikking. De gemiddelde oppervlakte van de kamer is ongeveer 22 m2.
Kamerbewoners hebben, naast weinig kamers, ook weinig privé-voorzieningen. Alleen
over de wasbak beschikt de meerderheid privé (68%). Andere voorzieningen, zoals
keuken, douche en toilet, zijn veelal gemeenschappelijk. In studentenflats is de kans het
grootste dat de voorzieningen privé zijn. Meer dan 40% van de kamerbewoners op
studentflats beschikt bijvoorbeeld over een eigen douche.
Kamerbewoners zijn over het algemeen erg tevreden over hun woonruimte. 82% is
(zeer) tevreden. Ten opzichte van de zelfstandige markt is dit percentage wat lager,
maar ten opzichte van 1995 is er een stijging te zien. Bewoners van een studentenflat
en bewoners bij een vereniging van bewoners zijn meer tevreden over de woonruimte
dan bewoners van een studentenhuis en bewoners bij een hospita. Ook over de buurt
waarin de woonruimte staat zijn de kamerbewoners tevreden. 92% vindt het (zeer)
prettig wonen in de buurt. Dit percentage ligt een paar procent hoger dan bij de
bewoners van de zelfstandige markt. Redenen voor tevredenheid ten aanzien van de
omgeving waarin de woonruimte zich bevindt, zijn onder andere de nabijheid van
winkels en de bereikbaarheid van openbaar vervoer. Ondanks dat het overgrote deel
van de bewoners tevreden is over de woonruimte en de buurt, heeft 77% iets te
klagen. Klachten over de grootte van de woonruimte, geluids- en warmte-isolatie en
onderhoud komen het meest voor. Bij alle woonvormen wordt over de grootte van de
woonruimte geklaagd (het meest bij de SSHN). Over isolatie en onderhoud hebben
vooral bewoners van een studentenhuis te klagen. Ten aanzien van de omgeving
ondervinden de bewoners vooral hinder van lawaai en verkeersoverlast.

6.7.4

Verhuiswensen
Zoals gezegd heeft 78% van de kamerbewoners plannen om binnen twee jaar te
verhuizen. Redenen om te verhuizen zijn onder andere groter wonen, zelfstandig wonen
werk, samenwonen en einde studie. De meeste kamerbewoners die willen verhuizen,
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geven Nijmegen als voorkeursgemeente aan. Binnen Nijmegen zijn Centrum, Oud-Oost
en in mindere mate Middenzuid erg populair. In de middenmoot zit Oud-West. NieuwWest en Zuidrand zijn minder in trek, terwijl Dukenburg en Lindenholt zeer impopulair
zijn. Een groot deel van de korte termijnverhuizers wil graag naar een huurwoning
verhuizen (meer dan 60%). Het aandeel koopwoning ligt bij werkende kamerbewoners
hoger. Van de verhuizers heeft 25% de voorkeur voor een kamer en 75% de voorkeur
voor een zelfstandige woning (50% etagewoning en 25% laagbouwwoning). Wanneer
het niet mogelijk is om naar de gewenste zelfstandige woning te verhuizen, heeft een
deel van de mensen als alternatief verhuizen binnen de kamermarkt.
Over het algemeen komen kamerbewoners relatief eenvoudig aan een nieuwe
woonruimte. 13% zoekt langer dan 6 maanden actief naar een andere woonruimte.
Over alle woonruimte zoekenden (zelfstandig en onzelfstandig) in Nijmegen genomen
ligt dit percentage veel hoger (24%).

6.7.5

Toekomstverwachting
Op de kamermarkt vind in- en uitstroom plaats. De instroom hangt af van de
demografische ontwikkelingen, het deelnemingspercentage aan het hoger onderwijs en
de aantrekkingskracht van de hogeschool en universiteit. De instroom komt voor het
grootste deel op rekening van nieuwe eerstejaars studenten. Voor de komende twee
jaar wordt dit aantal geschat op ongeveer 9000 (HBO en Universiteit). Wanneer we
kijken naar het aantal uitwonenden dan zal de instroom waarschijnlijk tussen de 5000
en 6500 liggen. De uitstroom behelst vooral de doorstroom naar de zelfstandige markt.
In eerste instantie willen meer dan 8000 kamerbewoners doorstromen naar de
zelfstandige markt. Wanneer er geen plaats is op de zelfstandige markt kan dit getal
een stuk lager uitvallen. Dit betekent dat er een theoretisch overschot is van enkele
honderden tot enkele duizenden kamers. Wanneer iedereen een plekje op de
zelfstandige markt kan vinden, zullen er dus kamers over zijn. In de praktijk blijkt echter
dat, door de krapte op de zelfstandige markt, kamerbewoners noodgedwongen langer
in hun kamer moeten blijven wonen. Het overschot krimpt in dit geval.
Door de inkrimping van de kamermarkt is de kwaliteit toegenomen. De kwalitatief
laagwaardige kamers uit minder populaire stadsdelen zijn voor een groot deel
verdwenen. Ook in de toekomst zal kwaliteit op de kamermarkt een grote rol spelen.
Over kwaliteit van de woonruimte in de toekomst kan opgemerkt worden dat, bij naast
van zelfstandigheid, de grootte van de woonruimte en het aantal voorzieningen een
belangrijke rol speelt. Daarnaast is ook de woonomgeving belangrijk. Gedacht kan
worden aan de nabijheid van winkels, nabijheid van het centrum of de universiteit en de
bereikbaarheid per openbaar vervoer.

6.7.6

Conclusies
De vraag naar kamers, die de afgelopen jaren gedaald is, is over haar dieptepunt heen.
De demografische ontwikkelingen wijzen op een lichte groei. Daarnaast stijgt de
instroom aan de KUN, vanuit binnen- en buitenland, weer. Een verdere sanering van de
kamermarkt lijkt dan ook niet wenselijk. Het is zelfs denkbaar dat er (beperkte)
uitbreiding kan plaatsvinden. Grootschalige kamerbouw is echter ongewenst. De
seizoensfrictie aan het begin van elk academisch jaar, lost zich over het algemeen in de
maanden erna namelijk telkens weer op. De benodigde behoedzaamheid bij nieuwbouw
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kan b.v. betracht worden door te bouwen volgens flexibele plattegronden, waardoor de
woningen/kamers voor meerdere doelgroepen inzetbaar zijn.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat kwaliteit een steeds grotere rol speelt. Met name
zijn de aspecten ‘zelfstandigheid’, ‘grootte van de woonruimte’ en het locatieaspect
belangrijk. Dit blijkt ook uit het feit, dat de kwalitatief laagwaardige woonruimten en
woonruimten op ongunstige locaties (bijvoorbeeld Dukenburg/Lindenholt) voor een
groot deel uit het kameraanbod verdwenen zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid hoog en gestegen is. Grootschalige
kwaliteitsimpulsen zijn niet nodig. Wel dienen de zwakke punten voor zover mogelijk
aangepakt te worden:
· Onderhoudstoestand studentenhuizen.
Bijna een kwart van de klachten heeft betrekking op de gebrekkige
onderhoudstoestand van de studentenhuizen.
· Kleine kamers SSHN.
Enerzijds is er een vraag naar kleine en goedkope kamers, zeker wanneer deze
nadelen gecompenseerd worden door een lage huurprijs, een goede locatie of goede
voorzieningen. Anderzijds zijn er ook veel klachten over de grootte. Op termijn
zullen deze pluspunten niet voldoende blijven om de te kleine kamers te verhuren.
Wanneer de kamers in de toekomst groter zouden worden, zal dit leiden tot een
verkleining van de voorraad wat nieuwe kamerbouw tot gevolg zou moeten hebben.
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7

Gebiedsanalyse en woonmilieus

7.1

Inleiding
Nijmegen is geen uniform geheel, binnen de stad is een verscheidenheid aan
woongebieden en woonmilieus te vinden. Die verscheidenheid vormt het onderwerp
van deze deelanalyse in het kader van het Woningmarktonderzoek Nijmegen 19992000.
Bij die analyse wordt vanuit twee invalshoeken gewerkt:
· een geografische invalshoek
We delen de stad hierbij op in een aantal aaneengesloten gebieden, die ruimtelijjk,
functioneel, wat betreft woonbeleving etc een zekere eenheid worden. We kijken
hoe deze gebieden zich kenmerken, in woningvoorraad, in bevolkingsopbouw, naar
tevredenheid, doelgroepen etc.
· een inhoudelijke invalshoek
Bij Bouwen en Wonen zijn een aantal woonmilieus beschreven, in termen van
kenmerken van de (openbare) ruimte in een gebied. Hoe ziet een gebied eruit
(bebouwing, profielen, groen), hoe wordt het gebruikt. De Nijmeegse wijken zijn
ingedeeld in de beschreven woonmilieus. Hoe sterk zijn deze milieus in Nijmegen
vertegenwoordigd, wie wonen er, hoe tevreden zijn mensen erover?
Bij deze analyse beperken we ons tot de zelfstandig wonende huishoudens, de
onzelfstandige markt komt in een ander hoofdstuk aan de orde.

7.2

Gebiedsanalyse

7.2.1

Woningvoorraad en huishoudenssamenstelling
Nijmegen is opgesplitst in negen stadsdelen. Acht daarvan liggen ten zuiden van de
Waal, de negende (het nieuwste) ten noorden. In de analyses in deze paragraaf
beperken we ons vaak tot de acht oude stadsdelen. Daarvoor bestaan twee redenen.
Het inwoneraantal van Noord bedroeg op het moment van enquêteren een goede 3000,
voornamelijk bewoners van het dorp Lent, daarmee is Noord het kleinste stadsdeel. Ten
behoeve van het Woningmarkt onderzoek zijn in Nijmegen (totaal 150.000 inwoners)
3000 mensen geënquêteerd. Het aantal enquêtes in Noord te klein is om statistisch
verantwoorde uitspraken over Noord uit het WMO te kunnen afleiden.
Ten tweede geldt dat Noord uit twee heel verschillende delen bestaat. Enerzijds de
oude dorpen, anderzijds de, grotendeels nog te realiseren, nieuwbouw van de
Waalsprong. Vooral bij het bepalen/beschrijven van doelgroepen maakt dit het moeilijk
Nijmegen-noord over één kam te scheren.
Een van de andere deelanalyses van het WMO-Nijmegen gaat speciaal over
(doelgroepen voor) de Waalsprong. Verder wordt b.v. in de Stadspeiling expliciet
aandacht geschonken aan de leefbaarheid en veiligheid in de bestaande gebieden van
Nijmegen-Noord.
In Figuur 7-1 is te zien dat de woningvoorraad in Noord, Lindenholt en Middenzuid zich
kenmerkt door veel laagbouwkoopwoningen.
In Oud-West zijn heel veel goedkope laagbouwhuurwoningen te vinden. Ook in de
Zuidrand is dit woningtype goed vertegenwoordigd.
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In het Stadscentrum zijn veel etagehuurwoningen, ook in de duurdere prijsklassen. Ook
etagekoopwoningen zijn hier te vinden, net als in Oud-Oost en Middenzuid.
Noord
Lindenh.
Dukenb.
Zuidrand
Midzuid
Nw-West
Oud-West
Oud-Oost
Stadsc.
0%
lb koop

20%
lb huur gk

40%
lb huur rest

60%
et koop

80%
et huur gk

100%
et huur rest

Figuur 7-1 Woningvoorraad naar stadsdeel

In samenhang met de woningvoorraad en ontstaansperiode heeft ook ieder stadsdeel
zijn eigen bevolkingsopbouw.
Noord
Lindenh.
Dukenb.
Zuidrand
Midzuid
Nw-West
Oud-West
Oud-Oost
Stadsc.
0%

20%
1p -54

40%
1p 55+

60%
2p -54

2p 55+

80%

100%

gezin

Figuur 7-2 huishoudensopbouw per stadsdeel

In Lindenholt wonen veel gezinnen, in het Stadscentrum juist veel alleenstaanden. De
andere stadsdelen zitten daar een beetje tussenin, waarbij hier en daar toch eigen
karakteristieken te zien zijn. Zo heeft Oud-West relatief veel gezinnen (vooral in de
goedkope laagbouwhuurwoningen). In de Zuidrand, dat een heel uniforme bouwperiode
heeft, zijn meer dan gemiddeld oudere 2-persoonshuishouden te vinden.
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Figuur 7-3 Herkomst bewoners (zelfstandig wonenden)

Vooral in Oud-Oost, Oud-West, Zuidrand en Dukenburg wordt relatief veel binnen het
stadsdeel verhuisd. Voor ongeveer 30% van de bewoners was het vorig adres in het
stadsdeel.
Middenzuid kent relatief weinig verhuizingen binnen het stadsdeel maar trekt veel uit
andere stadsdelen en van buiten Nijmegen.

7.2.2

Waardering
Over het algemeen zijn de inwoners van Nijmegen tevreden over hun woonbuurt:
steeds zegt minimaal 80% zijn buurt (zeer) prettig te vinden.
Noord
Lindenholt
Dukenburg
Zuidrand
Middenzuid
Nieuw-West
Oud-West
Oud-Oost
stadscentrum

0

20

40
zeer prettig

60

80

100

prettig

Figuur 7-4 % bewoners dat buurt (zeer) prettig vindt, zelfstandige huishoudens
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Toch is er ook sprake van enkele verschillen. In Oud-Oost en Middenzuid is het aandeel
huishoudens dat de buurt zeer prettig noemt veel groter dan gemiddeld. In Oud-West,
Dukenburg en Lindenholt zijn wat meer ontevredenen.
Kijk je niet naar de waardering in het algemeen, maar naar de verschillende facetten
van het wonen, dan komt per stadsdeel het volgende beeld naar voren.

rust
bebouwing
verkeersveil.
groen
winkels
ruimte
veiligheid
levendig
OV
autobereikb
parkeren
netheid
% (zeer)
prettige brt

stadscentrum
--

oudoost

oudwest

+
++

---

---+
-------

91

+
+

--

+

--

97

79

nieuwwest

-

-

86

middenzuid

zuidrand

dukenburg

linden- %Nijm % Nijm.
holt
tevr. ontevr.

+
+
+
--

+

++

+

++

+

96

88

+

-

-

81

83

13.6
17.9
29.5
17.5
11.2
11.8
30.5
15.4
8.9
4.7
22.3
23.3

82.5
74.4
64.5
78.8
85.3
82.0
58.5
76.1
84.2
90.0
71.2
70.0
88

Tabel 7-1 Waardering woonmilieu-aspecten per woonmilieu, zelfstandige huishoudens
Voor ieder teken (+ of -) wijkt de score 10% (van de tevredenheidscore) of 5% (ontevredenheidscore) af van het Nijmeegse gemiddelde. Zo betekent ++ dat de score 20-30% boven het
Nijmeegs cijfer voor tevredenheid ligt of 10-15% onder het Nijmeegs cijfer voor ontevredenheid.

Stadscentrum
Het Stadscentrum heeft als woonplek een heel duidelijke karakteristiek: er zijn veel
voorzieningen, het is er levendig, er is van alles te doen, maar dat brengt natuurlijk ook
overlast met zich mee.
Over rust, groen, veiligheid en vooral autobereikbaarheid en parkeermogelijkheden is
men in het centrum veel vaker ontevreden dan in Nijmegen gemiddeld.
Kijk je naar punten waar stadscentrum-bewoners boven gemiddeld tevreden over zijn
dan springt er maar een uit: de levendigheid. In de tabel lijkt de waardering voor het
OV, dat in het stadscentrum zeer goed is, er niet uit te springen. Dat komt omdat daar
de waarderingen “tevreden” en “zeer tevreden” samen worden genomen. Het aandeel
Stadscentrumbewoners dat specifiek “zeer tevreden” zegt is wel veel hoger dan
gemiddeld.
Toch is het totaal-oordeel van de bewoners van het Stadscentrum over hun buurt zeker
niet slecht, zoals ook uit Figuur 7-4 blijkt. Mogelijk ligt dat aan een aantal aspecten van
de woonomgeving (uitgaansmogelijkheden, culturele voorzieningen) die niet expliciet in
de vragenlijst aan de orde zijn geweest.
Oud-Oost
De bewoners van Oud-Oost hebben in het algemeen hebben een hoge waardering voor
hun wijk. Op het onderwerp “aantrekkelijke bebouwing” scoren zij veel hoger dan de
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gemiddelde Nijmegenaar. Daarnaast worden vooral een aantal sociale aspecten
gewaardeerd: rust, veiligheid, levendigheid en netheid.
Toch is er ook een woonmilieuaspect waar Oud-Oost ontevreden over is: de
parkeergelegenheid.
Oud-West
Van alle Nijmeegse stadsdelen wordt Oud-West het minst gewaardeerd.
Over flink wat woonmilieuaspecten zijn de bewoners van Oud-West dan ook
bovengemiddeld ontevreden. Het slechts scoren aantrekkelijkheid van de bebouwing,
groen, veiligheid en netheid.
Nieuw-West
Nieuw-West haalt nergens opmerkelijke scores, noch in de totale waardering, noch in
tevredenheid en ontevredenheid op specifieke woonmilieuaspecten.
Middenzuid
De hoge algemene waardering voor Middenzuid als woongebied wordt ondersteund
door twee items waar men veel meer dan gemiddeld tevreden over is: veiligheid en
netheid. Ook over rust, aantrekkelijkheid van de bebouwing en groen is men tevreden.
De slechte waardering voor de winkels in Middenzuid lijkt geen afbreuk te doen aan
hoge totaal-waardering.
Zuidrand, Dukenburg en Lindenholt
Deze drie stadsdelen scoren ongeveer vergelijkbaar en gemiddeld in totale waardering
(zie ook Figuur 7-4), Zuidrand een fractie beter dan Dukenburg en Lindenholt. Voor de
afzonderlijke woonmilieukenmerken zijn er weinig uitspringende scores. In de Zuidrand
is men wat positiever over de winkels, de veiligheid en de netheid. In Dukenburg en
Lindenholt is (het gebrek aan) levendigheid een minpuntje.
Omdat analyse de waarderingen “tevreden” en “zeer tevreden” zijn samengenomen
komt in de tabel niet naar voren dat over een aantal aspecten in Dukenburg relatief veel
“zeer tevreden” wordt gescoord. Het gaat daarbij vooral om inrichtingskenmerken als
groen, ruimte, parkeergelegenheid en autobereikbaarheid.

7.2.3

Doelgroepen
Tot nu toe hebben we in deze paragraaf gekeken naar de huidige bewoners van de
Nijmeegse stadsdelen en hun waardering voor hun woonomgeving. Het is echter ook
interessant te weten welke groepen belangstelling hebben voor de verschillende
stadsdelen. In de enquête van het Woningmarktonderzoek is voor elk van de stadsdelen
gevraagd of mensen met verhuisplannen daar zouden willen wonen. Daaruit komt het
volgende beeld naar voren.
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Figuur 7-5 % verhuizers op zoek naar zelfstandige woonruimte, dat graag of eventueel in ..... wil wonen

Drie stadsdelen zijn duidelijke populairder dan de rest: het Stadscentrum, Oud-Oost en
Middenzuid. Daarbij zijn er voor het Stadscentrum en Oud-Oost steeds grote groepen
die er “graag” willen wonen, voor Middenzuid is er juist een grote groep die er
“eventueel” wil wonen. Dukenburg en Lindenholt roepen het minste enthousiasme op.
Rafel je de belangstelling voor de verschillende stadsdelen uiteen dan krijg je een beter
beeld van de doelgroepen voor ieder gebied.
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Figuur 7-6 Belangstelling voor de stadsdelen van verhuisgeneigden die er nu al wonen en van
verhuisgeneigden uit andere delen van Nijmegen

Zo is in Figuur 7-6 te zien dat de geringe belangstelling voor Dukenburg en Lindenholt
vooral het gevolg is van de lage belangstelling vanuit andere stadsdelen voor deze
gebieden. De belangstelling van de Dukenburgers en Lindenholters om in hun eigen
stadsdeel te blijven wonen verschilt niet veel van de mate waarin in andere stadsdelen
bewoners in hun eigen stadsdeel willen blijven.
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Voor Oud-Oost geldt dat onder de eigen bewoners de belangstelling van
verhuisgeneigden om in het eigen stadsdeel te blijven heel erg groot is.
In Middenzuid valt op dat de mate van belangstelling vanuit de rest van de stad bijna
gelijk is aan die van de eigen bewoners.
In Figuur 7-7 is weergegeven hoe de belangstelling van verschillende
huishoudensgroepen voor de Nijmeegse stadsdelen is. Daaruit blijkt hetvolgende:
· 1- en 2-persoonshuishoudens tot 54 jaar hebben veel interesse voor het
Stadscentrum en Oud-Oost. Ook veel belangstelling, maar dan vooral “eventueel”
voor Middenzuid. Zuidrand, Nieuw-West en Oud- West nemen een middenpositie in
en Dukenburg en Lindenholt trekken nauwelijks belangstelling.
· De belangstelling van 55+ huishoudens is veel gelijkmatiger gespreid, met een top
bij Middenzuid en de Zuidrand. Ook het Stadscentrum en Oud-Oost scoren redelijk.
De oudere huishoudens hebben de minste belangstelling voor Oud-West.
· Gezinnen hebben het meeste belangstelling voor Oud-Oost en Middenzuid, maar
ook alle andere stadsdelen trekken een redelijke portie interesse.
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Figuur 7-7 Belangstelling voor stadsdelen van verschillende huishoudenscategorieen
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Figuur 7-8 Samenstelling belangstellingsgroep per stadsdeel

Bekijk je de samenstelling van de belangstellendengroep per stadsdeel dan zie je dat in
ieder stadsdeel het zwaartepunt bij de 1- en 2-persoonshuishoudens tot 54 jaar ligt,
ondanks de verschillen in locatievoorkeuren van de verschillende huishoudensgroepen.
Daarvoor zijn twee redenen:
· de 1- en 2-persoonshuishoudens tot 54 jaar hebben een groot aandeel in de totale
verhuizersgroep hebben (ongeveer 70%)
· de 1- en 2-persoonshuishoudens tot 54 jaar vinden gemiddeld meer stadsdelen in
aanmerking komen als woongebied dan de gezinnen en oudere huishoudens.
Daarom tellen zij ook vaker mee als doelgroep voor een stadsdeel.

