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Samenvatting Achterhoeks Woonwensen- en  
Leefbaarheidsonderzoek 
 

In dit rapport presenteren we de uitkomsten van het Achterhoeks Woonwensen- en 

Leefbaarheidsonderzoek 2017 (AWLO) dat is uitgevoerd in de periode april t/m 

december 2017. Daarmee is dit een vervolg op het onderzoek dat in 2012 is 

uitgevoerd en aan de basis stond van de Regionale Woonagenda 2015-2025. In deze 

Regionale Woonagenda hebben de Achterhoekse gemeenten, in samenwerking met 

de woningcorporaties en 

Provincie Gelderland 

afgesproken in 2017 opnieuw 

gezamenlijk onderzoek te 

doen naar de woonwensen 

en leefbaarheid in de 

Achterhoek; het voorliggende 

AWLO 2017. De Achterhoekse 

gemeenten zijn Aalten, 

Berkelland, Bronckhorst, 

Doetinchem, Oost Gelre, 

Oude IJsselstreek en 

Winterswijk. Hierbij een 

samenvatting van de 

belangrijkste resultaten van dit onderzoek. De samenvatting volgt de vijf 

hoofdvragen die bij het onderzoek gesteld zijn:  

 bepalende indicatoren over de actuele situatie van de woningmarkt inzichtelijk 

te maken;  

 toekomstige trends, woonwensen en -behoeften (gedrag) in beeld te brengen, 

inclusief inzicht in de realiseerbaarheid hiervan;  

 te duiden hoe inwoners(groepen) kunnen worden geholpen bij het (blijven) 

realiseren van hun woonwensen/ -behoefte;  

 zicht te geven op de toekomstwaarde van het bestaande woningaanbod, in het 

licht van veranderende woonvoorkeuren, in relatie tot woning- en 

omgevingskwaliteit en (potentiële) investeringen van consumenten;  

 in kaart te brengen waar transformatieopgaven in de sociale huursector liggen;   

 in kaart te brengen welke prikkels effectief zijn om particulieren 

woningaanpassingen te laten doen, zodat de bestaande woningvoorraad ook 

op die wijze toekomstbestendig wordt gemaakt; 

 

De actuele situatie op de woningmarkt  
In De Achterhoek woonden per 1 januari 2017 262.877 inwoners.  

Van de verhuizers op de woningmarkt in De Achterhoek verhuist circa 60% binnen de 

eigen gemeente. Circa 15% gaat naar een andere Achterhoekse gemeente, waarbij 

met name Doetinchem in trek is. Jongeren verlaten verhoudingsgewijs vaker de regio 

en vertrekken naar universiteitssteden, vanwege werk of studie. Op latere leeftijd 

komen zij met hun (startende) gezin vaak terug naar de regio, omdat zij zich verwant 

voelen met de regio en deze ook zeer waarderen. 

Deze waardering blijkt ook uit de waardering van de leefbaarheid. Inwoners van De 

Achterhoek waarderen hun buurt gemiddeld met een 7,8. Deze waardering loopt wel 

iets terug ten opzichte van 2012 toen de score gemiddeld een 7,9 was. Met name de 

belevingsfactoren van leefbaarheid als overlast en veiligheid worden als minder 

gewaardeerd. De meer fysieke aspecten als de woningen en voorzieningen krijgen 

een betere score dan in 2012.  

 

Figuur 0.1: Verschil gemiddelde beoordeling 2017 ten opzichte van 2012 

Bron: AWLO 2012 / AWLO 2017 
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De druk op de woningmarkt in De Achterhoek groeit. De woningmarkt trekt net als 

elders in Nederland weer aan. In de periode 2014-2017 verdubbelde het aantal 

woningverkopen en steeg de gemiddelde verkoopprijs van woningen van € 190.000 

naar € 223.000. Maar deze gemiddelde verkoopprijs ligt ruim onder het landelijke 

gemiddelde van € 259.000. Het is relatief ruim en betaalbaar wonen in De 

Achterhoek.  

Ook het aantal nieuwe verhuringen van huurwoningen loopt sinds 2014 iets op, al is 

de groei van het aantal mutaties relatief kleiner dan in de koopsector. Het aantal 

reacties op vrijkomende huurwoningen groeit ook. Dus net als in de koopsector is er 

sprake van een oplopende druk op de woningmarkt. Deze is er vooral bij de 

woningen onder de aftoppingsgrenzen
1
 (bereikbaar met passend toewijzen). 

 

Toekomstige trends, woonwensen en -behoeften (gedrag) in beeld  
Het aantal inwoners in De Achterhoek neemt voorzichtig af. Doordat er tegelijkertijd 

minder mensen in een huishouden wonen, groeit ondanks de daling van het aantal 

inwoners het aantal huishoudens nog wel; en daarmee de woningbehoefte. Binnen 

nu en vijftien jaar hebben alle Achterhoekse gemeenten naast bevolkingsdaling ook 

te maken met een daling van het aantal huishoudens en de woningbehoefte. Per 

gemeente verschilt het moment van omslag van groei naar afname. In Berkelland, 

Bronckhorst en Oost Gelre slaat de groei als eerste om. Doetinchem en Winterwijk 

groeien nog tot na 2030 door. Binnen de gemeenten is er daarbij vooral een trek 

naar de hoofdkernen en is er minder behoefte om te wonen in de kleine kernen of 

het buitengebied.  

 

                                                      
1
 Bij één en tweepersoonshuishoudens betekent dit een huurprijs van maximaal €592,55 per 

maand en voor drie- of meerpersoonshuishoudens is dit maximaal €635,05 per maand. 

