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Samenvatting  
 
De opgave  
De gemeente Lansingerland  heeft te maken met grote financiële uitdagingen ten gevolge van de 
huidige crisis in de woningmarkt en het grote aanbod aan woningbouwprojecten zowel binnen als 
buiten de gemeente. Om goed aan te sluiten bij de vraag van consumenten naar woningen, wil de 
gemeente een zo goed mogelijk beeld hebben van de huidige èn toekomstige woningbehoefte in de 
gemeente en de regio. Zowel kwalitatief als kwantitatief.  

 
De veranderde woningmarkt: herijking van de kwalitatieve en kwantitatieve 
woningvraag  

 
De vergrijzing en ontgroening zal op termijn (10-15 jaar) bijdragen aan een kwantitatieve toename 
van het aantal woningen vanuit de  woningvoorraad, ook in regio waartoe Lansingerland behoort. 
Ouderen verhuizen nu minder vaak maar zorgen op den duur voor een groter aanbod van met name 
eengezinswoningen.  

De crisis op de  koopwoningmarkt en kredietcrisis zijn met elkaar verweven. We zitten nog steeds in 
een zelfversterkende spiraal: woningprijzen dalen - banken verstrekken daarom minder krediet - 
waardoor woningprijzen verder dalen – en banken weer minder krediet verstrekken – enzovoort.  
 
Als gevolg van deze negatieve spiraal is de structuur van de koopwoningmarkt wezenlijk en 
(voorlopig) onomkeerbaar veranderd: 

- De lage verhuisfrequentie van woningeigenaren is een onvermijdelijk en onomkeerbaar 
proces bij dalende en stagnerende woningprijzen; 

- Er is steeds minder sprake van een wooncarrière binnen de koopwoningmarkt: de (kleine) 
starterwoning, de onderste trede op de woningmarktladder, is uit beeld verdwenen. Een 
woningaankoop is in de huidige markt in principe eenmalig of in ieder geval een investering 
voor langere tijd. Koopstarters kiezen derhalve vaker voor een ruimere woning of een 
woning met ‘groei’potentie;   

- De prijsdalingen zijn het grootst in de duurste prijssegmenten.  
- Dalende nieuwbouwprijzen zullen de prijzen van bestaande koopwoningen verder onder 

druk zetten; 
- De koopwoningmarkt segmenteert, hetgeen inhoudt dat, als gevolg van de sterke daling van 

de verhuisfrequentie en stijging van de woonduur, de verschillen tussen woningmarktregio’s 
toenemen en markt segmenten (de treden van de ‘ladder’) minder met elkaar verweven zijn 
(elk een eigen markt bedienen). Lokale factoren zoals  toegang tot werkgelegenheid, 
inkomen, demografie en samenstelling van de woningvoorraad, gaan een grotere rol spelen 
in lokale en regionale woningmarkten;  

- Er is sprake van een substantiële vraaguitval naar koopwoningen. Deze is direct het gevolg 
van het feit dat veel verhuisgeneigden onder water staan  met hun hypotheek. Gedupeerd 
zijn vooral degenen die de laatste 10 jaar een woning kochten met een tophypotheek en 
woningeigenaren in de duurdere marktsegmenten waar prijzen bovengemiddeld dalen; 
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- De dynamiek op de koopmarkt wordt momenteel in hoge mate bepaald door de huursector. 
Waar tot 2008 de huur- en koopmarkt verschillende doelgroepen bedienden, elk met 
wooncarrières binnen de ‘eigen’ sector , zijn beide sectoren nu meer met elkaar verbonden 
geraakt. De koopsector kan niet groeien zonder een tijdelijke huursector voor would-be 
kopers (van degenen in Nederland die in 2011 een woning kochten was slechts een derde al 
woningeigenaar). Tegelijkertijd vindt  er een substantiële uitstroom plaats van koop naar 
huur (ruim de helft van de woningeigenaren die in 2011 verhuisden betrok een huurwoning).   
Met name  65-plussers kiezen vaker voor een huurwoning. Een trend die mogelijk 
belangrijker zal worden nu de babyboom generatie de pensioengerechtigde leeftijd heeft 
bereikt.  
 

Het is waarschijnlijk dat de vraag naar koopwoningen verder afneemt,  en zich versmalt tot  hogere 
inkomens en huishoudens (veelal gezinnen) die zich voor langere tijd willen settelen. Huizenkopers 
moeten bovendien in aanmerking komen voor hypothecair krediet en voldoende eigen vermogen 
hebben om tenminste de ‘kosten koper’ te betalen. Hypotheken tot 105% van de koopprijs zijn in 
Nederland nog steeds mogelijk, maar binnen afzienbare termijn is het waarschijnlijk dat een hogere 
eigen bijdrage vereist zal zijn.  

De huursector zal groeien tot een grotere zelfstandige sector voor een brede groep huishoudens die 
geen toegang heeft of wenst tot een koopwoning ofwel  deze sector besluit te verlaten. Van een 
sector voornamelijk bestemd voor lagere inkomens zal de huursector een breed spectrum van 
inkomens, beroeps- en leeftijdsgroepen gaan bedienen. Er is vraag naar een reeks van woningtypen 
geschikt voor startende huishoudens (voor alleenwonenden of vormen van woningdelen), voor 
gezinnen, meergeneratiehuishoudens tot specifieke woonvormen die aantrekkelijk zijn voor 70-
plussers.  

 

Krachten van Lansingerland  
 

De gemeente kent een relatief jonge bevolkingsopbouw: vergrijzing speelt nog geen belangrijke rol 
terwijl er wel een substantiële potentiële woningvraag is onder de tieners en twintigers van nu.  

Er is nog altijd sprake van een positief migratiesaldo: Lansingerland heeft een grote 
aantrekkingskracht op jonge huishoudens uit omliggende gemeenten, maar ook op huishoudens 
binnen de gemeente.  

Aantrekkelijk woonmilieu: er is binnen de regio veel vraag naar het suburbane, grondgebonden dan 
wel compacte woonmilieu (Rosetta). Lansingerland biedt een gedifferentieerd aanbod van onder 
woningzoekenden gewenste Product-Markt-Combinaties die vallen binnen het kader van een 
suburbaan woonmilieu.  

De woningvoorraad is vrij jong waardoor de vervangingsbehoefte relatief gering is.  

De bereikbaarheid ten opzichte van Rotterdam en Den Haag is sinds de openstelling van de 
Hofpleinlijn uitstekend, hetgeen Lansingerland aantrekkelijk maakt, bijvoorbeeld voor werkende 
ouders met kinderen.  
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Risico’s voor Lansingerland 
  

Veel jongeren verlaten de gemeente, met name naar Rotterdam Noord waar het woningaanbod 
goedkoper is en relatief veel huurwoningen zijn. Bij een stagnerend aanbod van 
nieuwbouwwoningen dreigt een negatief migratiesaldo.  

Er is sprake van een discrepantie tussen woningaanbod en woningvraag: er is een groot aanbod van 
relatief dure bestaande koopwoningen en een tekort aan huurwoningen. Tegelijkertijd is de vraag 
naar huurwoningen groot, vooral  - maar zeker niet alleen - in de goedkopere segmenten. Driekwart 
van de woningzoekende woningeigenaren wil weer kopen (DGWT), maar weinigen zijn actief 
zoekend omdat de huidige woning lastig verkoopbaar is;  driekwart van de huurders zoekt een 
huurwoning. De schaarste aan huurwoningen in Lansingerland heeft negatieve effecten voor de 
gehele lokale woningmarkt, koop en huur. Huurders en aspirant kopers die tijd nodig hebben om te 
sparen zullen voor een huurwoning op het woningaanbod in Rotterdam of andere gemeentes in de 
regio zijn aangewezen.   

Lansingerland heeft meer dan gemiddeld last van de woningmarktcrisis. Driekwart van de voorraad 
bestaat uit koopwoningen en daarvan is bijna een derde na 2000 gebouwd. De kans is groot dat de 
hypotheken van relatief veel woningeigenaren onder water staan. De verhuisgeneigdheid is er lager 
dan in de regio.  

De geplande bouwproductie is groter dan de huidige taakstelling van Lansingerland binnen de regio. 
De gemeente heeft veel geïnvesteerd in bouwgrond die in de huidige markt lastig te ontwikkelen is.  

Om het groene imago van Lansingerland te behouden is een continuering van investeringen in groen 
wenselijk.  

 

Kansen voor Lansingerland  
 

Bij een herijking van het woningbouwbeleid is het zinvol om mee te gaan met de stroom van de 
veranderingen die heeft plaatsgevonden. Dat is lastig te aanvaarden want de substantiële vraaguitval 
naar koopwoningen treft de woningmarkt van Lansingerland zwaar. Tegelijkertijd stelt de 
toenemende vraag naar huurwoningen de gemeente op flinke achterstand omdat er relatief weinig 
huurwoningen zijn. Veel woningzoekenden zijn nu aangewezen op bijvoorbeeld het woningaanbod in 
Rotterdam of elders in de regio. Wil Lansingerland deze uitstroom remmen dan zal zij de komende 
tijd vooral (maar niet alleen) huurwoningen moeten bouwen en dat betekent een flinke omslag in 
het bouwbeleid. Het is tevens een uitdaging om de wet van de remmende voorsprong om te zetten 
in de wet van het accelereren vanuit achterstand (een wet die overigens nog gecreëerd moet 
worden!).  

De vraag is nu voor welke doelgroepen, en met welk toekomstgericht perspectief, koop- en 
huurwoningen het best gerealiseerd kunnen worden.   
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Een belangrijk deel van de lokale woningvraag ligt bij de startende huishoudens in de gemeente, de 
groep die in grote getale Lansingerland verlaat, deels voor studie of opleiding, deels omdat voor hen 
in deze gemeente geen geschikte betaalbare woningen zijn.   
Er is tegelijkertijd een latente woningvraag onder huishoudens in de regio (met name uit Rotterdam 
en Den Haag)  die kiezen voor een suburbaan woonmilieu. Daarnaast is er een groep die wenst terug 
te keren naar Lansingerland, de remigranten. Mogelijk speelt voor hen de behoefte om nabij familie 
en vrienden te wonen een rol van betekenis. Huishoudens die uit Rotterdam  naar Lansingerland 
verhuizen zoeken naar verhouding vaker een appartement, die uit de overige gemeenten vaker een 
eengezinswoning (DGWT).   
Er is relatief weinig woningvraag onder woningeigenaren. Vrijwel alleen woningeigenaren met een 
overwaarde zullen met redelijk gemak kunnen doorstromen naar een andere koopwoning. Dat zijn 
vooral de oudere woningeigenaren, een groep die echter weinig verhuist. Een reële en toenemende 
woningvraag ligt wel onder de 70-plussers. Deze vraag betreft doorgaans een vorm van zelfstandig 
wonen die zorg gerelateerd is. De verhuisgeneigdheid onder de overige woningeigenaren is echter 
gering, al neemt deze onder de jongere generaties wel toe als gevolg van factoren als echtscheiding 
of gedwongen woningverkoop.  Woningeigenaren die verkopen met restschuld zullen vaker op de 
huursector aangewezen zijn. Woningeigenaren die verhuizen dragen bij aan een groter aanbod 
koopwoningen, hetgeen een negatief effect heeft op de prijsvorming in de koopmarkt.  

Bij gebrek aan doorstroming ligt de vraag naar nieuwe koopwoningen de komende tijd voor het 
overgrote deel bij de koopstarter: de (semi-)starters op de woningmarkt of huurders. De groep 
koopstarters die deze aankoop kunnen financieren wordt echter kleiner vanwege strengere 
kredietvoorwaarden en onzekere inkomensontwikkeling.  
 
De vraag naar huurwoningen neemt over de gehele breedte toe. Deze vraag betreft appartementen 
maar steeds vaker ook eengezinshuizen, zowel  voor lage als -  in toenemende mate - ook midden en 
zelfs hoge inkomensgroepen. Ook huishoudens die uit de regio naar Lansingerland willen verhuizen 
zouden  vaker de voorkeur kunnen geven aan een huurwoning in een suburbaan woonmilieu. Voor 
gezinnen met kinderen is een eengezinswoning vaak ideaal. Het woningtype bepaalt de vraag, niet de 
sector.  

In alle levensfasen zal de vraag naar huurwoningen toenemen, van starters op de woningmarkt tot 
huishoudens met kinderen, of huishoudens met een of meer volwassenen. Dit betekent een grotere 
differentiatie in de vraag naar woningtypen in de huursector (dan het geval zal zijn bij 
koopwoningen), die voornamelijk op gezinshuishoudens zal zijn georiënteerd en de meer 
koopkrachtige oudere.  