7.3

Woonmilieus

7.3.1

Inleiding
Het keuzegedrag op de woningmarkt heeft voor een belangrijk deel te maken met
afwegingen rond huur/koop, woningtype en prijsklasse. Daarnaast speelt echter ook het
woonmilieu een (steeds) belangrijke(r) rol. Over de gewenste kenmerken van
stedenbouwkundige setting, aanwezigheid van functies, sociaal/economische opbouw
van de bevolking en imago van de buurt zouden we meer informatie willen hebben. In
het WMO 1999/2000 komen deze onderwerpen wel afzonderlijk aan de orde, maar niet
in samenhang, gecombineerd in woonmilieutypes.
Door de afdeling Bouwen en Wonen is een aanzet tot analyse in woonmilieus gemaakt
door een set woonmilieus te definieren10:
· Centrummilieu
steenachtig, hoge bebouwing, veel functies in plinten, veel drukte (Binnenstad)

10

zie notitie “Woonmilieu, woningtype en leefstijl, of wat vragen de
mensen” (22-11-2000)
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·
·

·

·

Stadsbuurtmilieu
gesloten bouwblokken, functies geconcentreerd op assen, in binnen gebied
woonfunctie, groen gebundeld (Oost)
Tuinstadmilieu
gestapelde bouw in het groen, brede wegen, functies geconcentreerd in strips,
verder monofunctioneel wonen (b.v. delen van Hatert, niet in zuivere vorm in
Nijmegen aanwezig)
Tuindorpmilieu
laagbouw met voortuinen, geschakeld of rijtjes, rust, functies afwezig of
geconcentreerd.
Het grootste deel van Nijmegen is als “tuindorpmilieu” te karakteriseren. Daarom
zijn binnen dit milieu vier varianten onderscheiden die oplopen van klein naar groot,
zowel wat betreft oppervlak van woning, perceel als openbare ruimte. Dat levert de
volgende indeling op:
* Wolfskuil, Waterkwartier, Willemskwartier (tuindorp 1)
* Hatert, Heselveld, Neerbosch, Grootstal, Haterste Hei, Hengstdal (tuindorp 2)
* Dukenburg, Lindenholt (tuindorp 3)
* Hazenkamp, Sint Anna, Oosterhout (tuindorp 4)
Woonparkmilieu
groene setting, vrijstaand, tweekappers, urban villa’s (b.v. Kwakkenberg, Hees)

In deze paragraaf zullen we de informatie uit het Woningmarktonderzoek in deze
woonmilieutermen presenteren. De nadruk zal daarbij liggen op de huidige situatie: hoe
zijn de woonmilieus in Nijmegen vertegenwoordigd, wie wonen er, hoe worden de
woonmilieus gewaardeerd. Het materiaal uit de enquête leent zich minder om de
woning- en woonomgevingswensen zoals die in het onderzoek geuit zijn in deze
woonmilieutermen te vertalen.

7.3.2

Woonmilieus in Nijmegen
Zoals hiervoor gesteld is horen de Nijmeegse buurten overwegend tot het
tuindorpmilieu. In Figuur 7-9 te zien is staat driekwart van de Nijmeegse woningen in
zo’n woonmilieu. Binnen het tuindorpmilieu zijn de middencategorieen, wanneer je kijkt
naar de maatvoering van openbare en privé ruimtes, het sterkst vertegenwoordigd. Ook
de stadsbuurt is herkenbaar aanwezig. Heel beperkt is het aandeel van het
centrummilieu en het woonparkmilieu.
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Figuur 7-9 Woonmilieus in Nijmegen

In de notitie van Bouwen en Wonen worden woonmilieus gekoppeld aan woningtypes,
Hoofdordeningsprincipes daarbij zijn het onderscheid etage-laagbouw en binnen de
laagbouw het onderscheid klein-groot en vrijstaand en geschakeld.
Gezien het beperkte aantal vrijstaande woningen in Nijmegen is het niet zinvol in het
materiaal van het WMO dit onderscheid te maken. Het onderscheid groot-klein wordt
door Bouwen en Wonen vooral vertaald in aantal bouwlagen. Dit gegeven is niet
meegenomen in het WMO, wel is er gevraagd naar de functionele grootte van de
woning. Op grond daarvan is onderscheid gemaakt tussen kleine laagbouwwoningen
(hoogstens 2 slaapkamers of woonkamer tot 25 m2), gemiddelde woningen (3-4
slaapkamers en woonkamer 25-35 m2) en grote woningen (rest)
In Figuur 7-10 is te zien dat de voorraad in het centrummilieu voor 90% uit
etagewoningen bestaat. In de stadsbuurt bestaat ongeveer de helft van de woningen
uit etages. Van de laagbouwwoningen is een relatief belangrijk deel groot.
In tuindorp 1 en 2 zie je, conform de definitie, maar een beperkt aandeel van grote
laagbouwwoningen. In tuindorp 3 en 4, en ook in het woonparkmilieu zijn die veel
prominenter aanwezig. In de tuindorpmilieus varieert het aandeel etage van 20 tot
40%. Hieruit blijkt dat de Nijmeegse wijken die als tuindorp gekarakteriseerd zijn niet
volledig “zuiver” zijn maar ook elementen van de tuinstad in zich hebben.

84

Woningmarkt
Gebiedsanalyse en woonmilieus

woonpark
tuindorp 4
tuindorp 3
tuindorp 2
tuindorp 1
stadsbuurt
centrum
0%

20%
lb kl

40%

60%

lb gem

lb gr

80%

100%

etage

Figuur 7-10 Woningvoorraad per woonmilieu

Net zoals voor de Nijmeegse stadsdelen gold geldt ook voor de woonmilieus dat de
waardering in doorsnee goed is, steeds is minstens 80% tevreden. Toch is er wel
sprake van enige tekening: de stadsbuurt, het meest ruime tuindorp en het woonpark
scoren het hoogst, de drie krappere tuindorpmilieus en in mindere mate het
centrummilieu scoren wat minder.
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Figuur 7-11 Is ........ prettige buurt om in te wonen?

In Tabel 7-2 is geprobeerd wat meer zicht op de achtergronden van deze waardering te
geven. De drie hoogst gewaardeerde milieus, de stadsbuurt, tuindorp 4 en het
woonpark, scoren ook de meeste plusjes. Tuindorp 2 en 3 scoren heel gemiddeld,
wijken nauwelijks af van de scores per milieuaspect zoals die voor heel Nijmegen
gelden. De totaal waardering voor deze wijken is ook vrij gemiddeld.
Opvallend is de score van het centrummilieu en tuindorp 1, beide krijgen veel
minnetjes. Voor tuindorp 1 resulteert dit ook in een mindere totaalwaardering, het
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centrummilieu scoort als totaal echter nog gemiddeld. Zoals ook in de paragraaf over de
gebiedsanalyse is opgemerkt geldt dat de set woonmilieukenmerken die in de enquête
gewaardeerd moesten worden niet uitputtend was en juist specifiek sterke punten van
het stadscentrum niet bevatte.
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Tabel 7-2 Waardering woonmilieu-aspecten per woonmilieu
Voor ieder teken (+ of -) wijkt de score 10% (van de tevredenheidscore) of 5% (ontevredenheidscore) af van het Nijmeegse gemiddelde. Zo betekent ++ dat de score 20-30% boven het
Nijmeegs cijfer voor tevredenheid ligt of 10-15% onder het Nijmeegs cijfer voor ontevredenheid.

7.3.3

Doelgroepen voor woonmilieus
In Figuur 7-12 is te zien dat de bewonersgroep van het centrummilieu het meest afwijkt
van het Nijmeegse gemiddelde: daar wonen veel meer alleenstaanden dan in andere
woonmilieus, en nauwelijks gezinnen. Verder valt op dat in het woonparkmilieu en de
meest ruime variant van het tuindorpmilieu 55+-ers erg goed vertegenwoordigd zijn.
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Figuur 7-12 Huishoudenstypen per woonmilieu
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Niet alleen de feitelijke bewoningssituatie zegt iets over de doelgroepen voor een
bepaald woonmilieu, ook de waardering die verschillende huishoudens/groepen hebben
voor hun eigen woonmilieu geeft aan wie zich thuisvoelt in een specifiek milieu.
In de volgende tabel worden drie huishoudenstypen onderscheiden. Hoe waarderen zij
de woonmilieus?

centrum
stadsbuurt
tuindorp 1
tuindorp 2
tuindorp 3
tuindorp 4
woonpark

% dat milieu zeer prettig vindt
1/2phh –54
gezin
hh 55+
40
15
24
52
58
60
28
13
15
25
27
25
34
24
19
49
54
47
42
48
44

% dat milieu prettig/zeer prettig vindt
1/2 phh-54
gezin
hh 55+
100
72
82
96
96
98
80
84
73
87
87
86
82
85
78
97
98
96
93
93
97

Tabel 7-3 % per huishoudenstype dat woonmilieu (zeer) prettig vindt

·

·

·

Het eerste dat opvalt is dat de 1- en 2-persoonshuishoudens tot 54 jaar en
gezinnen veel uiteenlopender oordelen dan de 55+ huishoudens. Het % gezinnen
en huishoudens tot 54 dat een woonmilieu zeer prettig vindt varieert van 13% tot
60%. Bij de oudere huishoudens ligt dat % meestal rond de 40%.
De waardering van gezinnen en 1- en 2-persoonshuishoudens tot 54 jaar (welke
milieus beoordelen zij als zeer prettig) lijkt sterk op elkaar: veel waardering voor de
stadsbuurt, tuindorp 4 en het woonpark. Alleen over het centrummilieu zijn
gezinnen negatiever dan 1- en 2-persoonshuishoudens.
Doordat de oudere huishoudens gelijkmatiger oordelen over de woonmilieus zijn zij
meestal wat minder enthousiast over de door de andere huishoudens zeer
gewaardeerde milieus, maar positiever over milieus die deze groepen minder
aanstaan. Dat geldt voor tuindorp 1 en tuindorp 3 en het sterkst voor het
centrummilieu.
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Figuur 7-13 Waardering centrummilieu door drie huishoudensgroepen

7.4

Samenvatting en conclusie
·

De opbouw van de woningvoorraad varieert behoorlijk van stadsdeel tot stadsdeel.
Dat resulteert ook in verschillen in huishoudenssamenstelling tussen de stadsdelen.
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In het algemeen is de Nijmegenaar zeer tevreden over zijn woonbuurt: steeds vindt
minstens 80% de buurt (zeer) prettig om in te wonen.
· Ondanks die waardering worden er ook zeker minpunten gesignaleerd. Dat geldt
met name voor de stadsdelen Stadscentrum en Oud-West. Opmerkelijk daarbij is
dat de slechtere beoordelingen van een aantal woonmilieuaspecten van Oud-West
wel gepaard gaan met een relatief lage totaal-waardering terwijl dat in het
Stadscentrum niet het geval is. In het Stadscentrum worden deze negatieve
aspecten blijkbaar gecompenseerd door voordelen.
· De mate waarin de Nijmeegse stadsdelen populair zijn bij verhuizers varieert wel
sterk, in het meest populaire stadsdeel (Oud-Oost) wil bijna 80% van de verhuizers
wel wonen, in de minst populaire (Dukenburg en Lindeholt) bijna 20%. Dit verschil
in waardering wordt vooral veroorzaakt door de interesse van “buitenstaanders”
voor de stadsdelen. Onder de eigen inwoners is er steeds, ook in Dukenburg en
Lindenholt, een redelijke en met andere stadsdelen vergelijkbare belangstelling om
in het eigen stadsdeel te blijven wonen. De belangstelling van verhuizers uit andere
stadsdelen voor Dukenburg en Lindenholt is echter klein.
· Verhuizers die onzelfstandig of als 1- of 2-persoonshuishouden tot 54 jaar gaan
wonen hebben een bredere locatievoorkeur dan gezinnen en oudere huishoudens. In
Nijmegen ten zuiden van de Waal onderscheiden we 8 stadsdelen. Verhuizers op
zoek naar onzelfstandige woonruimte vinden gemiddeld 3,6 stadsdeel voor hen in
aanmerking komen, 1- en 2-persoonshuishoudens 3,5, gezinnen 3,0 en 55+huishoudens slechts 2,4.
· Deel je Nijmegen niet in in geografische gebieden, maar in woonmilieus dan zie je
dat het “tuindorpmilieu” in Nijmegen verreweg het meeste voorkomt. Driekwart van
de woningvoorraad staat in dit milieutype, waarbij overigens nog veel variatie in
maatvoering (grootte woningen, percelen en openbare ruimte) mogelijk is.
· Net als bij de stadsdelen zie je dat eigenlijk alle woonmilieus redelijk positief worden
beoordeeld; steeds is minstens 80% tevreden. Drie milieus springen er toch wel uit:
de stadsbuurt, tuindorp 4 (het meest ruime tuindorpmilieu) en het woonparkmilieu.
Vooral het aandeel bewoners dat het daar zeer prettig wonen vindt is hoog.
Vergelijk je de waardering van de verschillende woonmilieuaspecten in deze hoog
gewaardeerde wijken dan valt op dat in elk van deze drie wijken de aantrekkelijkheid van de bebouwing en de netheid hoog scoren. Uit eerdere analyses weten we
al dat bewoners sociale aspecten van de buurt (goed omgaan met elkaar, veiligheid,
netheid) het belangrijkste in hun woonomgeving vinden.
Naast deze twee “unanieme” aspecten zie je dat ook óf levendigheid (stadsbuurt en
tuindorp 4) óf ruimte en groen (tuindorp 4 en woonpark) goed scoren.
Als je doelgroepen voor de woonmilieus probeert aan te wijzen, in termen van
huishoudenssamenstelling en leeftijd, dan lijkt er in eerste instantie weinig tekening: in
ieder woonmilieu is elk van de huishoudensgroepen tevreden. Kijk je naar dat deel van
de bewoners dat uitgesproken enthousiast is (zeer prettig) dan kun je wel wat
verschillen zien. De 1- en 2-persoonshuishoudens tot 54 jaar zijn heel enthousiast over
het stadsbuurtmilieu en ook tuindorp 4 en het woonpark scoren bij hen ruim boven
gemiddeld. Gezinnen zijn ook het meest te spreken over het stadsbuurtmilieu, maar
bijna even enthousiast over tuindorp 4 en het woonpark. Bij huishoudens 55+ is de
volgorde van voorkeuren (stadsbuurt op 1) wel gelijk aan die bij de andere
huishoudensmaar lopen de waarderingen veel minder uiteen. Over de lager in de
rangorde staande woonmilieus oordelen zij veel positiever dan de overige huishoudens.
Vooral over het centrummilieu zijn zij veel meer te spreken.
·
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8

Belangstellingsgroepen, wensen en kwaliteiten
Waalsprong

8.1

Inleiding
In het WMO-KAN 1999 is een globale beschrijving gegeven van de belangstelling voor
de Waalsprong: wat voor huishoudens tonen belangstelling, wat is de herkomst van de
belangstellenden, naar wat voor woningtype is men op zoek en in welke mate heeft
men interesse voor verschillende woonmilieus in het gebied.
Voor het WMO-Nijmegen 1999/2000 is de Waalspronginformatie uit de WMO-enquête
meer gedetailleerd bekeken. In paragraaf 2 komt o.a. aan de orde wat voor woningen in
de Waalsprong door een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen gewenst worden
en welke huishoudens in verschillende soorten Waalsprongwijken zouden willen wonen.
In de paragrafen 3 en 4 is een beschrijving gegeven van de belangstellingsgroepen per
woningtype en van de wenspatronen die daarbij horen. Wie willen er in bijvoorbeeld
laagbouwwoningen in de Waalsprong kopen? En wat voor wensen hebben de
betreffende belangstellenden als het gaat om de woning en de woonomgeving?
(paragrafen 3 en 4).
Bij de analyse van de belangstellingsgroepen per woningtype is uitgegaan van de
gewenste woningdifferentiatie, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Bij het in kaart
brengen van die differentiatie, die gezien kan worden als een productie-indicatie voor de
Waalsprong, is rekening gehouden met diverse factoren:
· Verhuisgeneigde huishoudens, die in de Waalsprong zouden willen wonen, hebben
vaak ook belangstelling voor diverse andere locaties en zullen dus maar deels in de
Waalsprong terecht komen.
· In de Waalsprong komen veel woningen te staan (circa 11.000), terwijl op andere
locaties, waar ook veel belangstelling voor bestaat, minder woningbouw zal gaan
plaatsvinden. Bij de berekening van de gewenste differentiatie is een deel van de
belangstellenden voor nieuwbouwlocaties in Zuidwaal en voor de Nijmeegse
inbreiding doorgeschoven naar de Waalsprong.
· De verhuizers maken op verschillende locaties weer woningen voor andere
verhuisgeneigde huishoudens vrij (het vrijkomend aanbod in de bestaande
voorraad). Waalsprongbelangstellenden met ook belangstelling voor het wonen in
bestaand stedelijk gebied zullen deels een plek vinden in de bestaande Nijmeegse
voorraad.
· Herstructurering om overschotcategorieën weg te werken (sloop of verkoop van
huurwoningen) werkt door op de bestaande voorraad.
· Veranderingen in de bevolkings- en huishoudenssamenstelling zijn van invloed op
vraag en aanbod op de woningmarkt (o.a. de toename van het aantal een- en
tweepersoonshuishoudens).
Kortom: de gewenste differentiatie is berekend op basis van consumentenvoorkeuren,
zoals uit het WMO naar voren komen, in combinatie met diverse andere factoren. Dit
alles leidt tot de volgende gewenste differentiatie voor de Waalsprong: 60%
laagbouwkoop; 9% laagbouwhuur, 17% etagekoop en 14% etagehuur. In hoofdstuk 3
staat een meer uitgebreide beschrijving van hoe we tot deze gewenste
woningdifferentiatie voor de Waalsprong gekomen zijn.
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Aan het slot van dit hoofdstuk zijn enkele gegevens uit de belangstellendenregistratie
Waalsprong en over de eerste kopers van nieuwbouw in de Waalsprong opgenomen
(paragrafen 5 en 6). Die informatie geeft een eerste beeld van hoe de feitelijke interesse
aansluit bij de uit het WMO afgeleide belangstellingspatronen.

8.2

KAN-Belangstelling voor de Waalsprong: gegevens uit het WMO
Deze paragraaf schetst een beeld van de omvang van de belangstelling voor de
Waalsprong op basis van het WMO-KAN 1999. Daarbij is nog geen rekening gehouden
met de productie-indicaties (de gewenste differentiatie). In deze paragraaf is dus
beschreven wie er in principe belangstelling heeft voor welk woningtype in de
Waalsprong, zonder bijvoorbeeld rekening te houden met de andere locaties waar deze
belangstellenden ook terecht kunnen komen.
Eerst wordt ingegaan op de totale groep Waalsprongbelangstellenden, vervolgens op de
belangstelling voor 3 verschillende woonmilieus binnen het gebied oftewel voor 3 typen
Waalsprongwijken.

8.2.1

Belangstelling voor de Waalsprong
Voor 3 typen Waalsprongwijken is gevraagd of men daar “zeker” of “eventueel”
belangstelling voor heeft. Wanneer we berekenen hoeveel woningvragende
huishoudens11 “zeker” belangstelling hebben voor een, twee of alledrie de voorgelegde
typen Waalsprongwijken, komen we op een totaal van 13.000 huishoudens in het
KAN. Daarnaast zijn er nog eens 29.000 KAN-huishoudens met “eventueel”
belangstelling.
Van die belangstellenden heeft circa 95% behalve voor de Waalsprong ook interesse
voor andere nieuwbouwlocaties in het KAN. Dat geldt zowel voor de huishoudens met
“zeker” als met “eventueel” belangstelling voor de Waalsprong.
Hieronder gaan we de groep huishoudens met “zeker” belangstelling voor de
Waalsprong nader bekijken. Let wel: omdat een ruime meerderheid hiervan tevens in
andere nieuwbouwlocaties geïnteresseerd is en ook omdat vrijkomend woningenaanbod
in bestaand stedelijk gebied een alternatief kan zijn, is er geen sprake van een
exclusieve doelgroep voor de Waalsprong.
Van de 13.000 huishoudens met “zeker” belangstelling denkt 41% te gaan wonen als
eenpersoonshuishouden, 28% als tweepersoonshuishouden en eveneens 28% als een
gezin. De overige 3% behoort tot de 55+-huishoudens.
In Figuur 8-1 is de vergelijking getrokken met huishoudens die naar nieuwbouw in
bestaand Nijmegen willen verhuizen12.

11
12

Verhuisgeneigde huishoudens die na verhuizing zelfstandig gaan wonen.
Verhuisgeneigde huishoudens met interesse voor nieuwbouw, die in Nijmegen
willen wonen, maar geen duidelijke belangstelling voor de Waalsprong
hebben.
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Figuur 8-1 Vergelijking voor het gewenste huishouden tussen huishoudens met belangstelling voor
nieuwbouw in bestaand Nijmegen en huishoudens met zeker belangstelling voor de Waalsprong

50%
45%
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35%
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20%
15%
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nieuw bouw in Nijmegen
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2-pers.hh.<55
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Waalsprong
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Figuur 8-1 laat zien dat tot de huishoudens met zeker belangstelling voor de
Waalsprong relatief weinig ouderen en relatief wat meer tweepersoonshuishoudens en
gezinnen behoren.
Tot de zekere Waalsprongbelangstellenden behoren veel jongere huishoudens: 46% is
een een- of tweepersoonshuishouden beneden de 30 jaar. Dat is een hoger percentage
dan bij de belangstellenden voor nieuwbouw in bestaand Nijmegen (38%).
Van de belangstellende gezinnen valt circa 70% in de leeftijdscategorie beneden de 40
jaar.
Naar schatting heeft 45% van de zekere Waalsprongbelangstellenden een lager
inkomen (nettomaandinkomen in 1999 lager dan f2200) en een kwart een hoger
inkomen (minimaal f4000). De belangstellenden voor nieuwbouw in bestaand Nijmegen
zitten wat vaker in lagere en wat minder vaak in hogere inkomensklassen.
Let wel: de door de respondenten genoemde inkomens kunnen snel veranderen,
bijvoorbeeld omdat men gaat samenwonen of omdat men ander werk krijgt en de
carrière zich verder ontwikkelt.
Bijna 40% woont in de huidige situatie nog niet zelfstandig (starters).
Tegen de 60% woont nu in Nijmegen, terwijl van de huishoudens met interesse voor de
nieuwbouw in bestaand Nijmegen meer dan 90% uit Nijmegen komt. Naar geografische
herkomst trekt de Waalsprong dus een bredere belangstelling dan de nieuwbouw in
bestaand Nijmegen.
Figuur 8-2 laat zien naar wat voor woningen de Waalsprongbelangstellenden op zoek
zijn.
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Figuur 8-2 Vergelijking voor de gewenste woning tussen huishoudens met belangstelling voor nieuwbouw in
bestaand Nijmegen en huishoudens met zeker belangstelling voor de Waalsprong
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De huishoudens met zeker belangstelling voor de Waalsprong zijn sterk op
laagbouwkoop georiënteerd: ruim 60% zoekt een laagbouwkoopwoning t.o.v. 25% van
de belangstellenden voor nieuwbouw in bestaand Nijmegen.
Tabel 8-1 Gewenste woning naar gewenst huishoudenstype voor de huishoudens met zeker belangstelling
voor de Waalsprong en - tussen haakjes - voor de huishoudens met belangstelling voor nieuwbouw in
bestaand Nijmegen

1-pers.hh.
2-pers.hh.
<55
<55
laagbouwkoop 46% (10%) 70% (51%)
laagbouwhuur
16% (26%) 14% (23%)
etagekoop
10% (14%) 5% (5%)
etagehuur
28% (50%) 11% (21%)
* inclusief beperkt aantal 55+-huishoudens

gezinnen

totaal*

80% (46%)
19% (49%)
0% (1%)
1% (4%)

61% (25%)
17% (29%)
6% (8%)
16% (38%)

Tabel 8-1 laat zien dat de sterke oriëntatie op laagbouwkoop bij de
Waalsprongbelangstellenden voor alle huishoudenstypen geldt. Zo wil 46% van de
eenpersoonshuishoudens met belangstelling voor de Waalsprong naar een
laagbouwkoopwoning verhuizen (t.o.v. 10% van de eenpersoonshuishoudens met een
voorkeur voor nieuwbouw in bestaand Nijmegen).

8.2.2

Belangstelling voor drie woonmilieutypen in de Waalsprong
Zoals reeds in de vorige paragraaf is opgemerkt, is de belangstelling voor de
Waalsprong gepeild door het voorleggen van drie woonmilieutypen oftewel van drie
soorten Waalsprongwijken.
Aan de verhuisgeneigden is gevraagd of men belangstelling heeft voor:
1. Een compact stedelijke Waalsprongwijk op 2-3 km van het centrum van Nijmegen:
een dicht bebouwde wijk, levendig en afwisselend, met goed OV en voorzieningen
in de wijk. Er staan stijlvolle woningen, zowel laagbouw als etagebouw. De
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woningen hebben kleine tuinen, er is weinig openbaar groen. De auto’s staan op
straat en op parkeerplaatsjes geparkeerd.
2. Een niet stedelijke, maar ook niet landelijke Waalsprongwijk op 3-4 km van het
centrum van Nijmegen: een rustige woonwijk, met laagbouw en beperkt
etagebouw. In de wijk zelf zijn voorzieningen en OV beperkt aanwezig, maar op iets
grotere afstand wel te vinden. Er is wat openbaar groen, de tuinen zijn wat groter
dan bij een compact stedelijke wijk maar niet echt groot, er staan veel
rijtjeswoningen, maar ook wat 2-onder-1-kaphuizen.
3. Een groene landelijke Waalsprongwijk: een landelijk, rustige wijk. Er staan veel 2onder-1-kapwoningen en vrijstaande woningen, maar ook wel rijtjeshuizen. Het is er
groen, de huizen hebben grote tuinen. Auto's worden in de garages van de
woningen of op de eigen oprit geparkeerd. In de wijk zelf zijn geen voorzieningen en
OV.
Het derde wijktype is alleen voorgelegd aan verhuisgeneigden op zoek naar een
laagbouwkoopwoning.
De verhuisgeneigde respondenten konden aangeven of ze “zeker” of “eventueel”
belangstelling voor deze wijken hadden.
Tabel 8-2 Belangstelling van woningvragende huishoudens uit het KAN voor drie typen Waalsprongwijken

zeker
belangstelling
compact stedelijk
5700
niet stedelijk, niet landelijk 5800
groen landelijk
5900*
* alleen laagbouwkoopzoekers

eventueel
belangstelling
18300
21800
14500*

totaal
24000
27600
20400*

De cijfers in Tabel 8-2 geven een beeld van de belangstelling, waarbij wel bedacht
moet worden dat verhuisgeneigden vaak belangstelling hebben voor meer dan één
nieuwbouwlocatie in het KAN en daarnaast ook in vrijkomend aanbod in bestaand
stedelijk gebied terecht kunnen komen. Bovendien heeft een deel van de
Waalsprongbelangstellenden interesse in meer dan 1 type Waalsprongwijk.
De groep met zeker belangstelling voor compact stedelijke Waalsprongwijken is
ongeveer even groot als de groep met zeker belangstelling voor niet stedelijke, niet
landelijke Waalsprongwijken (resp. 5700 en 5800). Er zit een behoorlijke overlap in
deze groepen; voor beide groepen geldt dat ongeveer de helft eveneens zeker
belangstelling heeft voor het andere wijktype.
De groen landelijke Waalsprongwijk is alleen aan de laagbouwkoopzoekers voorgelegd.
Desondanks is de groep met zeker belangstelling hiervoor niet kleiner dan bij de andere
wijktypen (5900). Het gaat om een groep laagbouwkoopzoekers met veelal uitsluitend
belangstelling voor groen landelijke Waalsprongwijken en dus weinig belangstelling voor
meer stedelijke Waalsprongwijken.
Figuur 8-3 laat zien hoe de groepen verdeeld zijn naar gewenst huishouden (hoe men na
verhuizing wil of denkt te gaan wonen).
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Figuur 8-3 Verdeling naar gewenst huishouden voor de groepen met zeker belangstelling voor de drie typen
Waalsprongwijken (in %)
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55+-hh
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Veel van de huishoudens met zeker belangstelling voor compact stedelijke en/of niet
stedelijke, niet landelijke Waalsprongwijken willen als eenpersoonshuishouden gaan
wonen. Voor de compact stedelijke wijk geldt dat het sterkst (60%). Voor de niet
stedelijke, niet landelijke wijk hebben gezinnen en tweepersoonshuishoudens relatief
wat meer belangstelling. Voor beide wijktypen geldt dat ruim de helft van de
belangstellende huishoudens behoort tot de een- en tweepersoonshuishoudens beneden
de 30 jaar. De helft heeft een laag inkomen (nettomaandinkomen in 1999 lager dan
f2200) en bijna de helft woont in de huidige situatie nog niet zelfstandig.
Rond de 60% woont nu in Nijmegen.
De laagbouwkoopzoekers met belangstelling voor groen landelijke Waalsprongwijken
zijn vooral gezinnen (42%) en tweepersoonshuishoudens (37%).
Een ruime meerderheid wil een middeldure of dure woning kopen.
In vergelijking met de belangstellenden voor compact stedelijke en/of niet stedelijke,
niet landelijke Waalsprongwijken gaat het om een groep met een groter aandeel in de
hogere inkomenscategorieën (nettomaandinkomen in 1999 bij naar schatting 45%
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minimaal f4000) en met een kleiner aandeel starters (een kwart) en een kleiner aandeel
huishoudens in de categorie beneden de 30 jaar (een derde).
Ruim de helft woont nu in Nijmegen.
Figuur 8-4 geeft een beeld van het onderscheid tussen etage- en laagbouwzoekers als
het gaat om het gewenste type Waalsprongwijk.
Figuur 8-4 Mate waarin huishoudens met zeker belangstelling voor de Waalsprong in de drie typen
Waalsprongwijken willen wonen, naar gewenst woningtype

lb koop zoekers
lb huur zoekers
et koop zoekers
et huur zoekers
0%

groen landelijk

20%

40%

60%

80%
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Bij de etagezoekers met zeker belangstelling voor de Waalsprong is de interesse voor
compact stedelijke Waalsprongwijken wat groter dan die voor niet stedelijke, niet
landelijke wijken. Laagbouwhuurzoekers zijn in gelijke mate geïnteresseerd in de beide
wijktypen.
Een meerderheid van de laagbouwkoopzoekers met zeker belangstelling voor de
Waalsprong heeft interesse in groen landelijke Waalsprongwijken (70%). Onder tabel 2
is over die groep opgemerkt dat hun Waalsprongbelangstelling minder breed is: vaak
zijn ze uitsluitend in groen landelijke Waalsprongwijken geïnteresseerd en dus niet in de
meer stedelijke Waalsprongwijken.
Daarnaast is er een groep laagbouwkoopzoekers die alleen maar of onder andere
interesse heeft voor de meer stedelijke Waalsprongwijken: 45% van de
Waalsprongbelangstellenden op zoek naar laagbouwkoop heeft interesse voor de meer
stedelijke Waalsprongwijken (26% voor compact stedelijk en 34% voor niet stedelijk,
niet landelijk).
De laagbouwkoopzoekers met zeker belangstelling voor compact stedelijke
Waalsprongwijken willen verhoudingsgewijs vaak een goedkope koopwoning, degenen
met belangstelling voor niet stedelijke, niet landelijke Waalsprongwijken denken
verhoudingsgewijs vaak aan een middeldure koopwoning en degenen met belangstelling
voor groen landelijke wijken denken relatief vaak aan een dure koopwoning.
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8.3

Belangstellingsgroepen voor de verschillende woningtypen in de Waalsprong
In deze paragraaf gaan we in op de belangstellingsgroepen per woningtype. Wat voor
huishoudens willen er bijvoorbeeld in laagbouwkoop in de Waalsprong wonen en welke
wensen m.b.t. de woning en de woonomgeving horen daarbij.
In de analyse is rekening gehouden met de gewenste woningdifferentiatie voor de
Waalsprong, waarover in de inleiding is gesproken (zie voor uitgebreide toelichting
hoofdstuk 3). Deze gewenste differentiatie, die als productie-indicatie voor de
Waalsprong gezien kan worden, is berekend op basis van consumentenvoorkeuren,
zoals uit het WMO naar voren komen, in combinatie met diverse andere factoren
(vrijkomend woningenaanbod in de bestaande voorraad, aantal geplande woningen op
de verschillende nieuwbouwlocaties, herstructurering van overschotcategorieën,
bevolkings- en huishoudensprognose). Binnen de gewenste differentiatie wordt het
woningtype laagbouwkoop onderscheiden in de categorieën goedkoop, middelduur,
duur en duur plus. De etage- en laagbouwhuur is verdeeld in 3 categorieën: goedkoop,
middelduur en duur.
Het rekening houden met de gewenste differentiatie betekent concreet het volgende:
om de wensen van belangstellenden op zoek naar goedkopere en duurdere woningen bij
de analyse in een juiste verhouding mee te nemen, is een weging gehanteerd. Een
voorbeeld: in de gewenste differentiatie is geen dure laagbouwhuur opgenomen en dus
zijn de wensen van de Waalsprongbelangstellenden met interesse voor dure
laagbouwhuur niet meegerekend (wegingsfactor=0).
Voor de woningtypes “laagbouwkoop”, “laagbouwhuur” en “etagehuur” is de analyse
verricht voor de groep met zeker of eventueel belangstelling voor de Waalsprong.
Voor het type “etagekoop” zijn behalve de huishoudens met zeker of eventueel
belangstelling voor de Waalsprong ook de belangstellenden voor een nieuwbouw
etagekoopwoning in het zuidelijke KAN-gedeelte meegenomen. Anders zou het absoluut
aantal respondenten te klein zijn voor het schetsen van een beeld van de
belangstellingsgroep. Het meenemen van het zuidelijke KAN-gedeelte past ook bij het
idee dat een deel van de belangstellenden voor nieuwbouw in die gebieden uiteindelijk
in de Waalsprong terecht zal komen, omdat er daar absoluut gezien een groot deel van
de nieuwbouw komt. In hoofdstuk 3 wordt in dit verband gesproken over het
doorschuiven naar de Waalsprong van belangstellenden voor de Nijmeegse inbreiding en
voor nieuwbouwlocaties in Zuidwaal.
Let wel: het gaat in deze paragraaf om het schetsen van een globaal beeld van de
belangstellingsgroepen voor de Waalsprong per woningtype. De daarbij opgevoerde
percentages moeten niet te strikt geïnterpreteerd worden. Het gaat om indicaties.
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Tabel 8-3 Doelgroepen voor de woningen in de Waalsprong, per woningtype (in %)

lbkoop

lbkoop
goedkoop
middelduur

lbkoop
duur
duur+

lbhuur

etkoop

ethuur

gewenst huishoudenstype
eenpersoonshuishouden <30 jr
eenpersoonshuishouden 30-54 jr
tweepersoonshuishouden <30 jr
tweepersoonshuishouden 30-54 jr
een- en tweepersoonshuishoudens 55+
gezinnen

14
8
25
13
2
37

18
10
27
8
1
35

6
4
21
24
4
42

24
12
9
8
1
46

47
21
11
1
14
6

60
15
12
1
10
2

huidig nettomaandinkomen in guldens
< 2200
2200 – 4000
4000 of hoger

13
40
47

18
49
33

2
21
77

62
32
6

24
71
5

76
23
1

starters of doorstromers
starters
doorstromers

19
81

24
76

9
91

37
63

42
58

73
27

Laagbouwkoop
De belangstellingsgroep voor de laagbouwkoop in de Waalsprong bestaat vooral uit
gezinnen (37%) en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar (38%), maar ook uit
eenpersoonshuishoudens tot 55 jaar (22%).
Bij de een- en tweehuishoudens is het aandeel in de categorie beneden de 30 jaar
groter dan het aandeel in de categorie van 30-54 jaar. Bij de gezinnen valt ongeveer
twee derde in de categorie beneden de 40 jaar.
Het aandeel ouderen in de belangstellingsgroep is klein.
Bijna de helft heeft een hoger inkomen (nettomaandinkomen in 1999 minimaal 4000
gulden) en ruim een tiende een lager inkomen (< 2200 gulden).
Let wel: de door de respondenten genoemde inkomens kunnen snel veranderen,
bijvoorbeeld omdat men gaat samenwonen of omdat men ander werk krijgt en de
carrière zich verder ontwikkelt.
Een vijfde deel is starter.
Bij de belangstellenden voor goedkope en middeldure laagbouwkoop is het aandeel
eenpersoonshuishoudens (28%) en een- en tweepersoonshuishoudens beneden de 30
jaar (45%) groter dan bij de belangstellingsgroep voor de duurdere laagbouwkoop.
Van degenen met interesse in goedkope en middeldure laagbouwkoop wil een relatief
groot deel (circa 30%) eventueel ook naar een etagekoopwoning verhuizen. Het gaat
daarbij relatief vaak om eenpersoonshuishoudens.
Laagbouwhuur
De belangstellingsgroep voor laagbouwhuur in de Waalsprong bestaat vooral uit
gezinnen en eenpersoonshuishoudens. Bij de gezinnen valt ongeveer twee derde in de
categorie beneden de 40 jaar. Binnen de groep eenpersoonshuishoudens gaat het vaker
om personen van onder de 30 jaar dan om personen in de categorie 30-54 jaar. Het
aandeel ouderen in de belangstellingsgroep is heel beperkt.
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Circa 60% heeft een lager inkomen (nettomaandinkomen in 1999 lager dan f2200).
Ruim een derde is starter.
Etagekoop
Voor etagekoop hebben vooral alleenstaanden belangstelling, met name de categorie
beneden de 30 jaar. Hoe de belangstelling van deze groep feitelijk zal uitpakken is
moeilijk te voorspellen. Enerzijds is in hoofdstuk 3 aangegeven dat jonge alleenstaanden
met etagekoopbelangstelling relatief vaak een huuretage als een alternatief zien.
Anderzijds is eerder in deze paragraaf aangegeven dat een relatief groot deel van de
eenpersoonshuishoudens met belangstelling voor de Waalsprong en met voorkeur voor
laagbouwkoop etagekoop als alternatief ziet.
Ook bij jonge tweepersoonshuishoudens en 55-plussers is er wat belangstelling voor
etagekoop. In het algemeen verwachten marktdeskundigen een verdere toename van
de belangstelling bij ouderen voor kwaliteitsappartementen op aantrekkelijke locaties
(gunstige ligging t.o.v. winkels voor dagelijkse boodschappen, openbaar vervoerhaltes
en andere voorzieningen).
Een meerderheid van de belangstellenden heeft een middeninkomen
(nettomaandinkomen in 1999 in de categorie f2200-f4000).
Circa 40% is starter.
Etagehuur
Ook de belangstellingsgroep voor etagehuur bestaat voor een groot deel uit jonge
alleenstaanden.
Een meerderheid van de belangstellenden heeft een lager inkomen (nettomaandinkomen
in 1999 lager dan f2200).
Circa driekwart is starter.
Nu we weten hoe de belangstellingsgroepen voor de verschillende woningtypen in de
Waalsprong eruit zien, is het interessant om per woningtype in te gaan op de specifieke
wensen m.b.t. tot zowel de woning als de woonomgeving.