De woonconsumenten zijn nu klanten en hun woonwensen zullen divers blijken. Doelgroepen als de 
starter, doorstromer of ouderen zijn alles behalve homogeen. De crisis draagt bij aan deze diversiteit. 
Zo kan het voor alleenstaanden goedkoper zijn om een woning te delen in plaats van elk een eigen 
starterwoning te betrekken. Het ontwikkelen en aanbieden van dergelijke woonvormen zou wellicht 
jonge woningzoekenden voor Lansingerland kunnen behouden of remigranten een mogelijkheid 
bieden om terug te keren. Hetzelfde geldt voor de semi-starter (gescheiden huishoudens). Meer 
onderzoek naar de woonwensen onder deze groep is vereist. Meer variatie en flexibiliteit qua type 
woningaanbod is eveneens wenselijk voor gezinnen, bijvoorbeeld omdat er vaker aan huis gewerkt 
wordt, of voor ouderen en hun eventuele hobby’s .  
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Ook qua woonomgeving zijn de wensen binnen genoemde doelgroepen niet homogeen. 
Lansingerland kent reeds een gedifferentieerd aanbod van onder woningzoekenden gewenste 
Product-Markt-Combinaties die vallen binnen het suburbaan woonmilieu. Daarop zou men verder 
kunnen bouwen, al ismet het oog op de veranderde woningmarkt meer onderzoek nodig naar de 
specifieke reeks van wensen m.b.t. de woning en woonomgeving binnen de verschillende 
doelgroepen per cluster.  

De opgave van deze tijd is om niet alleen vraaggericht maar ook  toekomst gericht te bouwen. 
Duurzaamheid  betreft zowel de kwaliteit van de nieuwbouw (goedkoop is duurkoop) als het gebruik.  
Toekomstige woonwensen zijn lastig voorspelbaar. Het woningaanbod zal derhalve niet alleen 
gevarieerder moeten zijn maar, om mee te groeien met veranderende behoeften, ook meer flexibel. 
Juist in een woningmarkt waar investeringen van zowel verhuurders als woningeigenaren gebaseerd 
zijn op een lange termijn horizon en waarin de dynamiek in de huurmarkt bepalend is voor mobiliteit, 
is het van belang om woningen en wijken mee te laten groeien met veranderende woonwensen. 
Huur- en koopwoningen moeten ook op termijn courant zijn. Dit zou gerealiseerd kunnen worden via 
een aanbod van woningen met een hoge bouw- en woontechnische kwaliteit, die kunnen 
meegroeien met veranderende woonwensen.  Qua gebiedsontwikkeling is dit concept interessant 
omdat het de mogelijkheid biedt om huishoudens met een aanvankelijk gering inkomen kan 
overhalen om te blijven in financieel betere tijden. Verandering van levensfase dwingt dan niet tot 
verhuizing.    

Voor de koopstarter zou mogelijk een huis met ‘basic’ voorzieningen bij aanvang voldoende kunnen 
zijn, wanneer dit huis de mogelijkheid heeft ‘mee te groeien’ met de wensen van de eigenaren. In de 
huursector kan gedacht worden aan een grotere variatie/differentiatie qua woningtypen dan wel 
woningen waarbij de plattegronden aanpasbaar zijn aan veranderen woonwensen dan wel andere 
typen huishoudens.   

Niet alleen woningen, maar ook woonwijken zouden meer flexibel kunnen zijn en aanpasbaar aan 
toekomstige wensen. Dit betreft ondermeer de differentiatie en variatie in woningtypen en 
voorzieningen.  

Wijkontwikkeling  zou afgestemd kunnen worden op de leefstijlen in combinatie met woonwensen 
(PMC’s) zoals ontwikkeld door Smart Agent. Het meest kansrijk lijkt wellicht het populaire 
‘Aqua/landelijk en vrij’ dat is gericht op zowel  lokale woningzoekenden als op huishoudens uit de 
regio, omdat dit cluster binnen de regionale bouwopgave valt (dorps en subsurbaan). Direct 
aansluitend op de lokale woningvraag zouden voor de groepen Lime/’Praktisch en vertrouwd’ en 
Oranje/ ‘Samen en gezellig en De Wijk’ wijken ontwikkeld kunnen worden.  Ook dit vergt nadere 
studie.  

Dankzij de crisis worden contacten in de beperkte kring van familie, vrienden, bekenden, collega’s en 
het netwerk van gelijkgestemden belangrijker. In sommige PMC-clusters zijn huishoudens om die 
reden meer aan hun wijk gebonden dan bij andere. In andere clusters kan het belang van dergelijke 
netwerken dankzij de crisis groter worden. Ook dit aspect heeft aandacht nodig bij wijkontwikkeling, 
naast de nabijheid van werkgelegenheid, voorzieningen of zorg.  

Tot slot, naast inzetten op diversiteit en flexibiliteit is het van belang om samenwerking bij 
gebiedsontwikkeling te zoeken. De werkgebieden van corporaties, beleggers en projectontwikkelaars 
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zijn deels complementair, maar de huidige woningmarkt vraagt om afstemming van de verschillende 
deelmarkten in de  huur- en koopsector  op wijkniveau.  
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1 Inleiding  

De gemeente Lansingerland  heeft te maken met grote financiële uitdagingen ten gevolge van de 
huidige crisis in de woningmarkt en het grote aanbod aan woningbouwprojecten zowel binnen als 
buiten de gemeente. Hoewel er in 2012 nog circa 400 woningen zijn opgeleverd, sluit dit niet aan bij 
de planningen zoals deze in de VINEX- en PostVINEX-tijd zijn gemaakt. Om aan te sluiten bij de vraag 
van consumenten naar woningen, dient de gemeente een zo goed mogelijk beeld te hebben van de 
huidige èn toekomstige woningbehoefte in de gemeente en de regio. Zowel kwalitatief als 
kwantitatief.  

De crisis op de koopwoningmarkt heeft grote gevolgen voor de gemeente Lansingerland. Deze 
gemeente had  een aanzienlijke opdracht in de regionale verstedelijkingsopgave (Vinex 1995-2005). 
Op dit moment ouden daarvan nog zo’n 6.500 woningen gebouwd moeten worden. Een 
aanmerkelijke uitbreiding van een woningvoorraad die nu 20.000 woningen telt. In de jaren voor de 
crisis werd een flinke bouwstroom in gang gezet die in 2009 en 2011 nog respectievelijk 790 en 958  
nieuwbouwwoningen opleverde. In  2012 halveert de nieuwbouwproductie tot circa 400 woningen 
en de verdere vooruitzichten zijn niet goed. Het onderzoek Actualisatie Woningmarktprofiel 
Lansingerland van ABF (2009) leidde al tot een bijstelling van de woningbouwambities tot hooguit 
700 woningen per jaar. Maar ook dit aantal is mogelijk wel wenselijk, maar in de huidige 
omstandigheden niet meer haalbaar.  

Om goed aan te sluiten bij de vraag van consumenten naar woningen, wil de gemeente een beeld 
krijgen van de huidige èn toekomstige woningbehoefte in de gemeente en de regio. Zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Wat zijn de wensen van woningzoekenden en hoe kan het woningaanbod daarbij 
aansluiten. Dit is echter geen klassiek woonwensenonderzoek. In dit rapport wordt ingegaan op de 
vraag wat er sinds de crisis op de woningmarkt veranderd is en wat dat voor gevolgen heeft voor de 
woningvraag en bouwopgave in de gemeente Lansingerland. Na vijf jaar woningcrisis kunnen we er 
niet meer van uitgaan dat het binnenkort allemaal wel voorbij zal zijn en dat we spoedig weer op de 
oude voet verder kunnen gaan. De koopwoningmarkt is structureel veranderd van een markt die 
dreef op hoge kredieten, prijsstijgingen en doorstroming, naar een markt die langdurig 
geconfronteerd wordt met dalende en vervolgens stagnerende woningprijzen. Sinds de crisis zijn 
kopers zich er steeds meer van bewust dat woningbezit niet automatisch leidt tot rijkdom maar een 
investering is voor de lange termijn. Doorstroming zal in de huidige en toekomstige 
koopwoningmarkt een ondergeschikte rol spelen hetgeen  belangrijke gevolgen heeft voor de 
bouwopgave.  

Deze omslag in de koopwoningmarkt betekent een herijking van bekende vooronderstellingen ten 
aanzien van de kwalitatieve en kwantitatieve woningvraag. Ervaringen uit het verleden bieden geen 
garanties meer voor de toekomst. Veranderingen betreffen bijvoorbeeld de toegenomen vraag naar 
huurwoningen onder woningzoekenden, de aanhoudende stagnatie van doorstroming onder 
woningeigenaren of veranderende woonwensen in tijden van economische recessie. Daarbij is er de 
vraag naar de effectiviteit van een doelgroepenbeleid in een koopmarkt waar doorstroming 
ontbreekt.  

In dit onderzoek wordt eerst in kaart gebracht hoe woningmarkten zijn veranderd sinds 2008 en wat 
het gevolg daarvan is voor Lansingerland, een gemeente met een groot aandeel koopwoningen. 
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Vervolgens wordt in kaart gebracht wat de krachten en risico’s van en kansen  voor woningbouw zijn 
in Lansingerland, op korte en langere termijn.  

Het gaat in dit rapport niet om het voorleggen van een gedetailleerd scenario over hoe het verder 
moet gaan. Er is geen eenvoudige en snelle oplossing voor de huidige woningmarktcrisis. Wel biedt 
het handvatten voor het omgaan met onzekerheid en verandering in een toekomst die minder 
voorspelbaar is dan ooit.  
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2. Herijking van de kwalitatieve en kwantitatieve woningvraag  

 

2.1 Demografische factoren 

2.1.1 Afname woningvraag op termijn 

Ontgroening 
De vergrijzing en ontgroening van de bevolking wordt  geïllustreerd in onderstaande figuur. Het 
aantal jonge personen dat de komende jaren een zelfstandige woning zoekt is significant minder dan 
het aantal dat behoort tot de babyboom generatie.  
Figuur 1  Demografische indicatoren  

           

Bron: CBS 

Volgens voorspellingen van het CBS zal het aantal inwoners in Nederland nog toenemen tot in de 
jaren 20 en daarna stagneren. Tegelijkertijd krimpt als gevolg van de afname van het aantal jonge 
mensen (ontgroening) nu al de beroepsbevolking. Een daling van de beroepsbevolking zal leiden tot 
een kwantitatieve afname van de koopkrachtige vraag naar koopwoningen.  

Vergrijzing 
Ook ouderen gaan doorgaans in inkomen achteruit zodra ze ophouden met werken en zullen 
bovendien vanwege hun levensverwachting moeilijker in aanmerking komen voor 
hypotheekfinanciering. De woningen van ouderen (60plus) hebben echter meestal wel een 
overwaarde en zelfs een derde is hypotheekvrij (CBS).  
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Figuur 2  Restschuld naar leeftijdsgroep 

 

De verhuismobiliteit onder ouderen is echter gedaald  van  6,5% in 1995 naar minder dan 5% in 
20121. Debet hieraan zijn ondermeer het overheidsbeleid dat het scheiden van zorg en wonen 
voorstaat en het toegenomen eigenwoningbezit onder 65 plussers. Een rol speelt eveneens de 
“specifieke psychologische problematiek dat men zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen, 
opziet tegen een verhuizing die gevoelsmatig vaak wordt geïnterpreteerd als ‘de laatste stap’. 
Daarnaast woont men nu vaak in een ruime eengezinswoning met lage woonlasten. Op de markt zijn 
weinig interessante proposities die een verhuizing voldoende aantrekkelijk maken.”2

 
 

2.1.2 Toename woningaanbod op termijn 

De zeer geringe verhuisdynamiek onder ouderen vermindert het woningaanbod voor jonge 
huishoudens op de korte termijn: ouderen bewonen de eengezinswoningen waar de jongere 
generaties niet heen kunnen.  Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving komen echter over tien 
tot vijftien jaar veel woningen van ouderen alsnog vrij en deze zullen, in ieder geval in de Randstad, 
de druk op de woningmarkt wat gaan verlichten en de kansen voor starters op de woningmarkt 
vergroten. Het is de vraag in hoeverre men nu reeds op deze ontwikkeling zou moeten anticiperen. In 
ieder geval  is het niet onbelangrijk ons te realiseren dat door het vrijkomen van woningen van de 
babyboom generatie in combinatie met de ‘ontgroening’ van de bevolking, er op termijn geen sprake 
hoeft te  zijn van een kwantitatieve schaarste in het woningaanbod.  
 
 
2.2 Grenzen aan de groei van de koopwoningmarkt   

 Sinds 2008 is de koopwoningmarkt fundamenteel en structureel veranderd. De gevolgen daarvan 
zijn met name merkbaar in gemeenten met een grote (post)Vinexopgave zoals Lansingerland, waar 
het overgrote deel van de voorraad en de geplande nieuwbouw bestaat uit koopwoningen. Door de 
crisis op de koopwoningmarkt is de woningbouwproductie afgenomen, zijn woningprijzen gedaald en 
stagneert de doorstroming. Gemeenten als Lansingerland hebben met name last van de verminderde 

                                                           
1 Planbureau voor de Leefomgeving - vergrijzing en woningmarkt, 2013 
2 DGWT_ p14 
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vraag naar de  - juist op doorstromers gerichte -  luxe nieuwbouwsegmenten.  Dalende woningprijzen 
hebben  de overwaarde voor veel woningeigenaren doen afnemen en steeds vaker omgezet in 
(potentiële) restschuld. Veel geplande of gewenste verhuizingen van woningeigenaren worden 
uitgesteld om de eenvoudige reden dat hun woning onverkoopbaar blijkt zonder verlies te nemen.  