8.4

Wenspatronen m.b.t. de woning en de woonomgeving
Voor het in kaart brengen van de wensen is - net als bij het bepalen van de
belangstellingsgroepen - een weging gehanteerd, die ervoor zorgt dat de groepen
belangstellenden voor de afzonderlijke woningtypen uit de WMO-enquête aansluiten bij
de gewenste woningdifferentiatie, zoals berekend in hoofdstuk 3.
Eerst komen de wensen m.b.t. de woning aan bod.
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Tabel 8-4 Wensen van Waalsprongbelangstellenden m.b.t. de woning, naar woningtype (in %)

woonruimte
veel ruimte in huis
grote woonkamer
woonkamer minimaal 30 m2
gemiddelde gewenste oppervlakte van
woonkamer
minimaal 3 slaapkamers
2 slaapkamers
kamer gebruiken als
hobby/studeer/werkkamer
veel bergruimte
garage
luxe en comfort
luxe badkamer
woon- en slaapkamer gelijkvloers
aanpasbaar aan achteruitgaande gezondheid
woonruimte versus tuin
meer woonruimte binnenshuis belangrijker
dan een grotere tuin
grotere tuin belangrijker dan meer
woonruimte binnenshuis
grote tuin is een “must”
veranda of dakterras is voldoende
zeker interesse voor woning met eigenlijk
een te kleine tuin, maar wel gelegen aan het
water
zeker interesse voor woning bij park zonder
tuin of met kleine tuin
uiterlijk van woning
geen doorsnee uiterlijk

lbkoopzoekers

lbkoop
goedkoop
middelduur

lbkoop
duur
duur+

lbhuurzoekers

etkoopzoekers

ethuurzoekers

86
80
85
39 m2

84
73
81
35 m2

88
92
95
46 m2

70
66
64
30 m2

72
64
71
32 m2

74
63
33
25 m2

88
11
89

86
13
89

93
6
90

60
34
65

33
65
82

12
75
78

65
43
49
37
5
23

61
32
45
34
4
25

72
65
56
43
8
20

73
18
23
22
13
17

40
32
53
37
27
23

48
8
28
17
28
22

73

78

63

77

-

-

12

10

15

8

-

-

40
7
44

30
10
45

59
1
42

20
13
51

-

-

20

25

9

45

-

-

34

28

47

14

30

18

39

46

37

41

39

34

39

23

16

24

belangstelling voor nieuwere bouwvormen
zeker interesse voor woning waarvan
42
indeling binnenshuis flexibel is
zeker interesse voor woning met werkruimte 35
erbij (voor thuis werken of eigen bedrijfje)

De belangstellenden voor laagbouwkoop in de Waalsprong zijn merendeels op zoek naar
ruime woningen: een ruime meerderheid wil veel ruimte in huis, een woonkamer van
minimaal 30 m2 (gemiddelde gewenste woonkameroppervlakte bedraagt 39 m2),
minimaal drie slaapkamers en een kamer om te gebruiken als
hobby/studeer/werkkamer. De helft is gesteld op luxe en comfort in de woning.
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De woonruimte binnenshuis wordt door bijna driekwart belangrijker gevonden dan een
grote tuin en ook is er de nodige bereidheid om bij ligging van de woning aan het water
wat tuin in te leveren. Desondanks is een grote tuin voor 40% een “must”.
Circa een derde vindt het belangrijk dat de woning geen doorsnee uiterlijk heeft.
Interesse voor een woning, waarvan de indeling binnenshuis flexibel is, is er bij ruim
40%.
Bij de laagbouwkopers op zoek naar duurdere koopwoningen komt de behoefte aan
ruimte binnenshuis nog sterker naar voren, maar ook wil een groter deel per se een
grote tuin (59%). Verder hecht deze groep verhoudingsgewijs meer aan woningen met
een niet-doorsnee uiterlijk, luxe en comfort en een garage.
Bij de belangstellenden voor laagbouwhuur in de Waalsprong liggen de eisen lager, wat
niet wegneemt dat een meerderheid de volgende ruimtewensen heeft: ruim zestig
procent wil een woonkamer van minimaal 30 m2 (de gemiddelde gewenste
woonkameroppervlakte bedraagt 30 m2), 60% wil minimaal 3 slaapkamers en twee
derde wil een kamer als hobby/studeer/werkkamer gebruiken.
Driekwart van de laagbouwhuurzoekers hecht aan “veel bergruimte” en dat is relatief
veel. Aan een garage daarentegen heeft men - in tegenstelling tot de
laagbouwkoopzoekers - minder vaak behoefte (18%).
Driekwart vindt meer woonruimte binnenshuis belangrijker dan een grote tuin; een
vijfde wil per se een grote tuin. Er is een behoorlijke bereidheid om tuin in te leveren in
ruil voor een aantrekkelijke omgeving (woning aan het water of bij een park).
Men hecht minder aan luxe en comfort en aan een niet-doorsnee uiterlijk van de
woning.
De belangstellenden voor etagekoop in de Waalsprong willen in meerderheid veel ruimte
in huis, een woonkamer van minimaal 30 m2 (gemiddelde gewenste
woonkameroppervlakte bedraagt 32 m2) en een kamer om te gebruiken als
studeer/hobby/werkkamer. Twee derde wil twee slaapkamers en de rest drie.
Ongeveer de helft hecht aan luxe en comfort en 30% wil een woning met een nietdoorsnee uiterlijk. Rond de 40% is geïnteresseerd in een woning, waarvan de indeling
van de binnenruimte flexibel is.
Een derde wil een garage bij de woning.
Bij de belangstellenden voor etagehuur in de Waalsprong liggen de eisen wat lager: de
gemiddelde gewenste oppervlakte van de woonkamer ligt op 25 m2, driekwart wenst 2
slaapkamers, ruim een kwart vindt luxe en comfort belangrijk en minder dan 10% wil
een garage bij de woning.
Net als bij de etagekopers wil een ruime meerderheid een kamer als
hobby/studeer/werkkamer gebruiken en is circa 40% geïnteresseerd in een woning,
waarvan de indeling van de binnenruimte flexibel is.
Tabel 8-5 geeft een overzicht van de wensen m.b.t. de woonomgeving.
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Tabel 8-5 Wensen van Waalsprongbelangstellenden m.b.t. de woonomgeving, naar woningtype (in %)

sociale aspecten
veilige buurt
schone en nette buurt
buurt waar mensen goed met elkaar
omgaan
opzet van buurt
rust in buurt
levendige buurt
ruim opgezette buurt
veel groen
aantrekkelijke bebouwing
voorkeur voor rustige, meer landelijke
wijk met meer ruimte en groen
voorkeur voor levendige wijk dichtbij
centrum, niet zo ruim en groen van
opzet
voorkeur voor merendeel koopwoningen
in buurt
voorkeur voor merendeel huurwoningen
in buurt
voorkeur voor merendeel laagbouw in
buurt
voorkeur voor merendeel etages in buurt
verkeersaspecten
verkeersveilige buurt
goed bereikbaar per auto
voldoende parkeergelegenheid
parkeren verder van de woning zeker
aanvaardbaar
goed bereikbaar per OV
voorzieningen
winkels op loopafstand
veilige speelgelegenheid
voldoende goede scholen

lbkoopzoekers

lbkoop
goedkoop
middelduur

lbkoop
duur
duur+

lbhuurzoekers

etkoopzoekers

ethuurzoekers

98
96
88

98
97
87

98
94
90

91
93
85

92
88
81

91
81
78

86
55
78
87
78
80

85
57
73
86
73
73

88
52
89
89
89
89

80
61
53
80
65
55

74
69
46
66
67
35

72
54
39
62
56
35

13

16

9

34

60

56

36

27

53

3

34

3

0

0

0

6

0

6

67

63

75

44

18

20

1

1

0

0

9

2

91
91
88
36

90
90
87
39

93
92
88
30

90
82
82
45

72
82
88
28

73
83
75
43

65

68

58

79

59

75

54
73
63

59
74
63

44
72
63

75
64
51

69
34
23

70
32
22

Voor alle woningtypen geldt dat een ruime meerderheid sociale aspecten (veilige,
schone en nette buurt, een buurt waar mensen goed met elkaar omgaan) belangrijk
vindt. Als het gaat om de opzet van de buurt, bepaalde verkeersaspecten en de
aanwezigheid van voorzieningen lopen de wensen meer uiteen.
De belangstellenden voor laagbouwkoop in de Waalsprong hechten relatief veel aan
ruimte, rust, groen en een aantrekkelijke bebouwing in de buurt. Twee derde wil bij
voorkeur in een buurt wonen met merendeels laagbouwwoningen. Tachtig procent
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geeft de voorkeur aan een rustige, meer landelijke wijk met meer ruimte en groen
boven een levendige wijk dichtbij het centrum en niet zo ruim en groen van opzet. Ook
de groep op zoek naar een goedkopere koopwoning geeft in meerderheid de voorkeur
aan een rustige, landelijke wijk.
De belangstellenden voor duurdere woningen, hebben relatief vaak voorkeur voor een
buurt met merendeels koopwoningen (ruim de helft). Ook hechten zij vaker aan een
ruime opzet van de buurt en aan een aantrekkelijke bebouwing.
Circa 90% vindt verkeersveiligheid een belangrijk buurtaspect. Net als de
etagekoopzoekers hecht men verhoudingsgewijs minder vaak aan een goede
bereikbaarheid per openbaar vervoer.
Ruim een derde vindt het zeker aanvaardbaar om de auto verder van de woning te
parkeren (max. 100 meter) als daar meer groen, meer speelmogelijkheden voor kinderen
en meer ontmoetingsplaatsen tegenover staan.
Gezien het relatief hoge aandeel gezinnen is het logisch dat de laagbouwkoopzoekers
verhoudingsgewijs meer hechten aan voldoende goede scholen en veilige
speelgelegenheid. Winkels op loopafstand vindt een relatief laag percentage belangrijk
(maar nog altijd ruim de helft).
In vergelijking met de laagbouwkoopzoekers hechten de belangstellenden voor
laagbouwhuur minder vaak (maar wel in meerderheid) aan ruimte en een aantrekkelijke
bebouwing in de buurt. Tachtig procent hecht aan groen en rust in de buurt. Anderzijds
hecht circa 60% aan een levendige buurt. Bij een combinatie van verschillende
kenmerken in twee soorten woonmilieus geeft 55% de voorkeur aan een rustige, meer
landelijke wijk met meer ruimte en groen en 34% aan een levendige wijk dichtbij het
centrum en niet zo ruim en groen van opzet boven.
In vergelijking met de laagbouwkoopzoekers wil een beperkter deel bij voorkeur in een
buurt wonen met merendeels laagbouwwoningen (ruim 40%).
Een relatief groot deel hecht aan een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer (circa
80%) en aan winkels op loopafstand (driekwart).
Een relatief grote groep van 45% is bereid de auto wat verder van de woning te
parkeren als daar andere openbare ruimte tegenover staat.
De belangstellenden voor etagekoop in de Waalsprong geven vaker de voorkeur aan
een levendige wijk dichtbij het centrum en niet zo ruim en groen van opzet boven
(60%) dan aan een rustige, meer landelijke wijk met meer ruimte en groen (35%).
De bereidheid om de auto verder weg te parkeren is relatief klein. Eerder zagen we al
dat 30% van de etagekopers een garage bij de woning wil.
Circa 70% procent wil graag winkels op loopafstand.
Ook de potentiële belangstellenden voor etagehuur in de Waalsprong geven vaker de
voorkeur aan een levendige wijk dichtbij het centrum en niet zo ruim en groen van
opzet boven (56%) dan aan een rustige, meer landelijke wijk met meer ruimte en groen
(35%).
En ook binnen deze belangstellingsgroep hecht een groot deel aan een goede
bereikbaarheid per openbaar vervoer (driekwart).
Ruim 40% is bereid de auto wat verder van de woning te parkeren als daar andere
openbare ruimte tegenover staat.
Zeventig procent vindt winkels op loopafstand belangrijk.
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8.5

Belangstellendenregistratie Waalsprong
Tot dusver is de belangstelling voor de Waalspong in beeld gebracht aan de hand van
gegevens uit de WMO-enquête. Maar er zijn inmiddels ook wat gegevens over de
feitelijke belangstelling. Bekeken is of de gemeten en feitelijke interesse bij elkaar
aansluiten, waarbij wel bedacht moet worden dat de feitelijke belangstelling beïnvloed
wordt door de ligging en samenstelling van de tot nu toe gerealiseerde en in
ontwikkeling zijnde bouwprojecten.
In opdracht van de Ontwikkelingscombinatie Waalsprong (OCW) houdt de gemeente
Nijmegen sinds voorjaar 1998 een registratie van belangstellenden voor koopwoningen
in de Waalsprong bij. Regelmatig wordt aan de ingeschrevenen gevraagd of de
gegevens nog kloppen. Vaak ook geven de belangstellenden spontaan wijzigingen door.
Voor zover mogelijk zijn de ingeschrevenen in de belangstellendenregistratie vergeleken
met gegevens over Waalsprongbelangstellenden op zoek naar een koopwoning uit de
WMO-enquête. Dat levert het volgende beeld op:
· Zowel de registratie als de WMO-enquête laten zien dat vooral jongere huishoudens
in de Waalsprong willen kopen.
· In de registratie zitten verhoudingsgewijs minder eenpersoonshuishoudens, wat
deels verklaart waarom er in de belangstellendenregistratie Waalsprong
verhoudingsgewijs weinig etagekoopzoekers zitten. De WMO-enquête laat zien dat
van alle Waalsprongbelangstellenden de eenpersoonshuishoudens relatief het vaakst
een etagekoopwoning willen (hoewel de meesten als eerste voorkeur laagbouwkoop
hebben!).
De nog geringe belangstelling voor etagekoop in de belangstellendenregistratie zal
ook te maken hebben met het feit dat er in de Waalsprong tot dusver vooral
laagbouw gerealiseerd/in ontwikkeling is.
· Zowel de registratie als de WMO-enquête laten zien dat ruim de helft van de
koopbelangstellenden uit Nijmegen komt. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat
in de registratie ook mensen van buiten het KAN zitten. Van de geregistreerde
belangstellenden woont 13% buiten het KAN en van de eerste kopers in de
Dorpenzone bij Oosterhout is 16% afkomstig van buiten het KAN.
· Zowel de registratie als de WMO-enquête laten zien dat de belangstelling vanuit
Nijmegen uit alle Nijmeegse stadsdelen komt, met kleine verschillen tussen de
stadsdelen.
· Nog een overeenkomst tussen de registratie en de WMO-enquête: ongeveer een
vijfde van de laagbouwkoopbelangstellenden wil een rij- hoek- of tussenwoning,
ruim 40% wil een twee-onder-een-kap- of vrijstaande woning en tegen de 40%
heeft geen voorkeur.

8.6

De eerste kopers in de Waalsprong
Een deel van de in de belangstellendenregistratie opgenomen huishoudens heeft
inmiddels een woning in de Waalsprong gekocht. De meeste van de verkochte
woningen zijn laagbouwkoopwoningen in de Dorpenzone bij Oosterhout. Van de eerste
400 afgezette woningen in dat gebied is twee derde verkocht aan huishoudens uit de
belangstellendenregistratie.
Op grond van de WMO-enquête zou je vooral gezinnen en tweepersoonshuishoudens
als kopers verwachten. Dat blijkt ook de realiteit te zijn: 48% heeft zich als gezin in de
Dorpenzone gevestigd en 44% als tweepersoonshuishouden. Wel behoren er tot de

103

Woningmarkt
eindrapportage

kopers minder alleenstaanden en starters dan tot de in paragraaf 4 geschetste
belangstellingsgroep voor laagbouwkoop in de Waalsprong.
De helft van de kopers valt in de categorie 26 t/m 35 jaar. Daarnaast is er een
behoorlijke groep kopers in de categorie 36-45 jaar. Het aandeel 55-plussers is heel
klein (1%). In grote lijnen sluit dat leeftijdsbeeld aan bij de in paragraaf 4 beschreven
belangstellingsgroep.
Van de eerste kopers komt 47% uit Nijmegen, waarbij opvalt dat er geen Nijmeegse
stadsdelen sterk uitspringen. Ook de WMO-enquête laat geen concentratie van
Waalsprongbelangstellenden in bepaalde Nijmeegse wijken zien.
Interessant is dat de gegevens van de eerste kopers duidelijk maken dat kopers hun
prijslimiet aanpassen aan de snel stijgende woningprijzen: maar 13% van de kopers had
bij de belangstellendenregistratie een richtbedrag opgegeven van minimaal 400.000
gulden, terwijl de prijs van bijna 40% van de eerste verkochte woningen meer dan 4
ton bedroeg.
Uit een enquête over de waardering van de gekochte woningen onder een deel van de
eerste kopers (uitgevoerd door ontwikkelaar Amstelland Vastgoed; 82 respondenten)
blijkt dat de grootte van de woning, de architectuur en de zonligging positief
beoordeeld worden. Lager beoordeeld worden het uitzicht, het formaat van de tuin en
de indeling van de woning. Voor die laatste twee aspecten blijkt uit de WMO-enquête
het volgende: een behoorlijk deel van de laagbouwkoopzoekers met belangstelling voor
de Waalsprong hecht aan een grote tuin (40% wil per se een grote tuin) en aan een
flexibele indeling van de binnenruimte (42%) (zie paragraaf 4).

8.7

Conclusies
Conclusies m.b.t. de Waalsprongbelangstelling op basis van de WMO-enquête (analyse
van huishoudens met “zeker” belangstelling voor de Waalsprong):
· Vergelijken we de belangstelling vanuit het KAN voor de Waalsprong met die voor
de bestaande stad, dan hebben ouderen relatief weinig en gezinnen en
tweepersoonshuishoudens relatief veel belangstelling voor de Waalsprong.
·

De Waalsprongbelangstellenden zijn sterker dan de belangstellenden voor
nieuwbouw in bestaand Nijmegen op laagbouwkoopwoningen georiënteerd. Dat
geldt voor alle huishoudenstypen. Zo wil bijvoorbeeld bijna de helft van de
eenpersoonshuishoudens met belangstelling voor de Waalsprong naar een
laagbouwkoopwoning verhuizen (t.o.v. 10% van de alleenstaanden die zich op
nieuwbouw in bestaand Nijmegen richten).

·

Bij de belangstellenden voor de meer stedelijk Waalsprongwijken (compact stedelijk,
niet stedelijk en niet landelijk) vormen de eenpersoonshuishoudens de grootste
groep. De belangstellenden voor de groen landelijke Waalsprongwijken zijn vooral
gezinnen en tweepersoonshuishoudens.

·

Laagbouwhuurders met belangstelling voor de Waalsprong zijn in gelijke mate
geïnteresseerd in compact stedelijke en niet stedelijke, niet landelijke
Waalsprongwijken. De etagezoekers zijn in beide wijktypen geïnteresseerd, maar de
belangstelling voor de compact stedelijke Waalsprongwijken is het grootst.
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De laagbouwkoopzoekers hebben in meerderheid belangstelling voor groen
landelijke Waalsprongwijken, maar ook heeft bijna de helft interesse voor de meer
stedelijke Waalsprongwijken, waaronder naar verhouding veel huishoudens op zoek
naar goedkope of middeldure laagbouwkoop.
Indicaties m.b.t. “belangstellingsgroepen, wensen en kwaliteiten Waalsprong” op basis
van de WMO-enquête én uitgaande van de gewenste differentiatie, zoals berekend in
hoofdstuk 3:
Laagbouwkoop
· Belangstellingsgroep: vooral gezinnen (twee derde in de leeftijdscategorie beneden
de 40 jaar) en tweepersoonshuishoudens (meer onder dan boven de 30 jaar);
nauwelijks ouderen.
· Woningwensen: hoge ruimte-eisen (veel ruimte in huis, een gemiddelde gewenste
woonkameroppervlakte van 39 m2, minimaal 3 slaapkamers). Veertig procent wil
per se een grote tuin. De helft hecht aan luxe en comfort.
· Woonomgevingswensen: een ruime meerderheid geeft de voorkeur aan een rustige,
meer landelijke wijk met meer ruimte en groen boven een levendige wijk dichtbij het
centrum en niet zo ruim en groen van opzet.
Men is meer gericht op de auto dan op het openbaar vervoer: circa 90% vindt de
bereikbaarheid per auto en voldoende parkeermogelijkheden belangrijk; wel vindt
ruim een derde het verder weg parkeren zeker aanvaardbaar als daar andere
openbare ruimte tegenover staat (meer groen, meer speelgelegenheid, meer
ontmoetingsplaatsen).
Laagbouwhuur
· Belangstellingsgroep: vooral gezinnen (twee derde onder de 40 jaar) en
eenpersoonshuishoudens (meer onder dan boven de 30 jaar). Circa 60% heeft een
lager inkomen (nettomaandinkomen in 1999 lager dan f2200).
· Woningwensen: lagere ruimte- en luxe-eisen dan bij de laagbouwkoopzoekers. Wel
heeft circa driekwart behoefte aan veel bergruimte, maar dan niet in de vorm van
een garage. De gemiddelde gewenste woonkameroppervlakte bedraagt 30 m2.
Voor circa driekwart is meer binnenruimte belangrijker dan een grote tuin. Ook is er
een behoorlijke bereidheid om tuinruimte in te leveren in ruil voor een aantrekkelijke
woonlocatie.
· Woonomgevingswensen: ruim de helft geeft de voorkeur aan een rustige, meer
landelijke wijk met meer ruimte en groen, een derde aan een levendige wijk dichtbij
het centrum en niet zo ruim en groen van opzet.
Men hecht naar verhouding vaak aan een goede bereikbaarheid per openbaar
vervoer en winkels op loopafstand.
Etagekoop
· Belangstellingsgroep: vooral alleenstaanden en dan met name beneden de 30 jaar.
Daarnaast ook wat belangstelling bij tweepersoonshuishoudens en ouderen. Circa
70% heeft een middeninkomen (nettomaandinkomen in 1999 in de categorie
f2200-f4000).
· Woningwensen: een meerderheid wil veel ruimte in huis. De gemiddelde gewenste
woonkameroppervlakte bedraagt 32 m2. Twee derde wil twee slaapkamers en de
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·

rest drie. Ongeveer de helft hecht aan luxe en comfort. Een derde wenst een
garage bij de woning.
Woonomgevingswensen: circa 60% geeft de voorkeur aan een rustige, meer
landelijke wijk met meer ruimte en groen, een derde aan een levendige wijk dichtbij
het centrum en niet zo ruim en groen van opzet.
De bereidheid om de auto verder weg van de woning te parkeren is
verhoudingsgewijs klein. Circa 70% hecht aan winkels op loopafstand.

Etagehuur
· Belangstellingsgroep: veelal eenpersoonshuishoudens (vooral beneden de 30 jaar).
Daarnaast ook wat tweepersoonshuishoudens en ouderen. Circa driekwart heeft
een lager inkomen (nettomaandinkomen in 1999 lager dan f2200).
· Woningwensen: lagere ruimte- en luxe-eisen dan de etagekoopzoekers, maar dat
geldt niet voor de behoefte aan “veel bergruimte”. De gemiddelde gewenste
woonkameroppervlakte bedraagt 25 m2. Driekwart wil 2 slaapkamers.
· Woonomgevingswensen: ruim de helft geeft de voorkeur aan een rustige, meer
landelijke wijk met meer ruimte en groen, een derde aan een levendige wijk dichtbij
het centrum en niet zo ruim en groen van opzet.
Ruim 40% vindt het verder weg parkeren zeker aanvaardbaar als daar andere
openbare ruimte tegenover staat (meer groen, meer speelgelegenheid, meer
ontmoetingsplaatsen). Driekwart hecht aan een goed bereikbaar openbaar vervoer
en circa 70% hecht aan winkels op loopafstand.
Wensen die voor alle woningtypen gelden:
· Een meerderheid wil een kamer als hobby/studeer/werkkamer gebruiken.
· Rond de 40% toont interesse voor een woning, waarvan de indeling flexibel is.
· De sociale aspecten van de woonomgeving worden erg belangrijk gevonden: een
veilige buurt, een schone en nette buurt, een buurt waar de mensen goed met
elkaar omgaan. Dat geldt ook voor de volgende verkeersaspecten:
verkeersveiligheid, bereikbaarheid per auto en parkeermogelijkheden.
Conclusie m.b.t. de tot dusver getoonde feitelijke belangstelling:
In grote lijnen sluiten de gegevens uit de belangstellendenregistratie Waalsprong en de
gegevens over de eerste kopers in de Dorpenzone aan bij de belangstellingsgegevens
uit het WMO (leeftijdsverdeling, huishoudenstypen, herkomst, gewenste woning). Wel
valt op dat er toe nu toe minder belangstelling van eenpersoonshuishoudens is dan er
op grond van het WMO te verwachten was.

106

Woningmarkt
Wonen in het Stadscentrum

9

Wonen in het Stadscentrum

9.1

Inleiding
Wanneer we denken aan het Stadscentrum, denken we in eerste instantie aan het
winkelgebied. Als we dieper nadenken wil ook nog wel de historische en monumentale
waarde ons te binnen schieten. Een andere belangrijke, soms onderbelichte, functie van
het Stadscentrum is het wonen. In dit hoofdstuk wordt aan het wonen aandacht
besteed. De centrale vraag luidt: Wat zijn de kenmerken van het wonen in het
Nijmeegse Stadscentrum? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is dit hoofdstuk als
volgt opgebouwd:
In paragraaf twee komen de kenmerken van het Stadscentrum aan bod. Onder andere
wordt er ingegaan op de omvang en samenstelling van de woningvoorraad. Ook kijken
we naar de bewoning van de nieuwe winkelstraat, de Marikenstraat.
In paragraaf drie passeren de bewoners van het Stadscentrum en hun (sociaaleconomische) kenmerken de revue.
Vervolgens zullen we in paragraaf vier stil staan bij de kwaliteit van de woonruimtes in
het Stadscentrum. Dit doen we door de tevredenheid en klachten te onderzoeken. In
deze paragraaf analyseren we ook de verhuizingen, en de motieven erachter.
Aansluitend brengen we in paragraaf vijf de doelgroep voor wonen in het Stadscentrum
en de kenmerken hiervan in beeld. De totale doelgroep voor het wonen in het
Stadscentrum komt aan bod, dus ongeacht huidige woonvorm of toekomstige
woonvoorkeur.
In paragraaf zes zal de doelgroep opgedeeld worden in een drietal deelgroepen:
kamerzoekers, starters en doorstromers. De kenmerken en woonwensen van deze
groepen zullen in deze paragraaf behandeld worden.
Na uitgebreid stil te hebben gestaan bij de vraagzijde van de woningmarkt in het
Stadscentrum, komt in paragraaf zeven de aanbodzijde aan bod. We gaan in op het
aanbod van zelfstandige en onzelfstandige woningen in het Stadscentrum en bekijken
dit ook in het licht van de belangstelling voor woonruimte in het Stadscentrum.
We eindigen in paragraaf acht met een conclusie.
Waar mogelijk en wenselijk maken we een vergelijking met voorgaande jaren.

9.2

Typering van het Stadscentrum
Het Stadscentrum bestaat uit de wijken Centrum en Benedenstad. Deze twee wijken
hebben hun eigen specifieke kenmerken13.
De Benedenstad ligt ingeklemd tussen de Waal en het winkel- en uitgaanscentrum van
Nijmegen. Na jarenlang verval is tussen 1979 en 1985, op basis van de oorspronkelijke
stedenbouwkundige structuur, de Benedenstad herbouwd. 85% van de woningen in de
wijk is na 1976 gebouwd. Bij de herontwikkeling van de Benedenstad zijn oude
stratenpatronen en rooilijnen toegepast. Er is alles bij elkaar veel waardering voor de
architectonische en stedenbouwkundige kenmerken van de wijk. De gehele
Benedenstad vormt dan ook een Beschermd Stadsgezicht. Een belangrijke ontwikkeling

13

O&S, sociale atlas 1998
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voor de wijk aan het eind van de jaren tachtig vormde de aanleg van de Waalkade,
thans een van de grote toeristentrekkers en uitgaansconcentraties van Nijmegen.
Het Nijmeegs stadshart, de wijk Centrum, ligt ingepast tussen de singels en de
doorlopende lijn Burchtstraat-Lange Hezelstraat. De stroken aan de westkant
(Kronenburgersingel) en zuidkant (Oranjesingel, Bijleveldsingel) hebben architectonische
allure en maken deel uit van het Beschermd Stadsbeeld 19e eeuwse schil. Het Centrum
is een wijk waarbinnen het wonen één van de vele functies is, naast o.a. bewinkeling,
dienstverlening, culturele evenementen en uitgaansactiviteiten. Deze functies zijn er
voor de hele stad en de omliggende regio. De bebouwing in het Centrum is voor een
derde vooroorlogs. Tweederde is naoorlogs, waarvan de helft gebouwd is tussen 1945
en 1965 volgens het zogenaamde Wederopbouwplan.

9.2.1

Omvang en samenstelling woningvoorraad Stadscentrum
In het Stadscentrum zijn een kleine 4000 woningen te vinden14. 37% daarvan is
gelegen in de Benedenstad, 63% in het Centrum. Zoals in Tabel 9-1 te zien is, bestaat
het grootste gedeelte van het woningaanbod uit etagewoningen. In de Benedenstad
bestaat wel nog ongeveer 25% van de woningen uit laagbouwwoningen, maar in het
Centrum is negen op de tien woningen een etagewoning.
Laagbouwwoning
Etagewoning
Totaal

Benedenstad Centrum Stadscentrum
25%
9%
16%
75%
91%
84%
100%
100%
100%

Tabel 9-1 Zelfstandige woningen in het Stadscentrum

Meer dan 80% van de woningen in het Stadscentrum is een huurwoning. Het aandeel
huurwoningen in het Stadscentrum is hoger dan het Nijmeegs gemiddelde (60%
huurwoningen). Vooral in de Benedenstad bestaat het overgrote deel van de voorraad
uit huurwoningen. In het Centrum is daarnaast nog een beperkt aanbod koopwoningen
te vinden.
Huurwoning
Koopwoning

Stadscentrum
82%
18%

Nijmegen
60%
40%

Tabel 9-2 Huur/koop in het Stadscentrum

9.2.2

Zelfstandig en onzelfstandig
20% van de Nijmeegse kamerbewoners woont in het Stadscentrum. Dit komt neer op
ongeveer 2800 kamerbewoners. Zij wonen bijna allemaal in het Centrum. In het
Stadscentrum worden dan ook veel onzelfstandige wooneenheden aangeboden.
Wanneer we kijken naar de totale woonruimte voorraad, bestaat 43% van die voorraad
uit onzelfstandige wooneenheden. Dit ligt flink hoger dan het Nijmeegs gemiddelde.
Gemiddeld gezien bestaat namelijk 18% van de woonruimte in Nijmegen uit

14

Bron: OZB bestand Gemeente Nijmegen, 2000
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onzelfstandige wooneenheden. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de
bewoners van de onzelfstandige markt in het Stadscentrum gehuisvest zijn.
Woonsituatie
Bij hospita
Kamergewijs bewoond pand
Vereniging van bewoners
Studentenflat

Stadscentrum
4%
85%
4%
7%

Tabel 9-3 Onzelfstandige wooneenheden in het Stadscentrum

Verreweg de meeste bewoners van de onzelfstandige markt wonen in een kamergewijs
bewoond pand (studentenhuis). 7% woont in een studentenflat.

9.2.3

Wonen boven winkels
Een deel van de potentiële woonruimte in het Stadscentrum (met name de wijk
Centrum) wordt niet benut. Het gaat hier voornamelijk om woonruimte boven winkels.
Deze woonruimtes staan vaak leeg of worden als magazijn gebruikt. Om de
woonfunctie te versterken en zo de sociale veiligheid in het Centrum te vergroten, heeft
de Gemeente Nijmegen in 1998 het project ‘Wonen boven winkels’ gestart. Dit project
loopt tot 2004. Het gebied waar het project van toepassing op is wordt begrensd door
de: Smetiusstraat, Bloemerstraat, Augustijnenstraat, Burchtstraat, Kelfkensbos, Gerard
Noodtstraat, van Broeckhuysenstraat, van Welderenstraat en In de Betouwstraat.
De Gemeente Nijmegen probeert door middel van subsidies het wonen boven winkels te
stimuleren. Het kost de gemeente veel overredingskracht en creativiteit om de
eigenaren van de panden te bewegen de ruimtes geschikt voor bewoning te maken.
Naast de kosten wordt vooral het maken van een opgang als een probleem ervaren.
Daarnaast zijn veel eigenaren bang voor een verhoogde inbraakkans. Als positief wordt
de toenemende sociale veiligheid en de stijging van de waarde van het pand ervaren.
De woningen die gerealiseerd worden zijn voornamelijk huurwoningen. De doelgroepen
voor de huurwoningen zijn vooral jonge stellen, studenten (onzelfstandige
wooneenheden) en alleenstaande werkenden. Gezinnen komen nauwelijks voor.
Naast de huurwoningen zijn er ook een aantal koopappartementen gerealiseerd.
Wanneer er koopappartementen worden gerealiseerd is dit vooral een
investeringsobject voor de pandeigenaren.
Het aantal gerealiseerde woningen bedraagt 19 stuks. Vaak gaat het om kleinschalige
projecten. Daarnaast zijn 20 panden zijn door de haalbaarheidsstudie heen gekomen en
men probeert dan ook deze ruimtes geschikt te maken voor het wonen.

9.2.4

De Marikenstraat
In september is er in Nijmegen een nieuwe winkelstraat geopend, de Marikenstraat.
Naast tal van winkels zijn er ook 74 koopappartementen ontwikkeld. Het is interessant
om wat dieper in te gaan op de woonfunctie van deze straat.
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Bijna ¾ van de huishoudens die in de Marikenstraat zijn komen wonen heeft het vorige
woonadres in Nijmegen, zoals in Tabel 9-4 te zien is. Van de groep die niet afkomstig is
uit Nijmegen, komt het grootste gedeelte uit de kernen eromheen.
Vorig woonadres
Nijmegen
Elders

Percentage
72%
28%

Tabel 9-4 Vorig woonadres Marikenstraatbewoners

Wanneer we de groep Nijmegenaren nader beschouwen kunnen we een aantal
interessante kenmerken onderscheiden.
De bewoners van de Marikenstraat komen voor het grootste gedeelte uit het
Stadscentrum en de directe omgeving van het Stadscentrum. Bijna een kwart van de
huishoudens heeft zijn vorige woonadres ten westen van het Maas-Waalkanaal
(Dukenburg en Lindenholt).
Stadsdeel
Stadscentrum
Oud Oost
Nieuw West
Midden Zuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt
Noord

Percentage
31%
25%
8%
12%
2%
12%
10%
2%

Tabel 9-5 Vorig stadsdeel Marikenstraatbewoners

Als we kijken naar de huishoudenssamenstelling van de Nijmeegse bewoners van de
Marikenstraat valt op dat er vooral één- en tweepersoonshuishoudens gevestigd zijn
(zie Figuur 9-1).
11%

eenpersoons
tweepersoons
51%

gezin

38%

Figuur 9-1 Huishoudenssamenstelling Nijmeegse Marikenstraatbewoners

Het aantal gezinnen dat zich in de Marikenstraat heeft gevestigd is zoals uit de
bovenstaande tabel blijkt klein. Van de groep alleenstaanden blijkt het grootste gedeelte
van het mannelijk geslacht te zijn (59%).
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De Nijmeegse bewoners van de Marikenstraat zijn er in diverse leeftijden. Toch zijn er
zeker enkele algemene zaken over te melden. In feite zijn er twee hoofdleeftijdsgroepen: bewoners tussen de 25 en 35 jaar (de grootste groep) en bewoners tussen de
45 en 55 jaar(zie Tabel 9-6).
Leeftijd
25-35
35-45
45-55
55+

Percentage
39%
17%
28%
16%

Tabel 9-6 Leeftijd Nijmeegse Marikenstraatbewoners

Zoals uit Figuur 9-2 blijkt, is meer dan de helft van de bewoners van de Marikenstraat
afkomstig uit een etagewoning; een derde uit een laagbouwwoning.
4% 2%

37%
57%

Etagewoning

Laagbouwwoning

SSHN

Anders

Figuur 9-2 Vorige woonruimte Nijmeegse huishoudens Marikenstraat

9.3

De bewoners van het Stadscentrum

9.3.1

Bevolkingsomvang en -opbouw15
Een aantal jaren schommelde het inwonertal van het Stadscentrum rond de 8500. Te
zien valt (in Tabel 9-7 en Figuur 9-3) dat het inwonertal de laatste twee jaren is
toegenomen. Opgemerkt dient te worden dat de cijfers van 2000 de nieuwe woningen
van de Marikenstraat niet bevatten. De groei van de bevolking is niet tot stand
gekomen door nieuwbouw. In de periode dat de groei het grootst is, zijn namelijk
slechts weinig nieuwe woningen opgeleverd.
Jaar
1995
1996
1997
1998
1999
2000
15

Benedenstad
2966
2944
2870
2837
2874
2868

Centrum Stadscentrum Nijmegen
5540
8506 147561
5483
8427 147631
5709
8579 147172
5667
8504 150542
5814
8688 151924
5841
8709 152286

Bron: bevolkingsbestanden Gemeente Nijmegen 1995-2000
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Tabel 9-7 Loop van de bevolking

9000
8750
8500
8250
8000
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Figuur 9-3 Bevolkingsloop Stadscentrum

De stijging van het aantal inwoners van het Stadscentrum komt vooral op conto van
het Centrum, waar de grootste stijging heeft plaatsgevonden.
Qua leeftijdsopbouw zijn er grote verschillen te zien tussen het Stadscentrum en het
Nijmeegs gemiddelde.
Stadscentrum

Benedenstad

<18

<18

18-65

18-65

65+

65+

Nijmegen

Centrum

Figuur 9-4 Leeftijdsopbouw Stadscentrum en Nijmegen alsmede Benedenstad en Centrum

Opvallend is het feit dat er weinig kinderen in het Stadscentrum wonen. Ook het
aandeel ouderen blijft achter. Als vanzelfsprekend is het aandeel 18-65 in het
Stadscentrum daardoor hoog. Dit hoge percentage 18-65 wordt voor een groot deel
veroorzaakt door de aanwezigheid van de kamerbewoners (overwegend jonger dan
dertig).
Wanneer we inzoomen op de Binnenstad en het Centrum zien we toch wat verschillen.
In de Benedenstad is nog een aanzienlijk deel van de inwoners jonger dan 18 jaar,
namelijk zo’n 14%. Hiermee ligt deze wijk iets achter op het Nijmeegs gemiddelde
(18%). Het Centrum blijft vooral achter. Het aandeel inwoners jonger dan 18 ligt hier
op slechts 3%. Het aandeel ouderen is in beide wijken ongeveer even hoog (10%). Dit
percentage ligt ietwat onder het Nijmeegs gemiddelde (13%).
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9.3.2

Huishoudens
Kijkend naar de huishoudenssamenstelling16 valt op dat in het Stadscentrum de
alleenstaanden een behoorlijk aandeel hebben. Tweederde van de inwoners van het
Stadscentrum is namelijk alleenstaand, ten opzichte van 44% in heel Nijmegen. Dit
hoge aandeel alleenstaanden wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de
kamerbewoners. Het aandeel gezinnen ligt in het Stadscentrum duidelijk lager dan het
Nijmeegs gemiddelde.

Nijmegen

Stadscentrum

0%

20%

Alleenstaand

40%

60%

Samenwonend/gehuwd

80%

100%

Gezin

Anders

Figuur 9-5 Huishoudenssamenstelling: alle huishoudens 1999

Wanneer we de bewoners van de onzelfstandige markt buiten beschouwing laten zien
we het volgende:
Zelfstandige HH
Alleenstaand
Samenwonend/
gehuwd
Gezin
Anders
Totaal

Stadscentrum
50%
33%

Nijmegen
36%
31%

16%
1%
100%

32%
1%
100%

Tabel 9-8 Huishoudenssamenstelling: zelfstandige huishoudens

Gesteld kan worden dat de kamerbewoners niet alleen verantwoordelijk zijn voor het
grote aandeel alleenstaanden in het Stadscentrum. Immers, ook zonder deze groep is
het aandeel alleenstaanden in het Stadscentrum hoger dan het Nijmeegs gemiddelde.
Het verschil is echter wel kleiner geworden. Dit ten gunste van het aandeel
samenwonenden en gezinnen. Als de kamerbewoners buiten beschouwing worden
gelaten, stijgt het aandeel van de samenwonenden van 21% naar 33% en het aandeel
gezinnen van 9% naar 16%.

9.3.3

Sociaal economische kenmerken bewoners Stadscentrum
Uit de enquête van het WMO 1999 zijn een aantal kenmerken van de bewoners van de
binnenstad te herleiden.
16

bron: WMO enquêtes 1999
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Gemiddeld
jaarinkomen (netto)
Stadscentrum
Nijmegen

Incl. kamerbewoners

Excl. Kamerbewoners

fl. 32.200,fl. 35.800,-

fl. 43.200
fl. 40.600

Tabel 9-9 Gemiddeld netto jaarinkomen per huishouden, 1999

Het gemiddeld netto jaarinkomen ligt in het Stadscentrum net onder het gemiddelde
van Nijmegen. Dit ligt aan het grote aantal kamerbewoners. Het inkomen van deze
groep is vaak laag. Wanneer de kamerbewoners buiten beschouwing worden gelaten is
het netto jaarinkomen in het Stadscentrum hoger dan het Nijmeegs gemiddelde. Dit is
des te opvallender gezien de huishoudenssamenstelling in het Stadscentrum. Het
gemiddeld netto inkomen geldt namelijk per huishouden. Wanneer een huishouden uit
tweeverdieners bestaat, ligt het gemiddeld netto jaarinkomen hoger. Het Stadscentrum
wordt gekenmerkt door een groot aandeel alleenstaanden waardoor je een lager
inkomen zou verwachten.
Uit de onderstaande tabel blijkt dat het aandeel academici hoger ligt dan in de rest van
Nijmegen. Daarnaast ligt het aandeel mensen met als hoogste diploma een VWO of
HAVO diploma duidelijk hoger dan het Nijmeegs gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt
door het hoge aandeel kamerbewoners (veelal studenten). Zij hebben het VWO/ HAVO
afgerond, maar nog niet hun vervolgopleiding.
Opleiding
Stadscentrum
Universiteit
29%
HBO
17%
MBO
14%
LBO
5%
Lagere school
7%
MAVO
2%
HAVO
11%
VWO
14%
anders
1%

Nijmegen
15%
19%
17%
13%
10%
6%
9%
8%
2%

Tabel 9-10 Hoogst behaalde diploma Stadscentrumbewoners

Hoofd dagbesteding
werkend
studerend
gepensioneerd
huisvrouw/man
werkeloos
arbeidsongeschikt
anders

Stadscentrum Nijmegen
52%
49%
22%
11%
11%
15%
8%
17%
5%
4%
2%
3%
1%
1%

Tabel 9-11 Hoofddagbesteding Stadscentrumbewoners

Uit de bovenstaande tabel valt af te leiden dat de helft van de bewoners van het
Stadscentrum werkend is. Bijna een kwart studeert nog. Het werkeloosheidspercentage
ligt rond de vijf procent. Zoals te verwachten valt is het aandeel studerenden in het
Stadscentrum aanzienlijk hoger dan in geheel Nijmegen. Daarentegen is het aandeel
huisvrouw/man flink lager.
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9.4

Kwaliteit van het wonen in het Stadscentrum
De kwaliteit van het wonen in het Stadscentrum wordt gemeten door te kijken naar de
tevredenheid van de bewoners. Naast de tevredenheid staan we stil bij de klachten van
de bewoners van het Stadscentrum. De gegevens zijn afgeleid uit de enquêtes van het
WMO 1999

9.4.1

Tevredenheid
De tevredenheid over het wonen in het Stadscentrum valt in een tweetal componenten
uiteen. Ten eerste is de tevredenheid over de woonruimte van belang. Ten tweede
speelt de tevredenheid over de woonomgeving, de buurt, een belangrijke rol.
Tevredenheid
Zeer tevreden
Tevreden
Niet tevreden niet ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Totaal

Stadscentrum
30%
54%
7%
8%
1%
100%

Nijmegen
35%
55%
3%
6%
2%
100%

Tabel 9-12 Tevredenheid over woonruimte

Zoals uit Tabel 9-12 blijkt, is de tevredenheid over de woonruimte in het Stadscentrum
hoog. Echter, het Nijmeegs gemiddelde ligt nog enkele procenten hoger.
De bewoners van het Stadscentrum zijn erg tevreden over hun woonomgeving. 91%
vindt de buurt (zeer) prettig om in te wonen. Hiermee scoort het Stadscentrum iets
hoger dan het Nijmeegs gemiddelde. Daar vindt 89% het (zeer) prettig wonen in de
buurt. Over de volgende zaken zijn de bewoners van het Stadscentrum tevreden.
(Zeer) tevreden over:
Bereikbaarheid ov
Levendigheid buurt
Winkels dagelijkse beh.
Ruimte in de buurt
Omgang mensen
Aantr. bebouwing

Stadscentrum
91%
86%
81%
74%
72%
71%

Nijmegen
85%
76%
86%
81%
80%
74%

Tabel 9-13 Tevredenheid over omgeving

Het Stadscentrum scoort overwegend lager dan het Nijmeegs gemiddelde. Alleen over
de bereikbaarheid van het openbaar vervoer en levendigheid van de buurt zijn de
bewoners van het Stadscentrum meer tevreden dan het Nijmeegs gemiddelde.
Natuurlijk zijn er ook zaken waar de bewoners van het Stadscentrum minder over te
spreken zijn.
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(Zeer) ontevreden over:
Parkeergelegenheid
Veiligheid buurt
Bereikbaarheid auto
Groen
Rust buurt
Verkeersveiligheid