Oorzaak van de woningmarktcrisis is de alsmaar ruimere kredietverlening van banken in de jaren 
vóór 2008 die de betaalbaarheid van steeds stijgende woningprijzen mogelijk maakte. In de jaren 90 
werd verruiming van woningkrediet ondersteund door de toename van het aantal tweeverdieners, 
stijgende inkomens en de ontwikkeling van hypotheekvormen waarbij  het creatief maximeren van 
de hypotheekrenteaftrek (HRA) voorop stond. Na de woningmarkt-dip van rond 2003 werd de 
betaalbaarheid van de stijgende woningprijzen  een steeds groter probleem voor koopstarters. 
Sindsdien werd de financiering van woningaankopen gesteund door een sterke toename van de loan 
to value (LTV) en loan to income (LTI) ratio’s. In dezelfde periode  nam ook de aflossingsvrije 
hypotheek  een vlucht. Desondanks stegen woningprijzen in de jaren 00 al veel minder dan in de 
jaren 90. Medio 2008 werd duidelijk dat de grenzen van het oprekken van kredietverlening waren 
bereikt. Woningprijzen begonnen te dalen. Inmiddels heeft er al een prijscorrectie van zeker 20% 
plaatsgevonden. De meeste deskundigen zijn het er nu over eens dat herstel op zijn vroegst in 2014 
zou kunnen inzetten. Maar dat is zeer de vraag. In ieder geval durven steeds minder experts zich nog 
aan voorspellingen te wagen.3

Crises in onroerendgoedmarkten gaan doorgaans samen met  bankencrises. Op het moment dat de 
grens van hetgeen woningkopers kunnen financieren met hypothecair krediet wordt bereikt, wankelt  
de zekerstelling van de waarde van het onderpand. Tophypotheken en dalende woningprijzen gaan 
daarin niet samen en  banken worden  voorzichtiger met het verlenen van hypothecair krediet. In 
een stagneren woningmarkt willen banken noch investeerders in gesecuritiseerde 
hypotheekpakketten risico’s nemen bij een toenemend negatief  verschil tussen krediethoogte en de 
prijs van het onderpand. Figuur 3 illustreert de samenhang tussen woningprijzen en verlening van 
hypothecair krediet.  

 Voorlopig is het einde van de prijsdaling nog niet in zicht en zal er naar 
alle waarschijnlijkheid, evenals in de jaren 80, een aanmerkelijke periode van prijsstagnatie volgen.  

De overheid kwam te hulp met maatregelen als verruiming van de Nationale Hypotheekgarantie 
(NHG), waar vervolgens met name tophypotheken steeds vaker onder kwamen te vallen.  In de loop 
van 2011 werd voor velen duidelijk dat er geen sprake was van een tijdelijke correctie van de 
koopwoningmarkt, maar van een ernstige crisis. De overheid onderkende de risico’s van de NHG en 
verscherpte langzaam maar zeker de kredietvoorwaarden (LTV en LTI  ratio). De afname van de 
kredietverschaffing door banken leidde tot een verdere prijsdaling van woningen en dit op zijn beurt 
weer tot een verdere afname van kredietruimte voor banken.   

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.woningmarktcijfers.nl/nieuws/huizenprijzen_niet_te_voorspellen.htm 
 

http://www.woningmarktcijfers.nl/nieuws/huizenprijzen_niet_te_voorspellen.htm�
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Figuur3   jaarlijkse toename hypothecair krediet en reële huizenprijzen, 1965 -2009 

 

Bron: http://www.ftm.nl/exclusive/twee-keer-dezelfde-steen  

 

We zitten nog steeds te midden van een negatieve zichzelf versterkende spiraal: woningprijzen dalen 
- banken verstrekken daarom minder krediet - waardoor woningprijzen verder dalen – banken 
minder krediet verstrekken – enzovoort. Als gevolg van deze negatieve spiraal is de structuur van de 
koopwoningmarkt wezenlijk en (voorlopig4

 

) onomkeerbaar veranderd. De koopwoningmarkt kent 
een eigen dynamiek die, naast de zogenaamde fundamenten (kredietvoorwaarden, rente, 
inkomensontwikkeling, woningaanbod) van invloed is op haar toekomstig functioneren. Deze eigen 
dynamiek van de koopwoningmarkt is helaas een aspect dat nog onvoldoende  erkend is en 
onderzocht wordt, maar is van groot belang  om toekomstige kansen en risico’s van de woningmarkt 
te benoemen.    

2.3 Doorstroming stagneert 

De structurele verandering van de koopwoningmarkt sinds 2008 heeft op het eerste oog vooral 
betrekking op het wegvallen van de doorstroming ofwel,  op de aanzienlijke afname van de 
verhuisfrequentie van woningeigenaren. Vòòr 2008 maakten de snel stijgende woningprijzen het 
voor woningeigenaren aantrekkelijk om overwaarde te gebruiken voor de financiering van meer luxe 
woningen, via verhuizing en/of verbouwingen. Sinds 2008 leidden dalende woningprijzen echter 
vrijwel direct tot stagnatie in de woningverkoop. Er is steeds minder sprake van overwaarde en 
steeds vaker van restschuld (zie figuur 4), vooral onder jonge woningeigenaren die in de jaren 00 

                                                           
4 Met ‘voorlopig’ ga ik uit van tenminste 15 jaar. Herstel van de crisis van de jaren 80 duurde ook 15 jaar (d.w.z. herstel naar 
het nominale woningprijsniveau van voor de crisis) en de huidige woningmarktcrisis zal om redenen waar nu niet op kan 
worden ingegaan, waarschijnlijk veel ernstiger blijken.  

http://www.ftm.nl/exclusive/twee-keer-dezelfde-steen�
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kochten.5

 Figuur 4 .   Percentage woningeigenaren met restschuld 

 Hun (top)hypotheek is doorgaans hoger dan de waarde van hun woning en velen hebben 
een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Bij de huidige oplopende werkloosheid is hun kans op 
baanverlies relatief groot. Ook komen in deze leeftijdsgroep naar verhouding veel echtscheidingen 
voor.   

 

De lage verhuisfrequentie onder woningeigenaren zal vooralsnog een onomkeerbaar proces blijken 
omdat niet alleen bij dalende, maar ook bij stagnerende woningprijzen het lang duurt voordat de 
investeringskosten zijn terugverdiend.  

 

2.4 Nieuwbouw zet prijzen woningvoorraad onder druk 

De substantiële uitval van de woningvraag van doorstromers heeft ondermeer tot gevolg dat 
nieuwbouwwoningen sinds de crisis voor steeds lagere prijzen worden aangeboden.  Anders dan 
voor de crisis zijn koopstarters nu de grotere klant bij nieuwbouw. Maar zij kunnen met minder eigen 
vermogen en strengere kredietvoorwaarden lagere koopprijzen financieren dan de doorstromer met 
overwaarde.  In de afgelopen jaren is al flink bezuinigd op bouwkosten en, in mindere mate, op 
grondprijzen. Het gevolg is dat nieuwbouwprojecten steeds vaker worden aangeboden voor lagere 
prijzen dan bestaande woningen van vergelijkbare of zelfs mindere kwaliteit. Makelaar van der  Wel 
van Max Makelaardij gaf in dit kader het voorbeeld van het nieuwbouwproject De Eilanden dat qua 
kwaliteit concurrerend is met veel woningen in de Meerpolder, maar lager geprijsd is.  
Eenzelfde effect heeft de verkoop van het zeer laag geprijsde aanbod van bestaande sociale 
woningbouw. Dat is althans de mening van makelaar Kolpa. Maar in de praktijk blijkt in Lansingerland 
de verkoop van corporatiewoningen minder goed te lopen.  
Door de concurrentie met nieuwbouw wordt het voor eigenaren van bestaande woningen steeds 
lastiger om te verhuizen zonder de vraagprijzen (verder) te verlagen.  Daardoor neemt het aantal 
doorstromers dat naar nieuwbouwwoningen verhuist verder af, hetgeen weer gevolgen heeft voor 
de vraag naar nieuwe koopwoningen in de meer luxe segmenten. Zowel de geïnterviewde 

                                                           
5  Het CBS berekende dat per 1.1.2012 1 miljoen woningeigenaren onder water (staat eigenaar of huis onder 
water?) stonden. DNB kwam onlangs met cijfers die tonen dat dit aantal een jaar later, 31.12.12,  is 
toegenomen tot 1,3 miljoen huishoudens, ofwel een derde van alle woningeigenaren. Het totale tekort van deze 
huiseigenaren bedraagt 65 miljard Euro, hetgeen betekent dat het gemiddelde bedrag waarvoor de woningeigenaar onder 
water staat 50.000 Euro is.  
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projectontwikkelaars als de makelaars bevestigen dat, vanwege de sterk verminderde doorstroming, 
de vraag naar nieuwbouw in de duurdere segmenten aanzienlijk is gedaald.  

Een ander gevolg van sterk verminderde doorstroming in de koopsector is dat het aanbod van 
nieuwbouw en dat van bestaande woningen vaker concurreren om dezelfde vraag: die van de 
koopstarter. Er zijn  steeds meer actoren die in dezelfde vijver vissen.  

 

2.5 Einde ’ladder’ koopwoningmarkt  

De ladder, een metafoor voor een wooncarrière binnen de koopwoningmarkt, is ontstaan in de 
periode voor 2008. Verhuisketens dreigden echter te stagneren, met name in de jaren 00, door de 
toenemende onbetaalbaarheid van  koopwoningen voor starters als gevolg van de hoge 
woningprijzen. Als antwoord werden kredietvoorwaarden verder versoepeld. Koopstarters namen 
met tophypotheken en aflossingsvrije leningen meer en meer risico. Zij deden dit in de overtuiging 
dat woningprijzen alleen maar omhoog konden gaan: met een voet op de onderste trede van de 
woningladder was het wachten op voldoende nominale prijstoename om door te stromen naar de 
volgende trede op de ladder: een betere en/of grotere koopwoning.  

Omdat de woningprijzen in de jaren 90 zo snel waren gestegen, werd in de jaren 00 de eerste koop 
steeds vaker een klein en soms kwalitatief minder goed appartement. Inmiddels  begint deze 
tussenstap - de kleine starterwoning –uit beeld te verdwijnen. De overwegingen en keuzen van 
koopstarters voor een woning zijn de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Dit is zowel het gevolg van 
het feit dat de prijzen van veel (nieuwbouw) eengezinswoningen nu vaak concurrerend zijn met de 
zogeheten bestaande starterappartementen, als van het gegeven dat  koopstarters nu  een woning 
zoeken die mogelijkheden biedt voor bewoning voor langere tijd, bijvoorbeeld als gezin.  

 

2.6  Segmentering koopwoningmarkt 

Het verdwijnen van de woningmarktladder is deel van een structurele verandering die heeft 
plaatsgevonden sinds 2008: de koopwoningmarkt is veranderd van een geïntegreerde markt, in één 
die segmenteert.6

 

 Een geïntegreerde koopwoningmarkt wordt gekenmerkt door relatief veel 
verhuizingen, waarbij de herinvestering van overwaarde de woningmarktregio’s en marktsegmenten 
(de treden van de  ‘ladder’) met elkaar verbindt (of integreert). Bij een lage verhuisfrequentie en 
lange woonduur, nemen de verschillen tussen de woningmarktregio’s en marktsegmenten toe en 
ontwikkelt elke regio en segment een zeker mate van eigen dynamiek, die onder andere wordt 
beïnvloed door lokale factoren zoals toegang tot werkgelegenheid, demografie en de samenstelling 
van de woningvoorraad.  

 

                                                           
6 Zie:  Martens, M (2009a) Eén ding is zeker: woningprijzen in Nederland zullen scherp dalen, in: Bouwkostenkunde en 
Huisvestingseconomie, feb/mrt 2009 pp8-12; Martens, M (2009b) De implosie van een woningmarkt, in: Tijdschrift voor 
Volkshuisvesting 2009/6_pp 12-17  
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2.7 Vraaguitval koopwoningen 
 
Triest effect van deze structuurverandering van de koopwoningmarkt is echter dat vooral degenen 
die gedurende de afgelopen 10 jaar met hoge leningen hebben gekocht, veelal jonge koopstarters, 
kunnen ‘vastzitten’ in onverkoopbare en voor hun wensen vaak ongeschikte en, naar de huidige 
maatstaven, te dure woningen. Zij kunnen niet verkopen zonder verlies te nemen. En ook als zij wel 
verlies zouden nemen is het met restschuld lastig om doorstroming naar een andere koopwoning te 
financieren.  Het effect is een belangrijke uitval in de vraag naar koopwoningen, terwijl de wens om 
te verhuizen groot is omdat de huidige eigen woning vaak niet voldoet of te duur is.   
 