Stadscentrum
55%
44%
34%
31%
31%
30%

Nijmegen
25%
30%
6%
18%
14%
30%

Tabel 9-14 Klachten over omgeving

Minder goed scoren, zoals uit Tabel 9-14 blijkt, de parkeergelegenheid, veiligheid en
bereikbaarheid per auto. Vanwege de ligging en functies van het Stadscentrum zijn
deze uitkomsten niet onverwacht.
Vergeleken met Nijmegen valt op dat de Stadscentrumbewoners vaker ontevreden zijn
dan het Nijmeegs gemiddelde. Alleen op het gebied van verkeersveiligheid scoren beide
groepen hetzelfde.
De bewoners van het Stadscentrum hebben weinig te melden over de scholen en
speelgelegenheid. Respectievelijk 66% en 46% heeft hier geen mening over. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat het aantal bewoners dat kinderen heeft gering is. Wanneer
we dieper op de items ‘school’ en ‘speelgelegenheid’ ingaan, blijkt echter dat de
bewoners die er wel wat te zeggen hebben, zeer verschillend over deze zaken denken.
81% is (zeer) tevreden over de scholen in het Stadscentrum, 12% (zeer) ontevreden.
Over de speelgelegenheid is echter 64% ontevreden en slechts 35% tevreden. Op dit
punt zijn de Stadscentrumbewoners duidelijk meer ontevreden dan het Nijmeegs
gemiddelde.
Hoewel deze cijfers niet afwijken van andere gegevens en trends dient opgemerkt te
worden dat het aantal respondenten dat een mening over deze zaken gering is, zodat
een afwijking mogelijk is.
Stadscentrum
Nijmegen
(zeer) tevreden (zeer) ontevreden (zeer) tevreden (zeer) ontevreden
Speelgelegenheid
35%
64%
52%
43%
Scholen
81%
12%
90%
8%
Tevreden over:

Tabel 9-15 Tevredenheid over speelgelegenheid en scholen

Zoals uit het voorgaande blijkt, scoort het Stadscentrum op veel vlakken slechter dan
het Nijmeegs gemiddelde. Dit is opvallend, omdat de algehele tevredenheid over de
buurt iets hoger is dan het Nijmeegs gemiddelde. Een oorzaak hiervan kan liggen in het
feit dat in de WMO-enquêtes niet specifiek naar zaken is gevraagd waar het
Stadscentrum traditioneel hoog op scoort, zoals uitgaansmogelijkheden en culturele
gelegenheden en activiteiten. De positieve facetten van het Stadscentrum worden
hierdoor enigszins onderbelicht. Daarnaast speelt ook een rol dat bewoners van het
Stadscentrum wel meer klachten hebben, maar van te voren weten dat deze nadelen
aan het wonen in dit stadsdeel verbonden zitten. Ze accepteren de nadelen eerder
waardoor ze de algehele tevredenheid hoger waarderen dan de tevredenheid op de
specifieke onderdelen.
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9.4.2

Klachten Stadscentrumbewoners
Ondanks de hoge mate van tevredenheid hebben de Stadscentrumbewoners ook
klachten. 72% heeft een of meerdere klachten over de woonruimte zelf.
De meest voorkomende klachten staan in de onderstaande tabel weergegeven.
Klachten:
woning is te klein
te klein/geen balkon/tuin
sanitair niet goed
keuken niet goed
slechte geluidsisolatie
slechte warmte-isolatie
slechte
onderhoudstoestand

Stadscentrum Nijmegen
12%
13%
11%
7%
9%
11%
7%
6%
10%
10%
9%
8%
14%
12%

Tabel 9-16 Klachten woning

Over het algemeen wijken de klachten van het Stadscentrumbewoners niet veel af van
de klachten van alle Nijmegenaren. Het enige waar het Stadscentrumbewoners duidelijk
meer over te klagen hebben is de kleinheid of het ontbreken van een tuin dan wel
balkon. Dit is logisch, omdat een belangrijk deel van de Stadscentrumbewoners in een
etagewoning woont.
Wanneer we een voorzichtig onderscheid maken tussen de Benedenstad en het
Centrum is opmerkelijk dat in het Centrum veel meer geklaagd wordt over de slechte
onderhoudstoestand dan in de Benedenstad (18% in het Centrum en 3% in de
Benedenstad). Voor de rest zijn er weinig verschillen tussen de twee wijken.
Als we een onderscheid maken tussen de zelfstandige en onzelfstandige bewoners
vallen een aantal zaken op:
Klachten:
Onzelfstandig
slechte onderhoudstoestand
22%
slechte geluidsisolatie
12%
woning is te klein
12%
keuken niet goed
11%
slechte warmte-isolatie
8%
kleine ramen/donker
7%
sanitair niet goed
6%
te klein/geen balkon/tuin
5%

Zelfstandig
9%
9%
12%
3%
8%
1%
11%
16%

Tabel 9-17 Klachten woning, bewoners onzelfstandige en zelfstandige markt

Over een aantal zaken hebben de bewoners van de onzelfstandige markt duidelijk meer
te klagen dan de bewoners van de zelfstandige markt. Klachten over de slechte
onderhoudstoestand en keukenvoorzieningen komen sterker bij de onzelfstandige sector
naar voren dan bij de onzelfstandige sector. Aan de andere kant valt te zien dat de
afwezigheid of de kleinheid van de tuin bij de bewoners van de zelfstandige sector
zwaarder weegt dan bij de onzelfstandige sector. Opvallend is ten slotte, dat over de
grootte van de woning door zowel de zelfstandige als de onzelfstandige sector in gelijke
mate geklaagd wordt. 12% vindt de woonruimte te klein.
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Naast de klachten over de woonruimte, hebben de bewoners van het Stadscentrum ook
wel wat aan te merken op de buurt waarin ze leven.
Hinder van:
Lawaai/stank/vuil
Verkeer
Bekladding/vernieling
Jongeren
Directe buren
Andere buurtbewoners

Stadscentrum
Nijmegen
veel weinig geen veel weinig
30%
39% 31% 19%
27%
25%
23% 52% 16%
21%
18%
23% 59% 10%
18%
11%
24% 65% 8%
19%
7%
11% 82% 6%
12%
3%
20% 77% 4%
12%

Geen
55%
64%
72%
73%
82%
85%

Tabel 9-18 Hinder van omgeving

Doordat het Stadscentrum vele publieke functies herbergt ondervinden de bewoners
meer hinder van zaken dan elders in Nijmegen. Vooral lawaai/stank/vuil en bekladding
en vernieling maar ook het verkeer scoren hoog. Ook in de rest van Nijmegen scoren
deze zaken hoog, doch minder dan in het Stadscentrum.

9.4.3

Verhuistrends
79% van de onzelfstandige huishoudens wil binnen twee jaar verhuizen ten opzichte
van 39% van de zelfstandige huishoudens. Voor geheel Nijmegen liggen deze
percentages wat lager (70% onzelfstandig en 26% zelfstandig). Dit verschil wordt voor
een belangrijk deel veroorzaakt door het grote aandeel etagewoningen in het
Stadscentrum. In de etagesector is de verhuisgeneigdheid groter dan in de laagbouw.
Hierdoor en door het grote aandeel kamerbewoners in het Stadscentrum is de totale
verhuisgeneigdheid (55%) behoorlijk hoger dan die van alle Nijmeegse huishoudens
(37%).
Verhuisredenen
groter wonen
zelfstandig wonen
samenwonen/trouwen
verandering werk
kopen ipv huren
hoge woonlasten
dichter bij werk
wil rustigere buurt
einde studie

Stadscentrum Nijmegen
25%
22%
15%
8%
11%
8%
8%
7%
6%
5%
5%
2%
4%
5%
4%
3%
1%
6%

Tabel 9-19 verhuisredenen

De belangrijkste verhuisredenen zijn: groter willen wonen, samenwonen, verandering
van werk en in mindere mate willen kopen in plaats van huren. Daarnaast speelt het
willen verkrijgen van meer zelfstandigheid ook een grote rol. Hier wijkt het
Stadscentrum af van Nijmegen. De oorzaak ligt voor de hand: er wonen veel
kamerbewoners in het Stadscentrum.
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Wil wonen in Stadsdeel
Stadscentrum
Oud Oost
Oud West
Nieuw West
Middenzuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt

graag eventueel liever niet beslist niet
64%
21%
12%
3%
70%
19%
6%
5%
10%
20%
30%
39%
5%
17%
40%
38%
17%
51%
14%
18%
5%
23%
33%
39%
0%
6%
25%
69%
1%
4%
24%
70%

Tabel 9-20 Voorkeursstadsdeel van Stadscentrumbewoners met verhuisplannen

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat bewoners van het Stadscentrum vooral in hun
eigen stadsdeel of in Oud Oost willen wonen. Vooral de kamerbewoners willen graag in
het Stadscentrum blijven wonen.

9.5

Totale doelgroep voor het wonen in het Stadscentrum
Het is van belang om niet alleen een goed beeld te hebben van de huidige bewoners
van het Stadscentrum, maar ook van de mogelijke bewoners. Met andere woorden: wie
zijn de doelgroepen voor het wonen in het Stadscentrum? In deze paragraaf zal worden
ingegaan op de totale doelgroep, dus alle huishoudens (ongeacht huidige woonvorm en
toekomstige woonwensen) die naar het Stadscentrum willen verhuizen. In paragraaf
zes wordt de doelgroep uitgesplitst in kamerzoekers, starters en doorstromers.
De doelgroep voor het wonen in het Stadscentrum bestaat uit alle Nijmeegse
huishoudens met verhuisplannen die graag of eventueel naar het Stadscentrum willen
verhuizen. Een derde van alle Nijmeegse huishoudens met verhuisplannen wil graag in
het Stadscentrum wonen. Dit komt overeen met ongeveer 10.000 huishoudens. Een
kwart van de Nijmeegse huishoudens met verhuisplannen wil eventueel naar het
Stadscentrum verhuizen. Dit komt overeen met ongeveer 6500 huishoudens. In totaal
bedraagt de doelgroep zo’n 16.500 huishoudens.
Opvallend is dat er naast de grote doelgroep ook een aanzienlijke groep bestaat die
beslist niet naar het Stadscentrum wil verhuizen. Een kwart van de Nijmegenaren met
verhuisplannen wil namelijk beslist niet in het Stadscentrum wonen. Hiermee scoort
het Stadscentrum beduidend slechter dan andere populaire stadsdelen zoals Oud Oost
en Middenzuid.
Verhuizen naar
Stadscentrum
Oud Oost
Oud West
Nieuw West
Middenzuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt

graag eventueel liever niet beslist niet
34%
24%
19%
24%
56%
20%
12%
13%
9%
18%
29%
44%
8%
24%
32%
36%
27%
42%
15%
16%
15%
26%
31%
28%
7%
12%
21%
60%
6%
12%
19%
63%

Tabel 9-21 Aandeel Nijmegenaren met verhuisplannen dat graag/eventueel/liever niet/beslist niet, wil
verhuizen naar de Nijmeegse stadsdelen
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9.5.1

Kenmerken totale doelgroep
Wanneer we inzoomen op de diverse stadsdelen valt op dat vooral de verhuizers uit het
Stadscentrum, Oud Oost en Middenzuid graag in het Stadscentrum willen wonen. Dit
zijn niet geheel toevallig juist de drie stadsdelen waar het aandeel kamerbewoners het
hoogst is.
Huidig
stadsdeel
Stadscentrum
Oud Oost
Oud West
Nieuw West
Middenzuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt

graag
64%
40%
21%
25%
43%
19%
24%
28%

Wil wonen in het Stadscentrum
eventueel wel liever niet beslist niet
21%
11%
3%
27%
16%
17%
36%
14%
29%
24%
25%
25%
15%
21%
21%
23%
24%
34%
23%
21%
31%
11%
24%
37%

Tabel 9-22 Wil in Stadscentrum wonen, naar huidig stadsdeel

Wanneer de huidige kamerbewoners buiten beschouwing worden gelaten, wordt het
bovenstaande beeld genuanceerd.
Huidig
stadsdeel
Stadscentrum
Oud Oost
Oud West
Nieuw West
Middenzuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt

graag
51%
16%
21%
22%
26%
8%
24%
28%

Wil wonen in het Stadscentrum
eventueel wel liever niet beslist niet
32%
14%
3%
35%
20%
28%
35%
14%
31%
21%
30%
27%
15%
27%
32%
21%
27%
45%
20%
27%
29%
14%
18%
40%

Tabel 9-23 Wil in Stadscentrum wonen, alleen zelfstandige huishoudens

Het aandeel verhuizers uit Oud Oost dat graag naar het Stadscentrum willen verhuizen,
is teruggelopen. Ook het aandeel uit Middenzuid is teruggelopen. Dit geldt ook, zij het
in mindere mate, voor het Stadscentrum zelf.
100%
80%

30-39

40%

40-55

20%
0%

Figuur 9-6 Leeftijdsopbouw doelgroep Stadscentrum
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Zoals uit het bovenstaande figuur blijkt, bestaat het overgrote deel van de potentiële
Stadscentrumbewoners uit jongeren (ongeveer 2/3). De oudere leeftijden zijn duidelijk
ondervertegenwoordigd. Deze ondervertegenwoordiging ligt echter niet enkel aan het
feit dat ouderen minder graag in het Stadscentrum willen wonen dan jongeren. Een
belangrijke oorzaak naast dit feit is dat er absoluut gezien minder ouderen willen
verhuizen dan jongeren. Vanzelfsprekend willen er dan ook minder ouderen naar het
Stadscentrum verhuizen. In Figuur 9-7 is te zien welk deel van de korte
termijnverhuizers graag naar het Stadscentrum wil verhuizen, gedifferentieerd naar
leeftijd.

50%
40%

18-29

30%

30-39

20%

39-55
55+

10%
0%
Figuur 9-7 Voorkeur Stadscentrum per leeftijdsgroep

Bijna de helft van de korte termijnverhuizers jonger dan 30 jaar wil graag naar het
Stadscentrum verhuizen. Bij de andere leeftijdsgroepen ligt het percentage rond de
20%. De populariteit van het Stadscentrum is voor de leeftijdsgroepen hoger dan 30
jaar dus ook niet zo laag als in eerste instantie lijkt.
Het Stadscentrum is, zoals uit de onderstaande tabel blijkt, vooral in trek bij
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Een groot deel van de groep
alleenstaanden bestaat uit studenten. Het Stadscentrum is duidelijk niet in trek bij
gezinnen.
Huishoudenssamenstelling
alleenstaand
samenwonend/gehuwd
gezin
anders
totaal

Doelgroep Nijmegen
70%
62%
14%
16%
9%
17%
8%
5%
100%
100%

Tabel 9-24 Huishoudens doelgroep Stadscentrum en alle Nijmegenaren met verhuisplannen

Het huidige netto-maandinkomen van de personen die graag in het Stadscentrum willen
wonen is redelijk laag. 70% heeft een inkomen van maximaal 2500 gulden netto per
maand. In heel Nijmegen heeft 45% een inkomen van maximaal 2500 gulden netto per
maand. Hier is dus een groot verschil te zien. Het lage inkomen wordt voor een deel
verklaard door de aanwezigheid van kamerbewoners. Juist in deze groep zijn op korte
termijn overigens veel veranderingen in inkomen mogelijk.
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Netto maandinkomen
<1000
1001-1500
1501-2500
2501-3500
3501-4500
4501-5500
5501-meer
totaal

Doelgroep
21%
17%
32%
14%
6%
4%
6%
100%

Nijmegen
7%
11%
27%
20%
14%
10%
11%
100%

Tabel 9-25 Inkomen doelgroep t.o.v. geheel Nijmegen

Zoals al eerder naar voren is gekomen, willen de bewoners van de onzelfstandige markt
graag naar het Stadscentrum verhuizen. 60% van de huishoudens die in het
Stadscentrum willen wonen is afkomstig van de onzelfstandige markt. 40% is
afkomstig van de zelfstandige markt (voornamelijk etagewoningen).

nijmegen

thuiswonend
kamer
lb koop
lb huur
etage koop

doelgroep

0%

etage huur

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 9-8 Huidige woonsituatie doelgroep en alle Nijmeegse verhuizers

9.5.2

Woonwensen totale doelgroep
Hoewel kamerbewoners een belangrijk onderdeel vormen van de totale doelgroep voor
het Stadscentrum, is slechts 14% van de totale doelgroep op zoek naar een kamer in
het Stadscentrum. Het overgrote deel wil een zelfstandige woning in het Stadscentrum.
Van de zelfstandige woningen ontlopen de etagewoning en de laagbouwwoning elkaar
weinig. 44% wil een etagewoning en 42% een laagbouwwoning.
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14%
32%

kamer
laagbouw koop
laagbouw huur

23%

etage koop
etage huur
12%
19%
Figuur 9-9 Voorkeur soort woonruimte doelgroep wonen in het Stadscentrum

Ten aanzien van de prijs (prijspeil 1999) die de doelgroep voor woonruimte in het
Stadscentrum wil betalen kan een driedeling worden gemaakt: huurprijs kamer,
huurprijs woning en koopprijs woning.
Maximale
kamerhuur
<325
325-425
425-525
525+
Totaal

Doelgroep
Stadscentrum
0%
30%
54%
16%
100%

Tabel 9-26 Maximale kamerhuur per maand in guldens

Het grootste deel van de doelgroep met een voorkeur voor een kamer, wil maximaal fl.
525,- uitgeven voor een kamer in het Stadscentrum. Doordat bijna alle huishoudens
met een voorkeur voor een kamer binnen de doelgroepvoor het Stadscentrum vallen, is
er geen vergelijking gemaakt met de huishoudens met een voorkeur voor een kamer die
niet naar het Stadscentrum willen verhuizen.
Kijkend naar de huurprijs voor woningen, valt op dat de doelgroep ongeveer voor de
helft een voorkeur heeft voor de lage huren. Opvallend is dat het aandeel dat een
middeldure of dure woning wil betrekken in de doelgroep hoger is dan onder de overige
verhuizers. Onder de overige verhuizers worden alle Nijmeegse verhuizers verstaan die
niet naar het Stadscentrum willen verhuizen.
Maximale
Huurprijs
<775
775-875
>875
Totaal

Doelgroep Stadscentrum
lb huur
et huur
47%
56%
21%
17%
32%
27%
100%
100%

Overige verhuizers
lb huur
et huur
56%
72%
17%
13%
27%
14%
100%
100%

Tabel 9-27 Maximale huurprijs per maand in guldens
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Over de koopprijs valt op te merken dat de doelgroep geneigd is de goedkopere
woningen te nemen. Dit is vooral in de etage-koopsector zichtbaar. De prijzen die de
doelgroep van het Stadscentrum in het hoofd heeft, wijken niet veel af van de overige
verhuizers.
Koopprijs
x1000
<275
275-375
375-500
500+
Totaal

Doelgroep Stadscentrum
lb koop
et koop
25%
62%
47%
35%
19%
3%
10%
0%
100%
100%

Overige verhuizers
lb koop et koop17
30%
*
40%
*
17%
*
13%
*
100%
*

Tabel 9-28 Maximale koopprijs in guldens

Over de grootte van de woning heeft de doelgroep voorkeuren. In de onderstaande
tabel staat aangegeven hoe groot men de woonkamer het liefst heeft. Verhuizers met
een voorkeur naar een koopwoning (met name laagbouw) wensen een grotere
woonkamer dan de andere groepen. De doelgroep voor het Stadscentrum wil een iets
grotere woonkamer dan de overige verhuizers, echter, de verschillen zijn beperkt.
Oppervlakte
woonkamer m2
T/m 20
21-25
26-30
31-35
36+
Totaal

Doelgroep Stadscentrum
Overige verhuizers
lb koop lb huur et koop et huur lb koop lb huur et koop et huur
3%
22%
12%
38%
3%
15%
*
37%
13%
17%
21%
21%
9%
16%
*
24%
15%
22%
34%
23%
26%
30%
*
31%
18%
13%
12%
9%
20%
19%
*
1%
51%
25%
21%
9%
41%
20%
*
8%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
*
100%

Tabel 9-29 Gewenste oppervlakte woonkamer

Wanneer we kijken naar het aantal aparte kamers (slaap-, studeer- of werkkamers), valt
op dat de doelgroep voor het Stadscentrum minder kamers wil dan de andere
verhuizers. Een mogelijke verklaring hiervoor kan de aanwezigheid van relatief veel
kleine huishoudens in de doelgroep.
Aantal aparte
kamers
1 kamer
2 kamers
3 kamers
4 kamers
5 kamers
6 kamers of meer
Totaal

Doelgroep Stadscentrum
Overige verhuizers
lb koop lb huur et koop et huur lb koop lb huur et koop et huur
0%
19%
3%
12%
0%
3%
*
14%
16%
33%
60%
72%
6%
23%
*
66%
52%
29%
35%
15%
40%
40%
*
19%
28%
17%
2%
0%
44%
26%
*
1%
3%
2%
0%
0%
8%
4%
*
0%
1%
0%
0%
0%
2%
5%
*
0%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
*
100%

Tabel 9-30 Aantal aparte werk-, slaap- en/of studeerkamers

17

Geen gegevens beschikbaar i.v.m. gering aantal respondenten
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9.6

Doelgroepen voor het Stadscentrum: een driedeling
De potentiële Stadscentrumbewoners, de doelgroep, kunnen in een drietal groepen
verdeeld worden: de kamerzoekers, de starters en de doorstromers. In deze paragraaf
zullen we de kenmerken van deze verschillende groepen aan de orde laten komen.
13%

16%
32%
Kamerzoekers

41%

Kamerzoekers
Starters
Doorstromers

Starters
Doorstromers
46%

52%
Figuur 9-11 Driedeling doelgroep: graag naar het Stadscentrum

Figuur 9-10 Driedeling doelgroep: graag en
eventueel naar het Stadscentrum

Uit Figuur 9-10 blijkt dat 13% van de totale doelgroep een kamer zoekt, 46% starter
op de zelfstandige markt is en 41% een doorstromer is. Wanneer we alleen de
doelgroep die ‘graag’ naar het Stadscentrum wil verhuizen onderzoeken, blijkt dat het
aandeel van de doorstromers afneemt. De voorkeur voor het Stadscentrum onder
starters en kamerbewoners neemt toe.