Deze vraaguitval is terug te vinden in de afname van het aantal transacties van koopwoningen. Deze 
is in juni 2013 nog maar 40% van het aantal in juni 2006. Dat is een forse achteruitgang en de trend is 
nog steeds een dalende. Uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl blijkt dat vooral de verkoop van 
dure woningen is afgenomen. In de prijsklasse van € 300.000-500.000 werden in het afgelopen jaar 
(H1 2013 tov H1 2012) 27,5% minder woningen verkocht en boven de € 500.000 zelfs 39% minder. 
Ook in het middensegment namen de transacties af, met bijna 19%. In de prijsklasse tot € 100.000 
nam het aantal transacties toe met 24% en tussen € 100.000 en 200.000 met 4,4%. Voor een deel 
schuiven woningen door naar een lagere prijsklasse. 
 
 
2.8 Starters en doorstromers 

Er is een breed gedragen overtuiging dat de bouw van starterwoningen leidt tot doorstroming. In de 
huidige (segmenterende) markt is het echter nog maar zeer de vraag of dit regel  is. Starters die een 
nieuwe woning of een (sociale) huurwoning kopen genereren geen verhuizingen. Daarnaast is er een 
groot aanbod van leegstaande woningen van eigenaren die al een andere woning hebben gekocht. 
Tot slot zijn er de woningeigenaren die met verlies verkopen. Dankzij de restschuld, komen zij vaak 
niet in aanmerking voor een nieuwe hypotheek en zijn ze aangewezen op de huursector. Niet de 
starters belemmeren de dynamiek op de koopwoningmarkt, maar degenen die al woningeigenaar 
zijn blijken in de huidige markt veel minder vaak te (kunnen) verhuizen.  

De door de gemeente geïnterviewde lokale ontwikkelaars bevestigen dit beeld. Er is vraag naar de 
goedkoopste segmenten nieuwbouw (rond de 2 ton) van de kant van (semi-)starters en voormalige 
huurders, maar men ziet weinig beweging in de duurdere segmenten. Sommigen zien wel kansen 
voor de verkoop van twee-onder-een kapwoningen van 2,5 à 3 ton voor woningeigenaren die een 
goedkope woning (1,5 tot 2 ton) achterlaten. Dat segment verkoopt nog enigszins, aldus de 
ontwikkelaars. Makelaars proberen met veel kunst en vliegwerk verhuisketens te bewerkstelligen 
door verkopers en kopers met elkaar te verbinden, maar met wisselend succes. Hoe langer de ketens 
hoe grote de kans op een zwakke schakel.  Om die reden is ook het zgn. Treintjesproject van de VEH 
helaas geen succes geworden.7

Onderstaande tabel vat een en ander samen. Sinds de crisis is het aantal verhuizingen aanzienlijk 
gedaald onder zowel starters en doorstromers, maar met name onder doorstromers vanuit 

 

                                                           
7 http://www.nvm.nl/actual/juli_2013/veh_rolt%20_treintjesproject_landelijk_niet_uit.aspx   Vereniging Eigen Huis (VEH) 
gaat het landelijke pilotproject ‘Ik wil door’ niet landelijk uitrollen. De belangenorganisatie van woningeigenaren vindt het 
project te weinig succesvol. Tot dusver heeft het slechts één keer succes opgeleverd. 

http://www.nvm.nl/actual/juli_2013/veh_rolt%20_treintjesproject_landelijk_niet_uit.aspx�
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koopwoningen.  Van de woningeigenaren die wel doorstromen is het gemiddeld inkomen 
toegenomen. De woningeigenaar die kan verhuizen is gemiddeld rijker geworden, terwijl starters en 
voormalige huurders die verhuizen gemiddeld minder verdienen dan drie jaar geleden.   

 

Tabel  1   verhuisgerelateerde indicatoren 2009-2012 

Indicator Jaar  starter doorstromer 
vanuit huur 

doorstromer 
vanuit koop 

aantallen huishoudens x 1000 
2009 75 75 130 

2012 66 54 69 

gemiddeld aankoopbedrag woning 
x 1000 

2009 197 220 300 

2012 189 212 299 

gemiddeld bruto inkomen x 1000 
2009 46 57 65 

2012 42 55 67 

gemiddelde hypotheeksom x 1000 
2009 201 226 245 

2012 185 220 251 

gemiddeld loan to income[1] 
2009 4,4 4,0 3,8 

2012 4,4 4,0 3,7 

gemiddelde loan to value[2] 
2009 102,2% 102,6% 81,9% 

2012 97,5% 103,5% 83,8% 

bron: BZK/CBS (WoON2009, WoON2012) 

“Meer dan de helft van de woningvoorraad in ons land bestaat uit koopwoningen. Toch verhuizen 
meer huishoudens naar een huurwoning. Van de 461 duizend woningen die in 2011 zijn betrokken 
door startende of doorstromende huishoudens, was 70 procent een huurwoning.  
De dynamiek op de huurmarkt is dus beduidend groter dan op de koopmarkt. ”8

 

   

                                                           
8 CBS, Meer startende huishoudens naar een huurwoning; 5 augustus 2013  

 

https://abonneren.rijksoverheid.nl/admin/newsletters/53/editions/1752/edit?variant_id=3788#_ftn1�
https://abonneren.rijksoverheid.nl/admin/newsletters/53/editions/1752/edit?variant_id=3788#_ftn2�
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Figuur 5   Startende en doorstromende huishoudens naar huurwoning of eigen woning, 2010–2011

 

De dynamiek van de koopwoningmarkt wordt momenteel in hoge mate bepaald door die op de 
huurmarkt. Het overgrote deel van de doorstromende  huishoudens gaat naar de huursector (figuur 
5). Er vindt een omvangrijke uitstroom plaats van koop naar huur (58.000 in 2011) en een iets 
kleinere toestroom van voormalige huurders naar de   koopsector (50.000 in 2011). Ook bij startende 
huishoudens wint de huurwoning aan populariteit. In 2011 betrokken ruim 90 duizend startende 
huishoudens (72%)  een huurwoning, bijna 10 procent meer dan in 2010 (CBS).  

 

2.9 Herijking doelgroepenbeleid in huur- en koopsector 

De structurele verandering van de koopwoningmarkt die heeft plaatsgevonden sinds 2008 heeft 
direct gevolgen voor zowel de koop- als de huursector. In een geïntegreerde koopwoningmarkt, zoals 
voor 2008, was er sprake van een toenemende  scheidslijn tussen degenen die een woningaankoop 
kunnen financieren en hen die dat niet kunnen. Huren werd steeds meer de optie voor degenen die 
niet konden kopen. Wooncarrières  voltrokken zich vaker binnen of de koop- of de huursector.  Met 
de halvering  van de doorstroming binnen de koopsector  en het ‘omvallen’  van de 
woningmarktladder  begint dit beeld radicaal te veranderen.  In de huidige woningmarkt neemt de 
vraag naar huurwoningen aanzienlijk toe. Van alle huishoudens die in 2011 verhuisden betrok 70% 
een huurwoning (zie figuur 5). Maar ook verhuizingen van en naar de koopsector zijn in hoge mate 
afhankelijk geworden van de dynamiek van de huursector: de helft van de woningeigenaren die 
verhuizen kiest voor een huurwoning. En bijna tweederde van de woningkopers in 2011 was, zoals de 
Engelsen het noemen, first time buyer,  ze waren huurder (38%) of starter (28%) (CBS). Maar starter 
of doorstromer, verreweg de meesten kiezen voor een huurwoning. Een woning kopen is  nu minder 
vanzelfsprekend. En degenen die graag willen kopen en voor een hypotheek in aanmerking komen 
zullen steeds vaker eerst enige tijd moeten sparen en tijdelijk een huurwoning betrekken.  
De uitstroom uit de koopsector neemt eveneens toe: 56% van de woningeigenaren die in 2011 
verhuisden betrok een huurwoning. Opvallend is dat vooral woningeigenaren in de leeftijd onder de 
30 en boven de 65 jaar bovengemiddeld de voorkeur geven aan een huurwoning (CBS_Statline).  
Gepensioneerden hopen met woningverkoop wellicht hun pensioen aan te vullen met de 
overwaarde die zij in de loop der tijd hebben opgebouwd via de aflossing van de hypotheek.  
  



De veranderde woningvraag en bouwopgave van de gemeente Lansingerland                  20       

Waar tot 2008 de huur- en koopmarkt verschillende groepen bedienden, zijn beide sectoren nu meer 
met elkaar verbonden geraakt. In ieder geval kan de koopsector niet groeien zonder een tijdelijke 
huursector voor would-be kopers en komen er koopwoningen vrij door een uitstroom van 65-
plussers. Deze uitstroom zal  mogelijk belangrijker worden nu de babyboomgeneratie de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het is zeer waarschijnlijk dat de komende jaren een 
grotere zelfstandige huursector zal ontstaan voor een brede groep huishoudens die eenvoudigweg 
geen toegang heeft of wenst tot een koopwoning of deze sector besluit te verlaten.  
 
De economische recessie draagt eveneens bij aan een toenemende vraag naar huurwoningen. Steeds 
minder mensen komen in aanmerking komen voor hypothecair krediet omdat het reëel besteedbaar 
inkomen daalt (CBS), de werkloosheid toeneemt en de werkzekerheid onder de  toch al krimpende 
beroepsbevolking afneemt. Daarbij groeit het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt, evenals de 
groep die mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt prioriteit geeft boven gebondenheid aan een 
locatie en hypothecaire verplichtingen.  
 
Genoemde veranderingen zijn voor iedereen eenvoudig verifieerbaar. Belangrijk is zich echter te 
realiseren dat het niet gaat om een tijdelijke aanpassingen van de woningmarkt, maar dat dit het 
beeld zal zijn voor de komende decennia. Er is geen weg terug naar de welvaartsgroei op basis van 
een permanente toename van (hypothecair) krediet zoals het geval was voor 2008. De woningmarkt 
van nu is wezenlijk een andere.  

 
 
  



De veranderde woningvraag en bouwopgave van de gemeente Lansingerland                  21       

3.  Krachten van Lansingerland 

 

3.1  Relatief jonge bevolkingsopbouw 

Vergrijzing speelt minder een rol binnen de grenzen van de gemeente Lansingerland, waar dankzij 
een aanzienlijk woningbouwproductie gedurende de afgelopen decennia zich veel gezinnen met 
kinderen hebben gevestigd. Er is dan ook nog steeds sprake van bevolkingsgroei binnen deze 
gemeente, tweede na Den Haag binnen de regio, terwijl de bevolking in Rotterdam sterk afnam. 9

In vergelijking met het landelijke cijfer is de huishoudengrootte in Lansingerland (2,27 personen)   
bovengemiddeld, evenals het geboortecijfer. Naast immigratie kent Lansingerland natuurlijke aanwas 
als oorzaak van bevolkingsgroei  .  

 

Lansingerland is een relatief jonge gemeente met een relatief grote potentiële woningbehoefte 
onder de tieners van nu.  

 

3.2 Positief migratiesaldo 

De aantrekkingskracht van Lansingerland binnen de regio is nog steeds aanzienlijk. De nieuwbouw 
heeft veel nieuwe huishoudens aangetrokken. Zo’n 90% van de nieuwkomers komt uit Zuid Holland 
en  ruim de helft uit de grote steden: Rotterdam (41,2%) en den Haag (9,8%). Vanuit omliggende 
gemeenten als Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft en Schiedam is eveneens sprake van een 
vestigingsoverschot. Lansingerland blijkt met name aantrekkelijk voor gezinnen uit de regio (figuur 
7).  

Figuur 7   Verhuizingen: aandeel personen in gezinsverband (Lansingerland) 

 

Bron: eigen berekening op basis van CBS gegevens 

 

Maar ook binnen de gemeente zijn verhuizingen toegenomen als gevolg van nieuwbouw. Deze 
verhuizingen werden vanaf 2007 relatief belangrijker ten opzichte van de immigratie (figuur 8). Dit 
zou er op kunnen wijzen dat woonwensen van lokale ‘verhuisgeneigden’ in de toekomst (meer) 
aandacht verdienen.  

                                                           
9 Demo-Signaal,nr 2, maart 2013 
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Figuur 8   Verhuizingen 2000-2011 binnen, naar en vanuit Lansingerland  
 

 

Bron: eigen berekening op basis van CBS gegevens 

 

3.3 Kwaliteit woonmilieus  

Het aanbod in Lansingerland omvat in hoofdzaak woonwijken met eengezinswoningen naast landelijk 
wonen, woonwijken met appartementen en eengezinswoningen gecombineerd en  hoogwaardig 
wonen.10

 

  Het suburbane, grondgebonden dan wel compact woonmilieu domineert (Rosetta). Binnen 
de regio is vraag naar dit type woonaanbod en -milieu. Een van de resultaten van het onderzoek in 
de DGWT dat direct voortvloeit uit de PMC-benadering (Product-Markt -Combinaties)  is dat  13% 
van de bevolking binnen de regio het cluster Landelijk & Vrij ambieert. Bijna deze hele groep streeft 
naar een woonsituatie die zich kenmerkt door rust, ruimte en een landelijke of dorpsachtige 
omgeving. Dit cluster vormt in feite de grootste mismatch tussen de huidige en de gewenste situatie 
van woningzoekenden. Een groot deel van deze groep denkt aan een woning in de prijsklasse tussen 
€ 250.000 en € 350.000. Maar ook de clusters Rustig en Functioneel (een stedelijke goed bereikbare 
omgeving met winkelcentrum en groen) en Ruim en Hoogwaardig (wonen met gelijkgestemden in 
een luxe woonwijk met veel ruimte en groen) zijn van een vergelijkbare populariteit. En 
Lansingerland biedt die mogelijkheid al (zie figuur 9). Hetzelfde geldt voor gezellig & de wijk 
(gezellige gezinswijk met vooral eengezinswoningen) en praktisch & vertrouwd (eigen ‘gewone’, 
veilige en gezellige woonwijk met voorzieningen zoals een gezondheidscentrum en Winkelcentrum).  

 

 

 

                                                           
10 Factsheet Lansingerland  
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Figuur 9   Huidige Product-Markt-Combinaties (bron: uitsnede DGWT p 39) 

 

Figuur 10  Clustering gewenste Product-Markt-Combinaties (bron: DGWT) 

 

 

Een conclusie kan zijn dat Lansingerland een gedifferentieerd aanbod biedt van de onder 
woningzoekenden gewenste Product-Markt-Combinaties die vallen binnen het kader van een 
suburbaan woonmilieu. Dit zijn belangrijke kwaliteiten van Lansingerland die men verder zou kunnen 
uitbouwen.    
 
 

3.4  De woningvoorraad 

Lansingerland heeft in vergelijking met het landelijk gemiddelde relatief veel koopwoningen, 
eengezinswoningen en een jonge voorraad: de helft van woningen is gebouwd na 1990. 
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Tabel  2  Kenmerken woningvoorraad Lansingerland 

segmenten woningmarkt (%)  LL   NL 
 Koopwoningen   77 60 
 Particuliere verhuurwoningen  2   9 
 Sociale verhuur woningen  21 31 
 Eengezinswoningen  89 71 
 Meergezinswoningen  11 29 
Bouwjaar 
 Tot 1945     6 20 
 1945-1989   44 58  
 1990-1999   19 12 
 Na 2000    31 10 
gem. woningbezetting   2,6 2,3 

 
Daar staat tegenover dat er slechts een gering aanbod is van huurwoningen, zeker in de particuliere 
sector, terwijl de vraag daarnaar toeneemt.  

Een voordeel van een nog jonge woningvoorraad is dat de vervangingsbehoefte veel minder groot is 
dan in veel andere gemeentes.  

De WOZ-waarde van de woningen in Lansingerland is gemiddeld aan de hoge kant, namelijk 307.000 
Euro tegenover 227.000 in Zuid Holland en 243.000 landelijk.11

 

 

3.4 Bereikbaarheid 

Het voordeel van een ligging tussen de steden Rotterdam en Den Haag is sinds de opening van de 
Hofpleinlijn aanzienlijk verbeterd. Beide steden zijn veel beter bereikbaar voor inwoners uit 
Lansingerland die in een van deze steden werkzaam zijn. Vooral in tijden van groeiende werkloosheid 
en onzekerheid over banen is het voor veel mensen van belang om te wonen op een locatie die zo 
veel mogelijk uitzicht biedt op (bereikbaar) werk. Daarnaast  is het voor werkende ouders met 
kinderen van belang om  de woon-werk afstand te minimaliseren in tijd. 

 

  

                                                           
11 Gemeente op Maat,Lansingerland, CBS 2011 
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4. Risico’s voor Lansingerland  

 

4.1  Vertrek jonge huishoudens 

Na een korte daling tussen 2006 en 2009 neemt het aantal personen dat de gemeente verlaat weer 
toe, terwijl de instroom van personen al sinds 2006 afneemt. Het woningaanbod sluit niet aan bij de 
wensen van een deel van deze groep. Volgens de geïnterviewde makelaars zijn het vooral jongeren 
die de gemeente verlaten. Zij kiezen ervoor om elders te gaan studeren en een deel van hen keert 
naar verloop weer tijd weer terug als ‘boomeranger’ of als (beginnend) gezin. Een andere belangrijke 
vertrekreden is het woningaanbod, dat in Rotterdam (Noord) veel goedkoper is dan in de gemeente 
Lansingerland. Woningprijzen van appartementen in Rotterdam variëren van 100.000 tot 135.000 
euro (zegt de één), van één tot twee ton (zegt de ander) en dalen nog steeds. Met name corporaties 
gaan onder marktprijs zitten en nemen de rest mee. Het gevolg is dat ook in Rotterdam veel 
eigenaren van starterappartementen niet zonder verlies kunnen verkopen en dat deze markt ook 
daar behoorlijk vastzit, hetgeen remigratie naar Lansingerland belemmert.   

 

4.2 Discrepantie woningaanbod en woningvraag 

Het overgrote deel van het woningaanbod in Lansingerland bestaat uit relatief dure koopwoningen, 
terwijl er tegelijkertijd juist een grote vraag is naar (goedkope) huurwoningen. De wachtlijsten bij 
corporaties voor gelijkvloers wonen (ouderen) of gezinnen bedragen zes tot acht jaar.  

Uit onderstaand overzicht blijkt dat bijna de helft van het huidige aanbod bestaande koopwoningen 
in het afgelopen jaar is verkocht. Met name de prijsklassen rond de twee ton en tot 3,5 ton lijken 
redelijk courant.  Bestaande woningen in Berkel en Rodenrijs verkopen beter dan in Bleiswijk.  Het 
aanbod bestaande koopwoningen blijft met ruim 700 aanzienlijk en is qua aantal vergelijkbaar met 
het jaarlijks gewenst aantal nieuwbouwwoningen. 

Tabel 3  woningen verkocht in Lansingerland, mei 2012 –april 2013 

Het aanbod van bestaande  koopwoningen      
   bestaande  bestaande  
   woningen te koop woningen verkocht   
 aantal   740  377  
 
 < 2ton   13,7%  18,0% 
 2-3 ton   48,7%  38,7% 
 3-4 ton   12,6%  25,7% 
 >4ton   24,8%  17,5% 
 
Berkel & Rodenrijs   43,5%  52.0% 
Bergschenhoek   33,7%  32,6% 
Bleiswijk    22,7%  15,4% 
(bron: eigen berekening op basis van Funda; verkocht: mei 2012 tot april 2013) 
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Het grote aanbod van koopwoningen staat in contrast met de toenemende vraag naar 
huurwoningen. Dit  beeld wordt bevestigd door beide makelaars die aangaven dat woningzoekenden 
bij koop vrezen voor onderwaarde vanwege de dalende woningprijzen. Bovendien ontbreekt het de 
meesten aan financieringsmogelijkheden. Nieuwe huishoudens willen voor het overgrote deel  
huren. Degenen die al ergens wonen blijken in grote meerderheid te kiezen voor dezelfde sector: 
huurders willen blijven huren en woningeigenaren  geven de voorkeur aan kopen.  

WOON2012 bevestigt dit beeld. Landelijk zoekt het merendeel van de starters een huurwoning en 
hetzelfde geldt voor de meeste woningzoekende huurders. Veel   woningeigenaren willen verhuizen 
naar een andere koopwoning, maar dit betreft vaak een uitgestelde verhuiswens. Weinigen zijn 
actief zoekend. Over de hele breedte neemt de vraag naar huurwoningen toe, zowel in de 
goedkoopste segmenten als voor huren boven de liberalisatiegrens.  
 
 
Figuur 11   Gewenste woningtype en eigendomsvorm naar positie op de woningmarkt, 2002-2012 (abs)  

 
(Bron: WOON 2012) 
 

 

De verhuisgeneigdheid in Lansingerland is lager (34%) dan in de regio (47%). Waarschijnlijk is dit het 
gevolg van het grote aandeel woningeigenaren binnen deze gemeente die last hebben van de 
woningmarktcrisis. Wel wil 61% van de woningzoekenden in Lansingerland blijven wonen. Het 
merendeel van hen is woningeigenaar (71%) waarvan driekwart weer wil kopen. Maar een 
minderheid zegt actief te zoeken voordat de huidige woning is verkocht. Van de woningzoekenden in 
de gemeente  is 29% huurder waarvan het overgrote deel wil blijven huren. Zelfs 77% voor minder 
dan 634 Euro per maand. Dit wijkt af van het landelijke beeld (WOON2102) waaruit een grotere 
vraag naar duurdere huurwoningen blijkt. Mogelijk is er, conform de landelijke trend, binnen de 
regio meer vraag naar dure huurwoningen.  
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Tabel 4  Woonwensen ‘verhuisgeneigden’ uit Lansingerland.  
 

 
(Bron: Factsheet Lansingerland) 
 

Het regeringsbeleid maakt het de corporatiesector momenteel lastig om door te gaan met 
investeringen in nieuwe woningbouwprojecten die tegemoet  komen aan de vraag naar goedkope 
huurwoningen. Met name de verhuurdersheffing lijkt een groot struikelblok. Antwoorden worden 
nog gezocht, maar liggen vaker in de sfeer van vervangende nieuwbouw en herstructurering. Dit  zal 
niet leiden tot een aanmerkelijke toevoeging van goedkope huurwoningen aan de woningvoorraad. 
Particuliere investeerders en beleggers in huurwoningen worden eveneens met deze 
belastingmaatregel geconfronteerd. Desondanks lijkt er animo te zijn onder beleggers om te 
investeren in huurwoningen vanaf het middensegment. Gezien plannen van beleggers om op drie 
van de vijf Eilanden eengezinshuurwoningen te bouwen wordt Lansingerland gezien als een kansrijk 
investeringsgebied.  

Het tekort aan huurwoningen in Lansingerland heeft negatieve effecten voor de gehele lokale 
woningmarkt, koop en huur. Zowel huurders als aspirant kopers, die tijd nodig hebben om te sparen, 
zullen voor een huurwoning op het woningaanbod in Rotterdam of andere gemeentes in de regio zijn 
aangewezen.  

 

4.3 Meer dan gemiddeld last van de woningmarktcrisis 

Meer dan driekwart van de woningvoorraad in Lansingerland bestaat uit koopwoningen en daarvan 
is bijna een derde na 2000 gebouwd. Een groot deel van deze groep woningeigenaren heeft grote 
kans om met hun hypotheek onder water te staan en zullen hun woning niet zonder verlies kunnen 
verkopen als ze zouden willen of moeten verhuizen. We kunnen alleen maar hopen dat deze groep 
de tijd en financiële mogelijkheid heeft om schuld af te lossen. 

Een ander aspect van de woningmarktcrisis betreft investeringen in de kwaliteit en in de 
instandhouding van eigen woningen. Dit geldt in mindere mate voor de nieuwe woningen, maar de 
oudere exemplaren worden steeds duurder in onderhoud.  Veel woningeigenaren rekenden erop een 
dergelijke investering te kunnen financieren via een krediet op de overwaarde van hun woning en 
hebben weinig financiële reserves aangelegd voor toekomstig onderhoud.  Achterstallig onderhoud 
van het eigen woningbezit dreigt een probleem te worden dat zal bijdragen aan een verdere 
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afwaardering van deze woningen. Organisaties als de Vereniging Eigen Huis waarschuwen daar al 
voor.  

 

4.4.  Hoe  groen is Lansingerland? 

Heel kort, en in dit verband terzijde (maar niet onbelangrijk), is de vraag die ook werd opgeworpen 
door enkele ontwikkelaars. Het imago van de gemeente is suburbaan, dorps en landelijk, maar niet 
alle (nieuwbouw)wijken bevestigen dit beeld. Nieuwe investering zijn gepland, zoals het Annie MG 
Schmidtpark, maar een eventueel uitblijven daarvan zou het groene imago van de gemeente kunnen 
schaden.  

 

4.5  Lansingerland binnen de regio: het verdelen van de bouwopgave 
  

De nieuwbouwwijken van Lansingerland hadden een grote aantrekkingskracht op huishoudens uit de 
regio.  Het migratiesaldo met Rotterdam was voor Lansingerland in de periode 2006-2010: 52% (3642 
personen), en 12,8% is het positieve migratiesaldo met Den Haag. Maar ook met andere omliggende 
gemeente was het migratiesaldo voor Lansingerland positief, met uitzondering van Pijnacker. 