9.6.1

Kamerzoekers
Onder kamerzoekers worden alle personen verstaan die naar een onzelfstandige
wooneenheid willen verhuizen. 63% van alle Nijmeegse kamerzoekers wil graag een
kamer in het Stadscentrum betrekken. Dit komt overeen met ongeveer 1600 personen.
Een kwart (600 personen) wil eventueel een kamer in het Stadscentrum.
7%
5%
graag
eventueel

25%

liever niet

63%

beslist niet

Figuur 9-12 Populariteit Stadscentrum onder kamerzoekers

De herkomst van deze groep zijn de traditionele kamerstadsdelen: Middenzuid, Oud
Oost en het Stadscentrum.
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Huidig
stadsdeel
Stadscentrum
Oud Oost
Oud West
Nieuw West
Middenzuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt
Noord
Totaal

Kamerzoekers
Stadscentrum
15%
27%
13%
4%
27%
7%
4%
0%
4%
100%

Tabel 9-31 Huidig stadsdeel kamerzoekers

Ruim 80% van de kamerzoekers is alleenstaand. Daarnaast is een deel van de
kamerzoekenden thuiswonend.
Het netto maandinkomen is bij de kamerzoekers met belangstelling voor het
Stadscentrum laag. Ruim 85% heeft een maandinkomen van maximaal 1500 gulden.
Gezien de levensfase waarin deze groep zich bevindt, is dit gegeven niet opmerkelijk.
Netto maandinkomen

<1000
1001-1500
1501-2500
2501+
Totaal

Kamerzoekers
Stadscentrum
55%
31%
15%
0%
100%

Tabel 9-32 Netto maandinkomen kamerzoekers

9.6.2

Starters
Onder starters worden alle personen verstaan die voor het eerst een zelfstandige
woning betrekken. 52% van alle starters op de Nijmeegse zelfstandige markt wil graag
in het Stadscentrum wonen, 23% wil dit eventueel. Dit betekent dat zo’n 5200
(voornamelijk eenpersoons)huishoudens graag in het Stadscentrum wil wonen en
ongeveer 2400 eventueel.
11%

14%

graag
52%

eventueel
liever niet
beslist niet

23%

Figuur 9-13 Populariteit Stadscentrum onder starters
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Verreweg de meeste starters die naar het Stadscentrum willen verhuizen, zijn nu nog
kamerbewoners, namelijk zo’n 75%. De overige 25% bestaat uit thuiswoners. Deze
cijfers wijken ligt af van de cijfers over de overige starters. Van deze groep is namelijk
60% kamerbewoner en woont 40% nog thuis.
De meeste starters wonen in het Stadscentrum en Oud Oost.
Wanneer we naar de starters kijken die niet in het Stadscentrum willen wonen, de
overige starters, valt op dat zij vooral uit Oud Oost en Oud West afkomstig zijn.
Stadsdeel

Stadscentrum
Oud Oost
Oud West
Nieuw West
Middenzuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt
Noord
Totaal

Starters Overige starters
Stadscentrum
19%
8%
33%
32%
10%
26%
7%
0%
9%
10%
10%
8%
9%
6%
3%
10%
1%
0%
100%
100%

Tabel 9-33 Huidig stadsdeel starters

De starters die naar het Stadscentrum willen verhuizen zijn over het algemeen jong.
Ruim 90% van het percentage starters is jonger dan 30 jaar. Nagenoeg alle starters zijn
jonger dan 40 jaar.
De helft van de starters die naar het Stadscentrum willen verhuizen verandert na
verhuizing van huishoudenssamenstelling. In de meeste gevallen gaat men
samenwonen of wordt men van thuiswoner alleenstaand. In Figuur 9-14 is de
huishoudenssamenstelling van de starters zoals die na de verhuizing zal zijn
weergegeven.
4%

alleenstaand
37%

samenwonend
anders
59%

Figuur 9-14 Huishoudenssamenstelling starters na verhuizing

Het huidige inkomen van de starters is over het algemeen aan de lage kant, maar hoger
dan die van de kamerbewoners. Ruim 80% heeft een maximaal inkomen van 2500
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gulden netto per maand. Hiermee wijkt de doelgroep nauwelijks af van de overige
starters. Opvallend is wel dat het aandeel starters met een inkomen van minder dan
1000 gulden in de doelgroep een stuk hoger is dan bij de rest van de starters.
Netto
Maandinkomen
<1000
1001-1500
1501-2500
2501-3500
3501+

Starters
Stadscentrum
24%
19%
40%
15%
3%

Overige
starters
11%
34%
39%
16%
0%

Tabel 9-34 Netto maandinkomen starters

De meeste starters hebben een baan (ruim 50%). Zo’n 40% is student of scholier. Veel
starters zijn in een fase van hun leven waar veel veranderingen plaats vinden. Het
gevolg is dat veel zaken zoals inkomen, huishoudenssamenstelling, dagbesteding e.d.
snel kunnen veranderen.
Wanneer we kijken naar de woonwensen van de starters, valt op dat zij een voorkeur
voor etage-huur hebben. Meer dan 50% van de starters in het Stadscentrum wil
namelijk graag een etagewoning huren. Op een tweede plaats staat de laagbouw-huur
Het huren is duidelijk populairder dan kopen.
13%

20%
51%

laagbouw
koop
laagbouw
huur
etage koop
etage huur

16%
Figuur 9-15 Woontype voorkeur starters Stadscentrum

Starters die een koopwoning overwegen, zitten vooral in het lage en middensegment.
Bijna alle starters willen maximaal 375.000 gulden voor een woning betalen. De
doelgroep met een voorkeur voor een laagbouwwoning is eerder geneigd meer voor een
woning te betalen dan de doelgroep voor een etagewoning.
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Koopprijs
X 1000

<275
275-375
375-500
500+
Totaal

Starters Stadscentrum
laagbouw
etage
42%
70%
52%
30%
6%
0%
0%
0%
100%
100%

Overige starters
laagbouw
etage
38%
*
51%
*
6%
*
6%
*
100%
*

Tabel 9-35 Maximale koopprijs starters

Van de starters die willen huren, wil ongeveer de helft een goedkope huurwoning. Dit
geldt zowel voor de etage- als de laagbouwwoningen. 30% van de starters met een
voorkeur voor een laagbouwwoning en een kwart van de starters met een voorkeur
voor een etagewoning wil meer dan 875 gulden per maand betalen voor een
huurwoning. Hiermee willen de starters in het Stadscentrum meer besteden dan de
overige starters.
Maximale
Huurprijs
<775
775-875
>875
Totaal

Starters Stadscentrum
laagbouw
etage
47%
59%
22%
15%
31%
26%
100%
100%

Overige starters
laagbouw
etage
69%
78%
9%
14%
22%
8%
100%
100%

Tabel 9-36 Maximale huurprijs woningen starters

Aparte
kamers

1 kamer
2 kamers
3 kamers
4 kamers
5 kamers
of meer
Totaal

Starters Stadscentrum
laagbouwwoning
etagewoning
8%
11%
38%
69%
40%
19%
14%
1%
0%
0%

100%

Overige starters
laagbouwwoning
etagewoning
4%
18%
4%
50%
64%
27%
29%
5%
0%
0%

100%

100%

100%

Tabel 9-37 Gewenst aantal aparte slaap-, werk-, en/of studeerkamers

De starters in het Stadscentrum hebben een voorkeur voor 2 of 3 (slaap)kamers, de
overige starters hebben ook een aanzienlijke voorkeur voor vier aparte kamers.
Oppervlakte
m2
tm 20
21-25
26-30
31-35
36+
totaal

Starters Stadscentrum
laagbouwwoning
etagewoning
25%
40%
12%
19%
16%
24%
11%
8%
35%
9%
100%
100%

Overige starters
laagbouwwoning
etagewoning
21%
59%
16%
16%
32%
21%
14%
0%
18%
4%
100%
100%

Tabel 9-38 Gewenste oppervlakte woonkamer
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Opvallend is dat de starters in het Stadscentrum een grotere woonkamer willen dan de
overige starters, in tegenstelling tot het aantal aparte slaap- werk- en/of studeerkamers.

9.6.3

Doorstromers
Doorstromers zijn mensen met verhuisplannen die nu ook al een zelfstandige woning
hebben.
23% van het totaal aantal doorstromers wil graag doorstromen naar een woning in het
Stadscentrum, het gaat hier op zo’n 3200 huishoudens. Zo’n 3500 huishoudens willen
eventueel naar het Stadscentrum verhuizen. Vergeleken met de starters en de
kamerzoekers willen de doorstromers veel vaker ‘eventueel’ en veel minder vaak
‘graag’ naar het Stadscentrum verhuizen.
23%
30%
graag
eventueel
liever niet
beslist niet
25%
22%
Figuur 9-16 Populariteit Stadscentrum onder doorstromers

Zoals uit de onderstaande tabel blijkt, zijn de doorstromers uit diverse wijken afkomstig.
Relatief hoog scoren het Stadscentrum, Oud Oost en Oud West, de stadsdelen dicht bij
het Stadscentrum. Uit Dukenburg komt eveneens een behoorlijke groep doorstromers.
Hiervan is het aandeel dat wil doorstromen naar het Stadscentrum echter kleiner dan
het aandeel dat naar de andere stadsdelen wil doorstromen (de overige doorstromers).
Wil in Stadscentrum wonen

Stadscentrum
Oud Oost
Oud West
Nieuw West
Middenzuid
Zuidrand
Dukenburg
Lindenholt
Noord
Totaal

Doorstromers
Stadscentrum
16%
17%
16%
10%
5%
9%
17%
8%
1%
100%

Overige
doorstromers
3%
14%
12%
12%
8%
19%
21%
10%
1%
100%

Tabel x-39 Huidig stadsdeel doorstromers

De leeftijd van de doorstromers is divers. Het grootste deel van de doorstromers is
echter jonger dan 40. Het aandeel 55+ers blijft wat achter op de andere
leeftijdscategorieën. In deze leeftijdsklasse zijn weinig verhuisplannen.
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10%
32%
<30

23%

30-40
40-55
55+

35%
Figuur 9-17 Leeftijdsopbouw doorstromers Stadscentrum

De meeste doorstromers zijn alleenstaand, zo’n 50%. Daarnaast woont 30% samen of
is getrouwd. Het Stadscentrum is niet in trek bij gezinnen. Vergeleken met de overige
doorstromers blijft het aandeel gezinnen immers behoorlijk achter.
Huishoudens
Samenstelling
Alleenstaand
Samenwonend/gehuwd
Gezin
Anders

Doorstromers
Overige
Stadscentrum Doorstromers
48%
31%
29%
26%
22%
43%
1%
0%

Tabel 9-39 Huishoudenssamenstelling doorstromers

Het inkomen van de doorstromers naar het Stadscentrum wijkt weinig af van de
overige doorstromers. Bij beide groepen heeft ongeveer 65% een maximum inkomen
van 3500 gulden netto per maand.
Netto
maandinkomen
<1000
1001-1500
1501-2500
2501-3500
3501-4500
4501-5500
5501+
Totaal

Doorstromers
Stadscentrum
2%
12%
26%
25%
13%
12%
10%
100%

Overige
Doorstromers
0%
7%
31%
24%
15%
13%
9%
100%

Tabel 9-40 Netto maandikomen in guldens doorstromers
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20%

lb kp
44%
12%

lb hr
et kp
et hr

24%
Figuur 9-18 Voorkeur woningtype doorstromers Stadscentrum

Wanneer we de woonwensen van de doorstromers onder de loep nemen, valt op dat de
voorkeur uitgaat naar een laagbouwwoning En dan met name de laagbouwkoop
woning. Zo’n 44% wil namelijk een laagbouwkoopwoning in het Stadscentrum
betrekken. 12% heeft een voorkeur voor etagekoop appartementen. Vergeleken met de
overige doorstromers is dit hoog. Slechts 4% van de overige doorstromers heeft
namelijk een voorkeur voor een etagekoopwoning.
De doorstromer die een voorkeur voor een koopwoning hebben, zitten qua gedachte
koopprijs in het middensegment. Zowel bij de laagbouw als bij de etagewoningen wil
een grote groep maximaal 375.000 gulden betalen voor een woning.
Koopprijs
X1000

<275
275-375
375-500
500+

Doorstromers Stadscentrum
laagbouw etagebouw
19%
56%
45%
37%
23%
7%
13%
0%

Overig doorstromers
laagbouw Etagebouw8
29%
*
37%
*
19%
*
14%
*

Tabel 9-41 Maximale koopprijs woning doorstromers

Bij de potentiële huurders wil pakweg 50% minder dan 775 gulden per maand voor een
huurwoning betalen. Opvallend is wel, dat een derde van de doorstromers naar het
Stadscentrum meer dan 875 gulden per maand wil betalen. Bij de overige doorstromers
ligt dit percentage, vooral bij de etagewoningen, lager.
Maximale
Huurprijs

<775
775-875
>875

Doorstromers Stadscentrum
laagbouw etagebouw
47%
50%
21%
20%
33%
30%

Overige doorstromers
laagbouw Etagebouw
51%
67%
20%
12%
29%
21%

Tabel 9-42 Maximale huurprijs woning doorstromers

De doorstromers naar een etagewoning nemen genoegen met de minste aparte kamers.
De meeste willen namelijk 2 aparte slaap- werk en/of studeerkamers.
8

Geen gegevens beschikbaar i.v.m. gering aantal respondenten
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In de laagbouwsector ligt de voorkeur op 3 à 4 aparte kamers. Er is weinig verschil
tussen de doorstromers naar het Stadscentrum en de overige doorstromers. De
doelgroep met een voorkeur voor een laagbouwwoning in het Stadscentrum stelt iets
minder eisen dan de overige doorstromers met een voorkeur voor een laagbouwwoning.
Aparte
kamers

1 kamer
2 kamers
3 kamers
4 kamers
5 kamers
of meer

Doorstromers Stadscentrum
Overige doorstromers
laagbouwwoning
etagewoning laagbouwwoning
etagewoning
0%
7%
2%
10%
19%
68%
15%
63%
45%
24%
36%
27%
30%
0%
38%
0%
6%
0%
10%
0%

Tabel 9-43 Gewenst aantal aparte slaap-, werk- en/of studeerkamers

De doorstromers met een voorkeur voor een laagbouw-woning willen een grotere
woonkamer dan de doorstromers met een voorkeur voor etagewoning. De doorstromers
naar een woning in het Stadscentrum willen over het algemeen een grotere woonkamer
dan de overige doorstromers (zie Tabel 9-44)
Oppervlakte
m2

tm 20
21-25
26-30
31-35
36+

Doorstromers Stadscentrum
Overige doorstromers
laagbouwwoning
etagewoning laagbouwwoning
etagewoning
4%
6%
5%
21%
17%
25%
14%
24%
19%
34%
29%
32%
18%
15%
21%
5%
42%
20%
31%
19%

Tabel 9-44 Gewenste oppervlakte van de woonkamer

9.7

De aanbodzijde
Het Stadscentrum is een klein stadsdeel met bijna 4000 woningen. 35% van de
zelfstandige huishoudens in het Stadscentrum heeft verhuisplannen waarbij de huidige
woning vrij komt. Dit komt neer op ongeveer 1400 woningen. Daarnaast willen zo’n
2200 kamerbewoners in het Stadscentrum op korte termijn verhuizen.
Bijna 93% van zelfstandige woningen die vrij komen in het Stadscentrum zijn
huurwoningen (73% etagehuur, 20% laagbouwhuur). De overige 7% zijn voornamelijk
etagekoopwoningen.
De belangstelling voor het wonen in het Stadscentrum is vele malen groter dan het
aanbod. In paragraaf vijf komt immers naar voren dat zo’n 16.500 huishoudens met
verhuisplannen naar het Stadscentrum zouden willen verhuizen. Daarbij moet natuurlijk
wel in gedachte worden gehouden, dat veel huishoudens uit de doelgroep voor het
Stadscentrum ook (veel) interesse hebben in andere delen van Nijmegen. Toch laat het
voorgaande wel degelijk zien hoe populair het Stadscentrum als woongebied is. De
populariteit van het Stadscentrum blijkt overigens ook uit de gegevens van Entree. Voor
het Stadscentrum staan namelijk de langste wachttijden.
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6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
lb huur

lb koop
aanbod

et huur

et koop

kamers

belangstelling

Figuur 9-19 Aanbod van en belangstelling voor woonruimtes in het Stadscentrum

Figuur 9-19 geeft een beeld van de verhouding tussen aanbod en belangstelling per
huisvestingscategorie in het Stadscentrum. Overal overtreft de belangstelling het
aanbod. Toch zijn er enkele verschillen waarneembaar.
· Voor de omvangrijke groep die op zoek is naar een laagbouwkoopwoning in het
Stadscentrum is het niet mogelijk deze woonwens te realiseren. Het aanbod is
nihil.
· In de laagbouwhuur en de etagekoop is er sprake van een minimaal aanbod.
· Hoewel ook in de etagehuur de belangstelling veel groter is dan het aanbod, zijn de
slaagkansen in deze sector het grootst.
· Op de onzelfstandige markt is er sprake van een klein belangstellingsoverschot. In
de praktijk (zie ook hoofdstuk 6) lukt het echter veel kamerbewoners vaak niet
binnen de door hen gewenste termijn zelfstandige woonruimte te vinden. Zij blijven
dan langer in hun eigen kamer wonen of verhuizen naar een andere kamer. Hier is
de druk dan ook groter dan uit Figuur 9-19 blijkt.

9.8

Conclusie

9.8.1

Typering en bevolking van het Stadscentrum
Het Stadscentrum bestaat uit de wijken Centrum en Benedenstad. Deze wijken hebben
ieder hun eigen karakteristieken. De Benedenstad is meer op wonen gericht dan het
Centrum, waar de stedelijke voorzieningen voorop staan. Toch wordt ook in het
Centrum veel gewoond.
In het Stadscentrum zijn de etagewoningen sterk vertegenwoordigd. Bijna 85% van de
4000 woningen in het Stadscentrum zijn etagewoningen; ruim 15% laagbouwwoning.
De verhouding huur-koop is 80-20. Het overgrote deel van de woningen in de
binnenstad is een huurwoning. Wanneer de totale woonruimte in ogenschouw wordt
genomen, dus ook de onzelfstandige wooneenheden, valt op dat ruim 40% van de
woonruimtes uit onzelfstandige wooneenheden bestaan. De kamerbewoners hebben
dan ook een groot aandeel in het Stadscentrum.
In het Stadscentrum wonen ruim 8700 personen. Een aantal jaren heeft het
inwoneraantal rond de 8500 geschommeld. De laatste paar jaar is echter een groei

134

Woningmarkt
Wonen in het Stadscentrum

waar te nemen. De bewoners van het Stadscentrum zijn over het algemeen jong.
Bovendien zijn er veel één- en tweepersoons huishoudens en weinig gezinnen. Het
inkomen van de bewoners van het Stadscentrum is een fractie lager dan het Nijmeegs
gemiddelde. Dit wordt echter vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van veel
kamerbewoners. Wordt deze groep buiten beschouwing gelaten, dan is het inkomen
van de bewoners van het Stadscentrum zelfs hoger dan het Nijmeegs gemiddelde. De
bewoners van het Stadscentrum zijn over het algemeen hoog opgeleid. Een aanzienlijk
deel van de populatie studeert nog. Het grootste deel werkt echter.
De laatste jaren is met het project ‘Wonen boven winkels’ en de ontwikkeling van de
Marikenstraat een impuls voor het wonen in het Stadscentrum gegeven. Het project
‘Wonen boven Winkels’ is in 1998 gestart. De resultaten van dit project zijn
kleinschalig, maar er wordt wel maatwerk geleverd. In de Marikenstraat zijn 74
koopappartementen gerealiseerd. Bijna 75% van de huishoudens van de Marikenstraat
is uit Nijmegen afkomstig. De herkomst van bewonersgroep is gedifferentieerd, maar
het zwaartepunt ligt toch in het Stadscentrum en de wijken eromheen.