Tabel  5   Migratie saldi Lansingerland ten opzichte van gemeenten in de regio, 2005-2010 

  

Bron: Woningbouwprogramma’s zuidvleugel subregio, Bijlage 1 

 

De woningmarktcrisis treft alle gemeenten in de regio en leidt overal tot het bijstellen van 
bouwplannen. Dat geldt ook voor de regionale verstedelijkingsopgave die Lansingerland kreeg 
toebedeeld. Het verdelen van schaarste is altijd lastiger dan van overvloed. Gemeenten willen nu zo 
veel mogelijk bouwprogramma’s binnen hun eigen grenzen bouwen en beschouwen de 
woningbouwambities van buurgemeenten steeds vaker als concurrerend. Echter het aanbod van 
woningen in  landelijke en dorpse woonmilieus dat Lansingerland kan bieden blijft vooralsnog 
concurrerend ten opzichte van dat van de gemeente Rotterdam.  
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4.6 Bouwplannen en taakstelling 
 

De geplande bouwproductie in Lansingerland is groter dan de huidige taakstelling binnen de regio. 
Deze taakstelling is sinds de woningmarktcrisis verschillende malen naar beneden toe bijgesteld.  

 Om de bouwplannen te kunnen realiseren heeft de gemeente in het verleden veel geïnvesteerd in 
de aankoop van bouwgrond. Onlangs heeft de gemeente echter 72 miljoen euro moeten afboeken 
op de exploitaties van woningbouw- en bedrijfslocaties. Niet bouwen kost veel geld; een groot 
dilemma in deze tijd.  
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 5.  Kansen voor Lansingerland  

Het benoemen van de kansen voor woningbouw in Lansingerland moeten we zien tegen de 
achtergrond van de crisis op de koopwoningmarkt en de structurele verandering die dit heeft 
teweeggebracht.  Tegelijkertijd gaat het erom de specifieke kwaliteiten van de gemeente 
Lansingerland verder uit te bouwen.  

 

5.1 Veranderde woningmarkt  

Zoals eerder aangegeven vond (en vindt) er een belangrijke vraaguitval plaats in de duurdere 
segmenten van de koopsector als gevolg van dalende woningprijzen en het wegvallen van de 
doorstroming.  Dit waren in feite de segmenten die sinds de jaren 90 het overgrote deel van het 
aanbod van nieuwbouwwoningen in Lansingerland bepaalde. De huidige woningmarktcrisis kan 
alleen maar leiden tot een herijking van het lokale bouwbeleid. Een herijking die enkel zin heeft als 
deze meegaat met de stroom van veranderingen die hebben plaatsgevonden:  

- Substantiële uitval van de vraag naar koopwoningen. Deze vraag versmalt naar enerzijds 
inkomensgroepen, die in aanmerking komen voor hypothecair krediet en over eigen 
vermogen beschikken,  en anderzijds naar huishoudens die zich voor langere tijd op een plek 
willen vestigen.  Waardebehoud van de investering  staat voorop waardoor kwaliteit en 
duurzaamheid nu belangrijke keuzecriteria zijn voor de woningkoper. Criteria die in zekere 
zin  ook gelden bij  beleggingen in huurwoningen.  

- Complementair aan de afnemende vraag naar koopwoningen is de toename van de vraag 
naar huurwoningen onder een brede groep van huishoudens. Dit betreft deels huishoudens 
die niet voor een hypotheek in aanmerking komen qua inkomen of werkzekerheid en deels 
huishoudens die voor een huurwoning kiezen.   

- De dynamiek van de koopwoningmarkt zal in toenemende mate bepaald gaan worden door 
die van de huursector. Waar wooncarrières tot 2008 veelal binnen de ‘eigen’ sector 
plaatsvonden zal nu vaker tussen beide sectoren verhuisd worden. Dit betreft vooral 
woningeigenaren die vaker aan het begin en eind van hun wooncarrière zullen huren.   

- Het gevolg is dat het mobiliteit binnen de gehele woningmarkt afhankelijk wordt van het 
aanbod van huurwoningen. De vraag naar het aantal huurwoningen zal ook daarom 
toenemen.  

- De mate van mobiliteit binnen de huursector is tevens afhankelijk van de vraag in hoeverre 
de kwaliteit van het aanbod aansluit bij de levensfasen en woonwensen van degenen die een 
woning zoeken.  

 

5.2 Lokalisering van de bouwopgave 

We hebben gezien dat segmentering van de woningmarkt ondermeer inhoudt dat lokale factoren als 
toegang tot werkgelegenheid, samenstelling van bevolking en woningvoorraad een belangrijke rol 
gaan spelen bij de toekomstige woningvraag.  Lokale factoren nemen toe in betekenis. Marktprijzen 
van koopwoningen worden minder beïnvloed door elders gerealiseerde verkoopwinsten, en vaker 
door koopkracht en gespaard vermogen van de woningzoekenden. En dat geldt voor zowel de huur- 
als koopsector.   
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De ‘lokalisering’ van de woningmarkt volgt in Lansingerland eveneens uit de kleinere rol die deze 
gemeente krijgt toebedeeld in de regionale bouwopgave. Bouwen voor eigen woningbehoefte staat 
nu voor de gemeente Rotterdam voorop waardoor de regionale opgave die Lansingerland eerder 
kreeg aanzienlijk is verlaagd en versmalt tot die van het ‘dorps suburbaan’ woonmilieu. Het lijkt ook 
voor Lansingerland verstandig om bij haar bouwopgave de focus te houden op de lokale 
woningbehoefte, met name op de jonge huishoudens die nu de gemeente verlaten.   

Als gevolg van haar gespecialiseerde suburbane taakstelling binnen de regio gedurende de VINEX en 
Post-VINEX perioden heeft de woningmarkt in Lansingerland een tamelijk eenzijdige ontwikkeling 
doorgemaakt: het aanbod bestaat in hoofdzaak uit koopwoningen in suburbane woonmilieus. Maar 
ook het woningaanbod van andere  gemeenten binnen de regio kent een zekere mate van 
eenzijdigheid. Vergelijk bijvoorbeeld Rotterdam, Schiedam of Pijnacker met elkaar. Zo lang deze 
verschillen bestaan zullen verhuizingen tussen gemeenten, vanwege specifieke lokale kwaliteiten en 
tekortkomingen in het woningaanbod,  niet te vermijden zijn.  De komende tijd heeft Lansingerland 
nog een regionale taak  in woningbouw in dorpse woonmilieus. Daarnaast  zou men bij de 
bouwprogrammering de aandacht meer kunnen  richten op de lokale woningvraag .  

 

5.2  Waar ligt de woningvraag 

De aantrekkingskracht van Lansingerland binnen de regio is groot. Met name jonge huishoudens (tot 
45 jaar) met kinderen of kinderwens betrokken er de afgelopen jaren een nieuwbouwwoning. Het 
gevolg is dat Lansingerland een relatief jonge bevolkingsopbouw kent en, dankzij de er opgroeiende 
kinderen,  een relatief grote potentiële woningvraag vanuit de eigen bevolking kan verwachten. Nu 
al, maar met name de komende vijf à tien jaar. Dat betekent dat een belangrijk deel van de 
woningvraag ligt bij startende huishoudens uit de eigen gemeente. Daarnaast blijft de gemeente 
aantrekkelijk voor (jonge) gezinnen vanuit de regio. Een deel daarvan zijn remigranten die na een 
opleiding of studie terugkeren of die gezien hun inkomen in een eerdere fase van hun wooncarrière 
aangewezen waren op de goedkope woningvoorraad in (bijvoorbeeld) Rotterdam Noord.  

Woningvraag naar leeftijd 

Het is lastig om te voorspellen waar de woningvraag precies zal liggen omdat de bevolkingsprognoses 
van de gemeente uitgaan van nieuwbouwprogramma’s die nu niet meer haalbaar zijn.   

Figuur 12 illustreert in welke mate de nieuwbouw van de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor 
de toename van het aantal kinderen en tieners en hun ouders (35-50 jaar). Het overgrote deel van de 
groep boven de 35/40 jaar zal waarschijnlijk in Lansingerland blijven wonen. Althans de 
verhuisgeneigdheid onder deze groep woningeigenaren is relatief gering.  De nieuwe potentiële 
woningvraag ligt bij hun kinderen. Opvallend is overigens dat sinds 2003 de leeftijd van de 
instromende huishoudens toeneemt.  

Uit onderstaande figuur blijkt eveneens dat het vertrek onder de groep 18-30/35 jarigen ten opzichte 
van de jaren 90 naar verhouding  is gestegen. Een deel vertrok voor studie of opleiding, anderen 
konden als starter in Lansingerland waarschijnlijk  geen geschikte betaalbare woning vinden. 
Terugkeer naar Lansingerland is onder beide groepen denkbaar.  
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Figuur 12 

 

Bron: Bevolkingsprognose Lansingerland 2013 

 

Het aantal senioren is in de laatste 15 jaar eveneens  flink gegroeid. Ook daar is een potentiële 
woningvraag, met name onder de 70-plussers. Omdat het hier om doorstromers gaat zal bij de 
planning van de nieuwbouwbehoefte  rekening gehouden moeten worden met het woningaanbod 
dat na hun verhuizing ontstaat.  

Woningvraag naar sector:  KOOP 
Er zal een vraag naar koopwoningen blijven, maar deze zal in de jaren die voor ons liggen lager zijn 
dan tot voor kort gebruikelijk. Er zal meer vraag zijn onder koopstarters dan doorstromers. Het 
aanbod vanuit de voorraad zal tegelijkertijd omvangrijk blijven. Er is een latente verhuiswens onder 
woningeigenaren, maar slechts weinigen zijn actief woningzoekend omdat men hoopt eerst de 
huidige woning te verkopen. Vrijwel alleen woningeigenaren met overwaarde zullen met redelijk 
gemak kunnen doorstromen naar een andere (koop)woning. Veel anderen zullen verlies moeten 
nemen en pas verhuizen als ze daartoe worden gedwongen door persoonlijke of financiële 
omstandigheden.  De grootste groep woningeigenaren met overwaarde is te vinden onder de 50- 
plussers. De verhuisgeneigdheid van deze groep is echter laag en neemt zelfs verder af.  Zij zijn de 
‘baby boomers’ die aardig hebben kunnen profiteren van de prijsstijgingen van voor 2008 en 
doorgaans wonen in  een gewenste woning en geen haast hebben om te verhuizen. Verhuismobiliteit 
onder hen neemt pas toe wanneer de huidige woning niet meer voldoet aan hun fysieke 
mogelijkheden.  Verhuismobiliteit na het 70e levensjaar is niet altijd gepland en vaak zorggerelateerd.   
Deze leeftijdsgroep neemt de komende jaren toe binnen Lansingerland. Men zou bij het aanbod van 
nieuwbouwwoningen daar nu al op kunnen gaan inspelen. Het betreft een woningvraag die niet 
alleen eisen stelt aan de woning (levensloopbestendig) maar eveneens aan de woonomgeving  (arts, 
winkels, etc). Wanneer de landelijke trend wordt gevolgd is een meerderheid van deze groep op zoek 
naar een huurwoning. De meer vermogende ouderen zullen waarschijnlijk   weer kopen. Overigens 
zoekt deze groep doorgaans lang niet altijd een kleinere woning.   
 
Woningbouw die specifiek is bedoeld voor de oudere uit- of doorstromende woningeigenaar in de 
gemeente heeft als effect dat het aanbod van bestaande koopwoningen toeneemt.  Er komen dan 
tegelijkertijd meerdere woningen in vergelijkbare prijs/kwaliteitsklasse op de markt. En dit is niet 
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bevorderlijk voor de - toch al lastige - verkoopbaarheid van zowel de bestaande als de nieuwe 
woningen. Het moeizame verloop van het project Zwanenbloem illustreert dit.   

De nieuwbouwvraag naar koopwoningen ligt naar verhouding beduidend vaker dan in het  verleden 
bij de koopstarter: nieuwe huishoudens en voormalige huurders. Deze groep heeft vaak een meer 
dringende verhuisreden zoals samenwonen, gezinsuitbreiding of juist echtscheiding. Velen kiezen 
voor het kopen van een eerste huis omdat het aanbod van geschikte huurwoningen ontbreekt en de 
hypotheekrenteaftrek de maandlasten drukt. De groep koopstarters die een woning zal kunnen 
financieren wordt echter wel kleiner als gevolg van onzekerheid met betrekking tot werk en inkomen 
en de verscherping van de voorwaarden voor krediet financiering. Strengere hypotheekvoorwaarden 
worden enigszins geneutraliseerd door de effecten van dalende  woningprijzen en de (historisch) lage 
rente. Hoe lang de rente nog zo laag blijft is echter onzeker. Hetzelfde geldt voor de houdbaarheid 
van de huidige hypotheekrenteaftrek.  