9.8.2

Kwaliteit van het wonen in het Stadscentrum
De algehele tevredenheid is hoog in het Stadscentrum. Men is vooral tevreden over de
stedelijke functies: openbaar vervoer en de levendigheid buurt. Minder tevreden zijn de
bewoners over parkeergelegenheid, bereikbaarheid per auto en veiligheid in de buurt.
Deze zaken zijn niet verwonderlijk, gezien de functie van het Stadscentrum voor de
gehele stad. Daarnaast klagen de bewoners van het Stadscentrum (met name de
bewoners van het Centrum) veel over de slechte onderhoudstoestand van de
woonruimte. Een ander punt waar het Stadscentrum slecht op scoort is de
aanwezigheid van speelgelegenheden. De Stadscentrumbewoners ondervinden meer
hinder van lawaai/stank/vuil, verkeer en bekladding/vernieling dan geheel Nijmegen.
Opvallend is dat ondanks de vele klachten men toch erg tevreden is over het wonen in
het Stadscentrum.
79% van de kamerbewoners en 35% van de bewoners van een zelfstandige woning in
het Stadscentrum wil binnen twee jaar verhuizen. Dit is wat hoger dan het Nijmeegs
gemiddelde. Veel van de Stadscentrum bewoners met verhuisplannen willen in het
Stadscentrum blijven wonen

9.8.3

Doelgroepen voor het Stadscentrum
1/3 van de Nijmegenaren die binnen twee jaar willen verhuizen, wil graag naar het
Stadscentrum verhuizen. Een kwart wil eventueel wel naar het Stadscentrum
verhuizen. Samen vormen zij de doelgroep voor het wonen in het Stadscentrum. De
doelgroep kan onderverdeeld worden in ‘kamerzoekers’ ’starters’ en ‘doorstromers’. De
kenmerken van de doelgroep wijken weinig af van de huidige Stadscentrumbewoners.
De doelgroep voor het wonen in het Stadscentrum is jong. Zowel bij de kamerbewoners
en de starters is het overgrote deel van de personen jonger dan 30. De doorstromers
laten een gevarieerder leeftijdsaanbod zien, ook al zijn de ouderen in vergelijking met de
overige leeftijdsgroepen wat ondervertegenwoordigd. In totaal is 2/3 van de doelgroep
voor wonen in het Stadscentrum jonger dan 30 jaar. Als we kijken naar de
huishoudenssamenstelling valt op dat de doelgroep van het Stadscentrum vooral uit
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één- en tweepersoonshuishoudens bestaat. De doelgroep is vooral afkomstig uit de
stadsdelen die dicht bij het Stadscentrum liggen (Stadscentrum, Oud Oost, Oud West).
Het Stadscentrum is bij kamerzoekers en starters een stuk populairder dan bij de
doorstromers. Meer dan 70% van zowel de starters als de kamerzoekers wil een
woonruimte is het Stadscentrum terwijl slechts 48% van de doorstromers dit ambieert.
Bovendien is de groep die ‘graag’ naar het Stadscentrum wil verhuizen bij de
kamerzoekers en de starters een stuk groter dan bij de doorstromers.
Van de doelgroep voor het Stadscentrum zoekt 14% een onzelfstandige wooneenheid.
De overige 86% zoekt een zelfstandige woning. De verhouding etage-laagbouw is fiftyfifty. Wanneer we kijken naar de woningvoorkeuren van de doelgroep valt het volgende
op:
· De etagehuurwoning is binnen de doelgroep het populairst. 32% heeft een voorkeur
voor dit type woning. Het zijn vooral de starters die hier in geïnteresseerd zijn.
· 12% heeft een voorkeur voor de etagekoopwoning. Er is zowel belangstelling van
de starters als de doorstromers. Vergeleken met de overige verhuizers is dit
percentage hoog. Van de overige verhuizers heeft namelijk slechts 5% een
voorkeur voor een etagekoopwoning.
· 23% heeft een voorkeur voor een laagbouwkoopwoning. Dit woningtype staat
vooral in de belangstelling bij de doorstromers.
· De laagbouwhuurwoning is bij 19% van de doelgroep in trek. Er is ongeveer
evenveel belangstelling van de doorstromers als van de starters
Van de huishoudens in de doelgroep met een voorkeur voor huren, heeft ongeveer de
helft een voorkeur voor de goedkope sector. Er is meer dan bij de overige verhuizers
bereidheid om een hoge(re) huurprijs te betalen.
De doelgroep met een voorkeur voor een koopwoning wijkt qua gedachte koopprijs
weinig af van de overige verhuizers met een voorkeur voor kopen. Er is zowel vraag
naar goedkope (met name in de etagesector) als de wat duurdere woningen.
Over de gewenste grootte van de woning kan worden opgemerkt dat de wensen van
de doelgroep met betrekking tot het aantal aparte slaap-, werk-, en/of studeerkamers
bescheidener zijn dan bij de overige verhuizers. Binnen de doelgroep valt te zien dat de
huishoudens met een voorkeur voor een etagewoning 2 à 3 aparte kamers willen en
huishoudens met een voorkeur voor een koopwoning 3 à 4 aparte kamers.
De gewenste oppervlakte van de woonkamer bij de doelgroep zeker zo hoog, zo niet
hoger dan bij de overige verhuizers. Waarschijnlijk is er door het grote aandeel kleine
huishoudens in de doelgroep minder behoefte aan veel aparte slaap- werk en/of
studeerkamers, terwijl men wel een grote woonkamer wil.
Het aanbod van zelfstandige woningen in de binnenstad is klein. Het gevolg is dat er
niet aan de enorme belangstelling voldaan kan worden. Opgemerkt dient wel te worden
dat niet ieder huishouden dat binnen de doelgroep valt ook persé in het Stadscentrum
wil wonen. Vaak heeft men meerdere voorkeuren. Desalniettemin blijft de belangstelling
veel groter dan het aanbod. Met name in de laagbouwkoop, maar ook in de
laagbouwhuur en etagekoop is er nauwelijks aanbod.
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Bijlage:
Hoofdstuk 5 WMO-KAN Vooruitblik
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Van huidige situatie naar
programmeringsindicaties voor de middellange
termijn
Vooruitkijken in de volkshuisvesting is niet zo eenvoudig. Niettemin zijn toekomstcijfers
nodig om beleid te kunnen maken. In dit hoofdstuk staan drie vragen centraal:
1. Hoeveel woningen moeten er tot 2015 bijgebouwd worden in KAN om aan de
woningbehoefte te voldoen?
2. Uit wat voor soort woningen bestaat de uitbreidingsbehoefte?
3. Tot wat voor gewenste ruimtelijke verdeling van de woningbouw leiden de
locatievoorkeuren van de woningzoekenden?
Bij de eerste vraag vormt de bevolkings- en huishoudensontwikkeling binnen KAN deel
een essentieel onderdeel (m.n. gebadeerd opgegevens van Provincie Gelderland en
CBS).
Bij de beantwoording van de tweede vraag bieden de enquêtegegevens tal van
inzichten (in wat voor woningen wonen en willen de KAN-huishoudens wonen). Maar
ook nu is de bevolkings- en huishoudensontwikkeling van groot belang. Veroudering
van de bevolking en sociaal-maatschappelijke trends (vaker alleen wonen van jongeren
en middelbaren) drukken hun stempel op de gewenste samenstelling van de
woningvoorraad. Daarnaast zijn veranderingen in woonpatronen van invloed, met name
de stijging van het aandeel ouderen dat eigenaar-bewoner is van een woning en de
verschuiving van huur naar koop in het algemeen.
Bij de derde vraag gaat het vooral om gebruikmaking van de enquêtegegevens
(woonplaats-voorkeuren, belangstelling voor de diverse nieuwbouwlocaties).
Hieronder volgen de uitkomsten, voor de onderbouwing verwijzen we naar hoofdstuk 5.
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De benodigde uitbreiding van de
woningvoorraad in KAN
Het aantal woningen, dat de komende 15 jaar aan de woningvoorraad van KAN moet
worden toegevoegd is circa 48.500. Meer dan de helft van dit aantal is nodig om het
urgente tekort per 1999 weg te werken (8.000 woningen) plus de stijging van de
behoefte in de eerstkomende 6 jaar (bijna 19.000). In de twee 5-jaarsperioden daarna
(2005-2009 en 2010-2014) is de uitbreidingsbehoefte aanzienlijk geringer (circa
10.000 per periode). Het gaat hierbij om cijfers uit de provinciale behoefteberekening,
welke in overeenstemming zijn met landelijke berekeningen, o.a. op basis van het
landelijk Woning Behoefte Onderzoek 1998.
In deze rapportage fungeerden deze aantallen als uitgangspunt. Wel blijkt uit nadere
analyse, dat het aantal te bouwen woningen hoger zal uitvallen, doordat het in
bepaalde marktsegmenten nodig zal zijn woningen te vervangen (zie ook hoofdstuk 5
en de conclusies hieronder over de samenstelling van de woningvoorraad).
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De gewenste samenstelling van de nieuwbouw
in samenhang met herstructurering
Scenario’s
Uit wat voor woningen moet de voorraaduitbreiding van 48.500 bestaan? In deze
rapportage hebben we daarvoor scenario’s beschreven. De basis daarvoor bestond uit
informatie over bevolkingsontwikkeling (veroudering), huishoudensontwikkeling
(individualisering) en woonwensenpatronen (de overgang van huur naar koop; meer
eigen woningbezit onder ouderen).
We onderscheiden drie scenario’s: op basis van het huidige huisvestingspatroon van de
KAN-bevolking (scenario 1 in hoofdstuk 5) en op basis van een patroon met een
verdere vraagverschuiving van huur naar koop. Bij dit laatste onderscheiden we een
gematigde en sterke verschuiving (resp. scenario 2 en scenario 3).
Potentiële overschotvorming in de huursector
Op dit moment bestaan er in het KAN potentiële overschotten in een tweetal
woningmarktsegmenten:
· de laagbouwhuur, in principe in het hele KANgebied;
· de etagehuur in de steden (m.n. Arnhem); in de landelijke regio’s is er blijvende of
zelfs toenemende vraag van ouderen bij een tot dusver zeer beperkt aanbod.
In de praktijk zijn er nu nog geen grote problemen (onverhuurbaarheid, leegstand), maar
die zullen er bij de huidige trends wel komen, wanneer er geen sprake is van specifiek
beleid dat daarop inspeelt. Dat soort beleid is thans in opkomst onder de noemer
herstructurering. Een voorbeeld van een in gang gezette toepassing is het verkopen van
huurwoningen. Andere mogelijkheden die thans al meer en meer worden bekeken
bestaan uit aanpassing van woningen voor specifieke doelgroepen (ouderen), en sloop
plus vervangende nieuwbouw.
De gewenste woningdifferentiatie in samenhang met herstructurering
Door herstructurering wordt de woningvoorraad aangepast, en daarmee ook de
samenstelling van de nieuwbouwopgave. Bij sloop neemt bovendien de omvang van de
bouwopgave toe. Nieuwbouw en herstructurering moeten dus in samenhang gezien
worden.
De woningmarktprocessen die aanleiding geven tot ingrepen in de bestaande voorraad
zijn de hiervoor genoemde overschotvorming in de laagbouwhuur- en etagehuursector.
De hieruit volgende hersturctureringsopgave is te beschouwen als een “minimumopgave”. Beleidsmatig kan men immers besluiten tot een grotere herstructurering, b.v.
om sociaal-maatschappelijke redenen of vanwege specifieke lokale
kwaliteitsverhoudingen.
Deze minimum-herstructureringsopgave is ingepast de uitbreidingsbehoefte van het
scenario met gematigde verschuiving van huur naar koop (scenario 2). Samen leidt dat
tot de volgende volkshuisvestingsopgaven:
· de verkoop van 5000 laagbouwhuurwoningen;
· de sloop van 1500 etagewoningen in de steden (m.n. Arnhem);
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·

het bouwen van 50.000 woningen (48.500 t.b.v. de uitbreidingsbehoefte en 1.500
als vervanging voor sloop) met de volgende indicatieve verdeling (zie tabel 1):
Ø 64% laagbouwkoop;
Ø 9% laagbouwhuur;
Ø 15% etagekoop;
Ø 12% etagehuur.

Laagbouw koop <275.000

scenario 2

scenario 2

zonder herstructurering

met herstructurering

uitbreidingsbehoefte
13800
29%

verkopen

slopen

bouwopgave
9700
19%

Laagbouw koop 275-375.000

10800

23%

9800

20%

Laagbouw koop 375-500.000

9100

19%

9100

18%

Laagbouw koop >500.000

3600

8%

3600

7%

32100

64%

Laagbouwkoop

37400

78%

Laagbouw huur <775

100

1%

2600

2800

6%

Laagbouw huur 775-875

800

2%

500

1300

3%

2100

300

1%

Laagbouw huur >875

-1800

-4%

Laagbouwhuur

-900

-2%

4300

9%

Etage koop

7400

16%

7400

15%

Etage huur <775

1700

3%

3200

6%

Etage huur 775-965

2100

4%

2100

4%

Etage huur >965
Etage huur

800
4600

1%
8%

800
6100

2%
12%

48500

100%

50000

100%

Totaal

1500

5200

1500

Tabel 0-1: Bouwopgave KAN 1999-2015 volgens scenario 2, na verwerking herstructurering

In het scenario met een sterke verschuiving van huur naar koop, bijv. veroorzaakt door
een onverminderd forse economische groei, loopt het aantal te verkopen
laagbouwhuurwoningen op tot 10.000 à 15.000. Ook het aantal te slopen (of te
verkopen) etagehuurwoningen neemt dan toe.
Kanttekeningen
Bij deze conclusies horen de volgende kanttekeningen:
·

In de laagbouwhuur en de etagehuur moeten er op basis van deze conclusies zowel
woningen worden onttrokken (door verkoop/sloop) als bijgebouwd. Dit lijkt
tegenstrijdig, maar is het niet, wanneer we kijken naar de verschillen binnen het
KANgebied. Voor wat betreft de overschotvorming in de laagbouwhuursector is dit
voor het grootste deel een kwestie van de landelijke regio’s (bijv. Liemers). In
Arnhem en Nijmegen is er daarentegen ook sprake van tekorten. Men mag er
slechts voor een beperkt deel van uitgaan, dat de overschotten in de landelijke
regio’s zullen worden opgelost door verhuizing daar naartoe van stedelijke
verhuizers (die, zeker in de huursector, stedelijk woongebied verkiezen). Het gevolg
kan derhalve zijn: in de ene KAN-regio verkoop/vervanging, in een andere regio
toevoeging van nieuwbouw.
Ook het tijdsaspect speelt een rol: in de goedkope laagbouwhuur is er op dit
moment een tekort (vooral in de steden). Om dat op te heffen moeten zulke

141

Woningmarkt
eindrapportage

woningen gebouwd worden. Op langere termijn neemt echter de behoefte af, wat
er zelfs toe kan leiden dat na 2005/2010 ook goedkope laagbouwhuurwoningen
verkocht moeten worden
·

De conclusies gelden voor KAN en de zes KAN-regio’s als geheel. In de praktijk
kunnen gebiedsspecifieke analyses op subregioniveau tot afwijkende constateringen
leiden. Wanneer we bijv. stellen, dat toevoeging van laagbouwhuur in de
suburbane/landelijke regio’s niet meer nodig is, dan is dat een uitspraak die geldt
voor die regio’s in totaliteit. Niet uit te sluiten is, dat er in specifieke kernen nog
uitbreidingsbehoefte in deze sector bestaat.

·

Het is goed denkbaar, dat er beleidsmatig intenties zijn om van bepaalde complexen
of op bepaalde locaties meer woningen te verkopen of te vervangen, eventueel ook
om andere dan woningmarktredenen (voorraadbeheer, wijkbeleid). Gaan er meer
woningen in verkoop dan de bovengenoemde aantallen, dan biedt dat (elders) weer
extra ruimte voor nieuwbouw in de huursector. Volgens de toegepaste redenering
gaat dit dan ten koste van het koopaandeel, nl. voorzover daar door die extra
verkoop van huurwoningen in wordt voorzien.

·

Bovenstaande bevindingen m.b.t. overschotvorming en gewenste
nieuwbouwverdeling sporen in grote lijnen met de resultaten uit het landelijk
WBO’98. Ook hier worden vraagtekorten (c.q. aanbodoverschotten) in de
huursector verwacht. Diverse recente publicaties geven aan, dat herstructurering
d.m.v. verkoop en sloop+vervanging nodig is.
Nogal eens wordt in dit soort beschouwingen de vrees geuit voor het ontstaan van
(plotselinge, grote, niet tegen te houden) leegstand.
Dat risico is er, maar valt in de praktijk meestal mee. Op de eerste plaats, omdat de
woningmarkt niet zo snel werkt als alle verhuizers zouden willen (en in de
rekenmodellen wordt gewerkt met veronderstellingen die uitgaan van
daadwerkelijke, gelijktijdige verhuizing van alle huishoudens met verhuisplannen).
Op de tweede plaats, omdat de markt zelfregulerend werkt. De afgelopen jaren zijn
bijvoorbeeld al veel beheerders begonnen met het verkopen van incourante
huurwoningen.

·

Een laatste kanttekening is eigenlijk een waarschuwing, die op enkele plaatsen in
deze rapportage al doorklonk. De kwalitatieve toekomstsignalen uit de markt wijzen
op vertrouwen in de toekomst van de woningmarkt binnen KAN. Maar tegelijk wijst
men op onzekerheden en vooral op de noodzaak van een uitgekiende fasering van
de (grote) bouwstromen die ons de komende jaren te wachten staan. Ondanks een
op zich goede omvang en verdeling van de nieuwbouw zouden er zonder zo’n
fasering binnen KAN wel degelijk (afzet)problemen kunnen ontstaan.
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De verdeling van de nieuwbouw binnen KAN
De spreiding over de zes regio’s
De ruimtelijke spreiding van de toe te voegen woningen is een afgeleide van o.a.
planologische beleidsafwegingen. Volgens de huidige inzichten zullen er in de
Waalsprong uiteindelijk 11.000 woningen verrijzen, in Schuytgraaf 6.500 en in
Westeraam bijna 2.500. Binnen de bestaande steden Arnhem en Nijmegen zijn er
ruimtelijke reserveringen voor tezamen ongeveer 9.000 woningen. Dat betekent, dat,
zo’n 35-40% (17.000 woningen) in de landelijke regio’s Liemers, Veluwezoom, OverBetuwe en Zuidwaal terecht zullen gaan komen.
Deze (beleidsmatige) spreiding is niet geheel conform de spreiding die men zou krijgen
bij honorering van de eerste locatievoorkeuren uit dit WMO. Het aandeel van de vier
landelijke regio’s zou dan iets groter zijn. Anderzijds past de beleidsmatige spreiding
zeker wel binnen de marktvraag. Veel woningzoekenden hebben belangstelling voor
meerdere nieuwbouwlocaties (VINEX, inbreiding, regionale kernen), zodat er in principe
voor alle KAN-reserveringen voldoende gegadigden mogen worden verwacht.
De gewenste woningverdeling per regio
De woon- en locatievoorkeuren binnen KAN leiden ertoe, dat de gewenste
woningverdeling voor KAN uit tabel 6 niet voor alle zes regio’s dezelfde hoeft te
krijgen. In de rapportage is een bewerking uitgevoerd die leidt tot de volgende
indicaties (zie ook tabel 2 hieronder en tabel 5-8 in hoofdstuk 5):
· Het aandeel laagbouwkoop (voor KAN 64%) komt in de steden (inbreiding +
VINEX) uit op ongeveer 50%, in de vier landelijke regio’s tussen 70%
(Veluwezoom) en ruim 85% (Over-Betuwe).
· In Arnhem is er ruimte voor een substantieel aandeel laagbouwhuur (20 tot 23%),
m.n. te realiseren in de periode tot 2005. In Nijmegen gaat het om 9%, in de vier
andere regio’s tussen circa 1 en 5%.
De ruimte is het gevolg van het bestaande tekort aan goedkope laagbouwhuur in de
steden. Op termijn neemt de vraag naar dit woningtype af.
· Zowel voor wat betreft de etagekoop- als de etagehuursector heeft Nijmegen het
grootste aandeel (rond 20%), gevolgd door Arnhem (ongeveer 15%). Veluwezoom
en Liemers blijven in dit opzicht niet zo ver achter bij Arnhem, i.t.t. Over-Betuwe en
Zuidwaal.
KAN

Veluwe-

Liemers

Arnhem

zoom

Over-

Nijmegen

Betuwe

ZuidWaal

Laagbouwkoop

64

70-72

74-77

49-51

87-90

49-50

Laagbouwhuur

9

4-6

1-3

20-23

0-2

9-12

0-2

Etagekoop

15

11-15

13-15

14-18

5-8

20-21

7-11

Etagehuur
Totaal (=100%)

77-86

12

8-12

9-11

13-15

3-6

18-19

5-10

50.000

5-6000

5-7000

12-13000

6-7000

13-14000

5-7000

Tabel 2: Gewenste woningverdeling nieuwbouw 1999-2015 per regio volgens scenario 2
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Bijlage: Prijsgrenzen
De enquêtes voor het WMO 1999-2000 zijn in de eerste helft van 1999 afgenomen.
Daarbij is gevraagd naar de huur of geschatte koopprijs van de huidige woning en naar
de huur- of koopprijs die mensen met verhuisplannen voor hun nieuwe woning zouden
willen betalen.
Omdat de marktprijzen snel veranderen is ervoor gekozen deze prijsniveau’s niet in
absolute getallen te presenteren, maar in kwalificaties (goedkoop, duur). Door snelle
veranderingen in waarde van woningen en in financieringsmogelijkheden is een bedrag
dat in 1999 nog middelduur gevonden werd, nu al snel goedkoop.
Uit analyses blijkt dat de prijs die verhuizers willen betalen mee evolueert met de markt:
zo hebben de kopers in de Waalsprong bijna allemaal (veel) meer voor hun woning
betaald dat de richtprijs die zij eerder opgaven.
De grenzen tussen goedkoop en duur zijn in prijspeil 1999 als volgt:
goedkope koop
middeldure koop
dure koop
koop duur +
laagbouwhuur goedkoop
laagbouwhuur middelduur
laagbouwhuur duur
etagehuur goedkoop
etagehuur middelduur
etagehuur duur

tot f275.000
f275.000-375.000
f375.000-500.000
f500.000+
tot f775
f775-f875
f875+
tot f775
f775-965
f965+

Deze grenzen zijn gebaseerd op de prijsklassen zoals ze in 1999 beleidsmatig in het
KAN werden gehanteerd.
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