Het is overigens nog maar de vraag of het op grote schaal bouwen van zo  goedkoop mogelijke 
koopwoningen het beste antwoord is op de huidige vraag naar koopwoningen onder starters.  Dit 
gebeurde in de jaren 80 van de vorige eeuw. Deze nu weinig populaire woonwijken werden destijds 
op grote schaal voor relatief lage kosten en met veel overheidssubsidie gebouwd (premiekoop A,B, C 
en D voor de stedelijke gebieden). Vaak zijn dit woningen die nu om grote investeringen vragen in 
onderhoud en renovatie. Goedkoop bouwen is zelden toekomst bestendig bouwen. Bovendien is het 
van belang zich te realiseren dat bestaande woningen die te koop staan door (te) goedkoop 
nieuwbouwaanbod steeds verder uit de markt worden geprijsd.   

Woningvraag naar sector:  HUUR 
Nu de groep die in aanmerking komt voor een koopwoning als geheel steeds kleiner wordt, neemt de 
vraag naar huurwoningen over de gehele breedte toe. Deze vraag betreft niet alleen appartementen, 
maar evenzeer eengezinshuizen, niet alleen lage inkomens maar in toenemende mate ook midden 
inkomens. Ook hoge inkomens kunnen aarzelen een hypotheek te nemen in een deflatoire 
woningmarkt en ervoor kiezen om enige tijd te huren. Dit laatste kan tijdelijk zijn, totdat 
woningprijzen stabiliseren.  
 
De woningvraag vanuit de huidige gemeentebevolking  ligt de komende jaren vooral bij de startende 
huishoudens en de ouderen die zelfstandig wonen willen combineren met een zorgvraag. Dit kan 
betekenen dat de focus van de woningvraag  in Lansingerland  in de huursector ligt. Veel jonge 
huishoudens hebben nog te weinig inkomen, inkomensverwachting en beschikbaar vermogen om te 
kopen. Ouderen met zorgwens zouden ervoor kunnen kiezen om de overwaarde van hun 
koopwoning te gebruiken als aanvulling  op hun inkomen.  Pensioenen staan immers onder druk en 
de zorgkosten nemen toe.  
 
Gezinshuishoudens die uit de regio naar Lansingerland willen migreren zouden eveneens de voorkeur 
kunnen geven aan een huurwoning. Sterker nog, degenen die onder de huidige omstandigheden niet 
meer in aanmerking komen voor een koopwoning zouden wellicht juist naar Lansingerland willen 
verhuizen als er geschikte huurwoningen zouden worden aangeboden voor gezinnen in een 
suburbaan woonmilieu. De verwachting is dat er een latente vraag zal zijn naar huurwoningen in voor 
kinderen aantrekkelijke suburbane woonmilieus. Zowel voor startende huishoudens uit 
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Lansingerland zelf, als daarbuiten.  Woningzoekenden kiezen vaak in de eerste plaats voor de woning 
die zij nodig hebben, in dit geval een eengezinswoning, en daarna de sector die het best bij hen past.  
 
Woningvraag naar woningtype  
 
Eerder is aangegeven dat de dynamiek in de koopsector in toenemende mate bepaald wordt door de 
huursector. Een woning kopen is nu meer dan ooit een lange termijn investering. De 
verhuismobiliteit is laag en zal dat voorlopig blijven. Steeds meer personen die een eigen woning 
ambiëren zullen eerst een tijd moeten huren en wonen tijdelijk in een appartement. Tegelijkertijd 
vindt er een substantiële uitstroom plaats van koop naar huur: van huishoudens die de eigen woning 
niet meer kunnen financieren tot  (oudere) woningeigenaren die de overwaarde willen gebruiken ter 
aanvulling van hun inkomen. Men vertrekt veelal van gezinswoningen naar (gelijkvloerse) 
appartementen.  
De vraag naar huurwoningen zal toenemen in alle levensloopfasen, van starters op de woningmarkt, 
huishoudens met kinderen of huishoudens met één, twee  of wellicht meer volwassenen van elke 
leeftijd. De vraag naar woningtypen wordt tevens gedifferentieerder en dit maakt het lastig het 
gewenste woningaanbod te bepalen.  
 
Veel mensen zullen  eerst een appartement betrekken. In een suburbane gemeente als 
Lansingerland, waar eengezinswoningen gangbaar zijn, wordt een appartement vaak gezien als een 
tijdelijke woonvorm.  Het is echter eveneens voorstelbaar dat  er appartementen en huizen gebouwd 
worden die geschikt zijn voor de gehele levensloop van een huishouden.  
 
 
5.4  Van aanbodgestuurd doelgroepenbeleid naar flexibiliteit   

De definitie van doelgroepen  is vaak gekoppeld aan de levensfase van een persoon of huishouden. 
Het doelgroepenbeleid zoals we dat in Nederland kennen veronderstelt een hoge verhuismobiliteit,  
waarbij ervan uit wordt gegaan dat bij verandering van levensfase een andere woning wordt gezocht 
en mogelijk eveneens een andere buurt, wijk of zelfs stad. Bij het wegvallen van doorstroming 
kunnen huishoudens ‘gevangen’ raken in woningen die niet aan hun wooneisen voldoen. En, in het 
geval van de koopsector, kunnen  nieuwe woningbouwprogramma’s niet meer rekenen op de 
doorstromer als belangrijkste klant.  

Doelgroepen zoals starters, ouderen of doorstromers zijn echter niet homogeen, terwijl er wel 
jarenlang woningen zijn gebouwd alsof het homogene groepen betreft. Starterwoningen, 
eengezinshuizen, seniorenappartementen; we hebben er allemaal een beeld bij. In een door aanbod 
gestuurde bouwmarkt  wordt gezocht naar de grootste gemene deler van elke doelgroep en moeten 
levenswijzen zich aanpassen aan de woning in plaats van omgekeerd. Met de crisis van 2008 heeft de 
wal het schip gekeerd en is de woonconsument is weer klant geworden. En deze woonconsument 
blijkt  zeer divers  te zijn. De ene starter is student op kamers, de ander wil een woning delen met 
vrienden of samenwonen, wellicht kinderen. En daar zit nog heel wat variatie tussen. Hetzelfde geldt 
voor woningzoekende gezinnen. En zeker ook ouderen kunnen heel wat verschillende  ‘noten op hun 
zang’ hebben.  
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Diversiteit in de woningvraag is deels ook het gevolg van de crisis. Zo zal het voor veel 
eenpersoonshuishoudens te duur worden om alleen een huishouden te runnen en woonlasten te 
financieren. Bovendien is de bouw van één- of tweepersoons appartementen relatief duur.  Nieuwe 
woonvormen die meerdere alleenstaanden kunnen delen zouden hier een alternatief voor kunnen 
vormen. Denk bijvoorbeeld aan groepswonen vergelijkbaar met woonvormen voor studenten of 
huizen dan wel appartementen met (slaap)kamers van vergelijkbare grootte en een - in vergelijking 
met gezinnen -  relatief kleine gemeenschappelijke leefruimte/woonkamer. Dergelijke woonvormen 
zouden aantrekkelijk kunnen zijn om bijvoorbeeld  jonge woningzoekenden voor Lansingerland te 
behouden en voor remigranten die niet in het ouderlijk huis wensen terug te keren (boomerangers). 
Huishoudens die voor dergelijke woonvormen kiezen zullen doorgaans (nog) geen hoog inkomen 
hebben en mogelijk willen sparen voor een nieuwe woning. De geboden prijs-kwaliteit  verhouding 
van dergelijke woonvormen zal concurrerend moeten zijn met die van het woningaanbod in 
Rotterdam Noord.  

Vergelijkbare initiatieven kunnen worden ontwikkeld voor een andere woningvraag die belangrijker 
wordt, namelijk die van de semi-starter. Dit zijn vaak  gescheiden ouders die beiden in de buurt van 
de kinderen willen blijven wonen maar niet elk een nieuwe woning kunnen financieren. De 
onverkoopbaarheid van hun huidige woning is hieraan vaak debet. Ruim een derde van de 
huwelijken eindigt in scheiding en dat is vooral in nieuwbouwwijken merkbaar waar relatief veel 
jonge gezinnen wonen. Waarschijnlijk is Lansingerland hierop geen uitzondering. De vertrekkende 
ouders hebben behoefte aan kleine goedkope huizen in de buurt van hun kinderen. Aan dergelijke 
woningen ontbreekt het vaak in jonge wijken. Het Parentshouse op IJburg (Amsterdam) is een 
voorbeeld van een dergelijk initiatief. De eerste is op 1 augustus 2013 geopend door 
woningbouwcorporatie De Key.  

Woonvormen voor gezinnen zijn vergaand gestandaardiseerd in Nederland. Maar ook onder 
gezinnen verandert er het een en ander, mede dank zij de crisis. Zo neemt het aantal zzp-ers snel toe, 
terwijl woningen of voorzieningen in wijken weinig ruimte bieden voor werk aan of nabij het huis. 
Aandacht hiervoor, zowel in bestaande als nieuwe wijken, zou eveneens de aantrekkelijkheid van het 
woningaanbod kunnen verbeteren. Denk daarbij aan  goede internetverbinding, in woningen af te 
scheiden werkplekken, opslagruimtes, of aan  flexibele werk- en ontmoetingslocaties in wijken.  

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar woonvormen die ouderen wensen. En ook hier blijkt een 
grote diversiteit aan woonwensen die in het woningaanbod vaak onvoldoende is terug te vinden 
(grote woonkamer, groot balkon of kleine tuin, gelijkvloers, rollatorvriendelijk, lift, etc). Maar, zoals 
eerder aangegeven, ouderen verhuizen weinig en ook minder vaak. De gehechtheid aan de huidige 
woning en wijk doet ouderen pas verhuizen als het echt niet anders kan of de alternatieven beter 
zijn, zoals grotere nabijheid van kinderen, zorg voorzieningen of stedelijke voorzieningen als winkels.  

 

5.3 Wensen doelgroepen verschillen qua woonomgeving 

Smart Agent/DGWT constateert dat doelgroepen  verschillen in hun wensen met betrekking tot de 
context en identiteit van hun woonomgeving. “In elke (doel)groep komen huishoudens voor met 
verschillende levensfasen en inkomens. In sommige groepen komt een bepaalde levensfase vaker 
voor (bijvoorbeeld vooral senioren), maar dat betekent dus niet dat alleen die levensfase in de groep 
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voorkomt en ook niet dat die levensfase niet in andere groepen voorkomt. Ook worden in elke groep 
verschillende woningtypen gewenst, maar ook hier geldt weer dat een bepaald woningtype meer 
gewenst is in de ene dan in de andere groep.” (p14)12

 
.  

Deze conclusie zou een interessant uitgangspunt kunnen zijn bij het ontwikkelen van wijken die 
mensen in verschillende levensfasen bij elkaar brengt en die een zekere mate van overeenstemming 
hebben qua identiteit van hun woonomgeving. Mijn toevoeging daaraan is dat niet alleen context en 
identiteit van de woonomgeving verschilt, maar dat er binnen doelgroepen sprake is van diversiteit 
ten aanzien van hun woonwensen. Maar mogelijk is er binnen elk van de verschillende clusters wel 
sprake vaneen zekere mate van overeenstemming binnen de doelgroepen.  
 
De gemeente Lansingerland biedt op beide niveaus, woning en woonomgeving, belangrijke 
mogelijkheden. Figuur 9 geeft bijvoorbeeld aan dat deze gemeente reeds een gedifferentieerd 
aanbod heeft van onder woningzoekenden gewenste Product-Markt-Combinaties die vallen binnen 
het kader van een suburbaan woonmilieu. Daarop zou men verder kunnen bouwen, al is meer 
onderzoek nodig naar de specifieke reeks van woonwensen binnen de verschillende doelgroepen per 
cluster. Er is in de regio veel vraag naar het cluster Landelijk & Vrij (rust, ruimte en een landelijke of 
dorpsachtige omgeving) en deze kwaliteit is ruimschoots aanwezig in Lansingerland. Maar van een 
vergelijkbare populariteit zijn de clusters Rustig en Functioneel (een stedelijke goed bereikbare 
omgeving met winkelcentrum en groen) en Ruim en Hoogwaardig (wonen met gelijkgestemden in 
een luxe woonwijk met veel ruimte en groen). En Lansingerland biedt ook hiertoe reeds kansen en 
mogelijkheden. Zo zouden ook de clusters Gezellig & De Wijk (gezellige gezinswijk met vooral 
eengezinswoningen) en Praktisch & Vertrouwd (eigen ‘gewone’, veilige en gezellige woonwijk met 
voorzieningen zoals een gezondheidscentrum en winkelcentrum) versterkt kunnen worden. De vraag 
ís er, volgens DGWT.  
 
 
5.4 Flexibel aanbod voor een dynamische vraag 

Wanneer we uitgaan van eerder genoemde clusters van Product-Markt-Combinaties en van wijken 
waarin mensen uit verschillende levensfasen bij elkaar wonen,  is het mogelijk om enige afstand te 
nemen van het ‘traditionele’ doelgroepenbeleid in de woningbouw. De nieuwe woningen zijn in 
eerste instantie natuurlijk wel doelgroepspecifiek (of beter: woonwensspecifiek), maar zouden 
tegelijkertijd aanpasbaar kunnen zijn aan veranderende woonwensen van de eerste bewoners. Dit 
kan op twee manieren worden opgevat: woningen die kunnen ‘meegroeien’ met de wooncarrière 
van huishoudens of woningen die aanpasbaar zijn aan de woonwensen van toekomstige eerste 
bewoners. In beide gevallen biedt nieuwbouw de mogelijkheid om met veranderingen in levensfase 
in hetzelfde huis of dezelfde buurt/wijk te blijven wonen. Woonwensen refereren niet alleen aan de 
toenemende dan wel afnemende grootte van huishouden of gezin, maar eveneens aan wensen met 
betrekking tot bedrijf of hobby aan huis, of mantelzorg (bijvoorbeeld meergeneratie woningen).  De 
ontwikkeling van een dergelijk concept impliceert wijkontwikkeling waarbij niet uitgaan wordt van 
een eindbeeld, maar van een zich continu veranderend en aanpassend organisme. In zo’n  levende  

                                                           
12 Smart Agent (2011), Woningmarktonderzoek Nieuwbouw Lansingerland, (Rapportage), Amersfoort  
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wijk staan  bijvoorbeeld woningen en gebouwen  die zich kunnen voegen naar de veranderende 
wensen van de gebruikers door middel van aanpassingen. Of het zijn wijken met een voldoende 
gedifferentieerd woningaanbod waartussen men kan verhuizen.  Een dergelijk concept van 
wijkontwikkeling biedt kansen om met name jonge huishoudens aan  Lansingerland te binden die 
anders zouden vertrekken omdat het bestaande woningaanbod niet aan hun huidige of toekomstige 
wensen voldoet.  
 

5.5 Vraaggericht en toekomstgericht bouwen 

Vraaggericht bouwen behelst niet alleen betere kennis van wat de klant wil. De vraag ‘wat wil de 
klant’ wordt vaak gesteld vanuit de gedachte dat de nieuwbouwwoning tevens eindpunt is van het 
proces van productontwikkeling. Dat is het geval in een aanbodgestuurde markt en in een markt 
waar de ontwikkelaar/bouwer na oplevering geen verantwoordelijkheid meer heeft voor de woning.  
Aanpassingen aan veranderde woonwensen zijn dan enkel de verantwoordelijkheid van de bewoner 
die steeds zal moeten besluiten om óf te verhuizen óf, indien mogelijk, zelf te gaan verbouwen.  

Eerder is benadrukt dat het kopen van een woning nu gezien wordt als een lange termijn investering.  
Wanneer woonwensen veranderen is snelle verkoop geen optie meer om te kunnen verhuizen. De 
investering in een eigen woning moet waardevast zijn en tegelijkertijd mogelijkheden bieden voor 
aanpassingen aan toekomstige woonwensen.  
Wanneer koopstarters voor nieuwbouw kiezen speelt de overweging mee dat nieuwbouw een goede 
garantie kan bieden op kwaliteit en relatief lage kosten van onderhoud. Bij de aankoop van een 
bestaande woningen is veelal sprake van achterstallig onderhoud of verouderde installaties, keukens 
of badkamers.  
Tegelijkertijd kunnen de meeste koopstarters (de voormalige huurder of  (semi-)starter) alleen 
nieuwbouwwoningen in de goedkoopste marktsegmenten financieren. Betaalbaarheid speelt hier 
de/een cruciale rol. Toekomstgerichte koopwoningen bouwen zou voor deze doelgroep in kunnen 
houden woningen te realiseren die mee kunnen ‘groeien’ met levensfasen van haar bewoners. De 
basisstructuur moet voldoende mogelijkheden bieden voor uitbreiding voor bijvoorbeeld extra 
slaapkamers (bijvoorbeeld ook op de begane grond), en hobby- of werkruimten.  
 
Voor beleggers en corporaties geldt bij voorbaat dat hun investering op lange termijn moet 
renderen. Kwaliteit staat daarbij voorop, evenals verhuurbaarheid op termijn: het aanbod moet 
aansluiten bij de woonwensen van een brede groep huishoudens, nu en in de toekomst. 

Illustratief voor het verschil in overwegingen tussen individuele  woningkopers en investeerders in 
verhuur is het verschil tussen de huur- en koopwoningen die aangeboden worden in de 
nieuwbouwprojecten De Eilanden.  Deze woningen zijn qua maat vrijwel gelijk, maar verschillen in de 
uitvoering. De koopwoningen zijn vrij  ’basic’: worden opgeleverd met keuken en badkamer, maar de 
woningeigenaren zullen zelf dakkapellen of een uitbouw moeten toevoegen. Dit maakt de initiële 
aankoop betaalbaar (lagere stichtingskosten) terwijl er wel de mogelijkheid is voor het creëren van 
meer woonruimte in de toekomst. In België noemt men dit meegroeiwoningen. De huurwoningen op 
De Eilanden worden aangeboden met luxere keuken en badkamer, en met dakkapellen en uitbouw 
aan achterzijde. Het is beleggers er alles aan gelegen om op korte èn lange termijn te kunnen 
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verhuren en daarom wordt in het aanbod bij voorbaat al gelet op kwaliteit en een zo ruim mogelijke 
dimensionering.  

Corporaties en beleggers zouden op vergelijkbare wijze woningen kunnen aanbieden voor jongere 
starters op de woningmarkt. In toekomstgerichte woonconcepten worden daarbij plattegronden 
ontwikkeld die op termijn ook voor andere typen huishoudens geschikt te maken zijn.  Om de jonge 
starters die momenteel Lansingerland verlaten (of blijven inwonen bij de ouders) aan Lansingerland 
te binden zou men ervoor kunnen kiezen om via nieuwbouw het woningaanbod op deze groep af te 
stemmen. Er zal meer onderzoek nodig zijn naar hun specifieke woonwensen, ook qua 
woonomgeving. Hierbij zou men andere woonvormen  kunnen onderzoeken dan de voor deze 
doelgroep gangbare kleine starterwoning. Bijvoorbeeld concepten vergelijkbaar met groepswonen 
(woning-sharing) met plattegronden die in de toekomst  vrij gemakkelijk voor andere doelgroepen, 
zoals gezinnen, geschikt te maken zijn.  Vergelijkbare oplossingen zouden gezocht kunnen worden 
voor de semi-starters (gescheiden huishoudens) voor wie er een woningvraag ligt in de nabijheid van 
de co-ouder.   

 
5.6 Toekomstgerichte wijken     

 

Woningzoekenden weten doorgaans wat zij nu nodig hebben, maar niet over vijf, tien of meer jaar. 
Mede dankzij de crisis is de toekomst weinig voorspelbaar. Huishoudens zullen zich aanpassen aan 
onzekere omstandigheden. Contacten in de beperkte kring van familie, vrienden, bekenden, collega’s 
en het netwerk van gelijkgestemden worden belangrijker.13

Naast wensen ten aanzien van de woning en de nabijheid van familie, vrienden en/of behulpzame 
buren spelen bij woningkeuzen overwegingen als de nabijheid van voorzieningen en de 
bereikbaarheid van (potentiële) werklocaties of klanten voor de (kleine) ondernemer.   

 In sommige PMC   clusters zijn 
huishoudens om die reden meer aan hun wijk gebonden dan in andere. In andere clusters kan het 
belang van dergelijke contacten bij voortgaande crisis wel groter worden.  

Voor ouderen die verhuizen is de nabijheid van voorzieningen van belang. Het besluit een andere 
woning te zoeken is vaak gerelateerd aan fysieke beperkingen en behoeften aan de 
nabijheid/bereikbaarheid van winkels en van zorg die zelfstandig wonen ondersteunt.  Wonen in 
combinatie met zorg kent eveneens een reeks van vormen, van levensloopbestendige woningen tot 
vormen groepswonen voor degenen die permanente zorg behoeven (bijvoorbeeld zoals wordt 
aangeboden door De Herbergier). 
 
De conceptrapportage voor Lansingerland van Smart Agent biedt inzicht in de woonwensen van 
degenen die binnen de gemeente of naar Lansingerland willen verhuizen vanuit de regio. Zij hanteert 
een andere definitie van doelgroepen, een die niet gebaseerd is op levensfase, maar op een zekere 
mate van consistentie qua leefstijl , woonwensen, context en identiteit van hun woonomgeving. 
Indien deze indeling aansluit bij het beleid dat de gemeente Lansingerland voorstaat, dan zouden 
deze varianten op PMCs richtinggevend kunnen zijn voor nieuw te ontwikkelen wijken. Het meest 
kansrijk lijkt het populaire  Aqua/’Landelijk en Vrij’ (28% van de doelgroep) dat zich eveneens kan 
richten op huishoudens uit de regio omdat dit binnen de toekomstige regionale bouwopgave valt. 
Het eveneens populaire Blauw/’Ruim en Hoogwaardig’(28% )betreft vooral doorstromers uit koop en 
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dure huurwoningen. Voor woningeigenaren uit deze groep zal het in de huidige markt lastiger zijn te 
verhuizen. Woningzoekenden  uit de groepen Lime/’Praktisch en vertrouwd’ (17%) en Oranje/ 
‘Samen en Gezellig en De Wijk’ (16%) komen daarentegen vooral uit de huursector. Lime 
vertegenwoordigt relatief veel starters en Oranje senioren.  
Het interessante van deze clustering is dat het uitnodigt om zeer gemengde wijken te ontwikkelen, 
zowel qua levensfasen, woningtypen als gewenste voorzieningen. In de huidige markt zou men zich 
echter niet hoeven richten op het ontwikkelen en in de markt zetten van de zogenaamde unique 
selling points van Lansingerland en haar drie kernen, zoals Smart Agent voorstelt. Een snellere 
werkwijze zou kunnen zijn om samen met de woningzoekenden die zich thuis voelen binnen elk van 
deze clusters, de woonwensen om te zetten in realistische programma’s voor woningbouw en 
wijkontwikkeling. Het betrekken van toekomstige bewoners geeft niet alleen direct inzicht in hun 
wensen en mogelijkheden, maar kan leiden tot nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven die 
de kwaliteit van nabuurschap bij voorbaat al een impuls kunnen geven.  Daarbij zou men dan 
flexibiliteit en aanpasbaarheid van de gebouwde omgeving als uitgangspunt kunnen nemen in plaats 
van kant en klare eindproducten. Starters zouden dan bijvoorbeeld in principe niet naar elders 
hoeven te verhuizen wanneer hun woning te klein wordt voor een gezin of werk aan huis.  
 

5.7 Inzetten op diversiteit en samenwerking 

Flexibiliteit en diversiteit kenmerken de periode die voor ons ligt in veel opzichten en dat geldt 
eveneens voor de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hierboven zijn de woningzoekenden 
genoemd, maar   ook corporaties, beleggers en projectontwikkelaars geven zelf steeds vaker aan met 
elkaar te willen samenwerken bij gebiedsontwikkeling. Hun werkgebieden zijn deels complementair 
(corporaties voor lage inkomens, beleggers vanaf middenklasse huur en ontwikkelaars voor de 
resterende koopmarkt) maar wil men qua gebiedsontwikkeling kunnen afstemmen.  

Diversiteit betreft ook verschillen in levensfasen (doelgroepen) en woonvormen binnen een buurt of 
wijk; alsook het bouwen van zowel huur als koopwoningen, grondgebonden en appartementen. Ook 
de vraag naar voorzieningen verschilt per cluster. Tegelijkertijd  zal  het aanbod toekomstwaarde 
moeten hebben voor zowel de woningeigenaar, de belegger, als de woningcorporatie.  Een nieuwe 
balans zal moeten ontstaan tussen duurzame investeringen en een woningvraag die in koopkracht 
afneemt. Voorbeelden die genoemd zijn, zijn meegroeiwoningen en vormen van woning-sharing . 
Wellicht is er zelfs weer vraag naar pensions voor alleenstaanden? Of naar concepten vergelijkbaar 
met Centraal Wonen, bijvoorbeeld voor ouderen. Wie zal het zeggen? Wie kán het zeggen? Het is 
uiteindelijk een afweging tussen de wensen van woningzoekenden en de opbrengsten voor de 
investeerder op korte en lange termijn. Samenwerking tussen alle betrokkenen bij het zoeken naar 
creatieve oplossingen, biedt daarom de beste garantie op succes.  

 Aangezien een belangrijk deel van de woningvraag in Lansingerland ligt bij (semi-)starters, ligt hier 
de uitdaging om betaalbare woonvormen te creëren die deze groep aan de gemeente kan binden. 
Woonvormen die qua prijs en kwaliteit kunnen concurreren met Rotterdam (Noord). De andere 
grote uitdaging is het ontwikkelen van woonvormen voor ouderen die zelfstandig wonen willen 
combineren met toegang tot zorg en andere voorzieningen.   
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