 
Figuur 0.2: Huishoudensontwikkeling in De Achterhoek, 2018-2038  

  Bron: Primos 2017 
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daadwerkelijk verhuisd zijn. Hieruit blijkt dat jongeren veel willen verhuizen en dat 

ook doen. Jonge huishoudens tot 30 jaar, waaronder starters, zijn heel bepalend 

voor de doorstroming op de woningmarkt. 65-plussers verhuizen in de praktijk veel 

minder dan zij in enquêtes als wens aangeven. We noemen de belangrijkste 

woonwensen per doelgroep. 

 Uit de woonwensenquêtes blijkt dat jongeren tot 30 jaar en starters
2
 in de 

huursector vaak kiezen voor een appartement maar uiteindelijk bij verhuizing 

terecht komen in een rijwoning. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren: 

enerzijds kiest men primair voor prijs (en een appartement wordt gezien als 
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2
 Een starter heeft nog geen zelfstandige woning, en laat bij verhuizing ook geen zelfstandige 
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andere huishoudens) in de enquête optimistisch en wensen vaak een 

tweekapper of vrijstaande woning. In de werkelijkheid realiseert een deel (de 

helft) van de starters deze wens.  

 Wens en gedrag bij de middengroepen (kleine huishoudens tussen 30 en 65 jaar 

en gezinnen met kinderen) liggen redelijk op één lijn met elkaar. Hun 

woonvoorkeuren zijn gericht op het maken van wooncarrière naar een vaak wat 

ruimere en duurdere eengezinswoningen, met een accent bij de koopsector. 

 Bij 65-plussers zien we in de enquête een sterke verhuiswens gericht op 

huurwoningen: hoe ouder des te vaker men wil huren. 65-plussers verhuizen in 

de praktijk nauwelijks en als ze verhuizen vooral naar een koopwoning. Dit heeft 

vaak te maken met de beschikbaarheid van passend aanbod. Die is in de 

koopsector sneller beschikbaar en minder afhankelijk van (belemmerende) 

toewijzingsregels. De overstap van koop naar huur blijkt in de praktijk een 

lastige stap. Dit komt niet alleen door de (belemmerende) toewijzingsregels, 

zoals passend toewijzen en de EU-toewijzingsnorm
3
, maar ook doordat ouderen 

op een gegeven moment met een acute zorgvraag komen en deze dan op korte 

termijn moeten kunnen inlossen. Om goed zicht te krijgen op deze bewegingen 

is nadere verdieping in het gesprek met deze groep wenselijk. 

Als we vraag en aanbod op de woningmarkt zo tegenover elkaar zetten zien we voor 

de eerste vijf jaar op de woningmarkt vooral tekorten bij huurappartementen met 

lift (met name in Berkelland en Doetinchem), en in de koopsector rijwoningen en 

tweekappers (met name in Doetinchem en Bronckhorst). Er is een potentieel 

overschot aan huurappartementen zonder lift en vrijstaande koopwoningen. Of het 

tekort aan rijwoningen zich daadwerkelijk laat voelen volgens de onderzochte 

verhoudingen is zeer de vraag. Door marktwerking zal de vraag waarschijnlijk 

verschuiven richting vrijstaande woningen, ten koste van rijwoningen. Zo zijn er in de 

regio meerdere marktverschuivingen te verwachten, doordat mensen kiezen voor 

een beschikbaar alternatief. De uitkomsten uit het onderzoek kunnen daardoor 

schuiven. De meest waarschijnlijke verschuivingen zijn in pijlen in de figuur 

weergegeven. 

                                                      
3 Passend toewijzen: mensen met een inkomen onder de grens voor Huurtoeslag die in aanmerking willen 
komen voor een sociale huurwoning mogen maximaal een huurprijs van € 592 (1- en 2-
persoonshuishoudens) of € 635 (meerpersoonshuishoudens) krijgen. EU-toewijzingsnorm betekent dat 
corporaties minimaal 80% van hun vrijkomende woningen moeten toewijzen aan een huishouden met een 
inkomen tot € 36.165 (belastbaar per jaar), Prijspeil 2017. 

 
Figuur 0.3: Vraag en aanbodbalans in De Achterhoek per woningtype, 2018-2023, met indicatie mogelijke 

vraagverschuiving 

Bron: Primos2017, AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 
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ouderen, minder jongeren en afnemend aantal huishoudens.  Deze verschuiving leidt 

ertoe dat de krimp zich relatief sterk in de koopsector concentreert.   

 

Inwoners helpen bij het realiseren van hun woonwensen 
Wij zien in de analyses van vraag en aanbod dat niet alle groepen even gemakkelijk 

hun weg vinden op de woningmarkt. Een drietal groepen springt daarbij in het oog, 

die momenteel extra belemmeringen ervaren op de woningmarkt: 

 Huishoudens zonder eigen vermogen, vaak starters en / of jonge huishoudens, 

zijn door loan-to-value-eisen bij het verkrijgen van een hypotheek belemmerd. 

Zij zijn aangewezen op woningen waar weinig aanvullende kosten gemaakt 

moeten worden: de instapklare woning. Dit is in de huidige praktijk vaak 

nieuwbouw. Gelet op het belang van een goede benutting van de bestaande 

voorraad zullen nieuwe strategieën gevonden moeten worden om starters ook 

kansen te bieden in de bestaande voorraad: bijvoorbeeld door op te knappen 

voorafgaand aan verkoop. 

 Mensen met een middeninkomen (boven de €36.165, prijspeil 2017) verdienen 

te veel voor de sociale huur, maar te weinig om een woning te kopen. Volgens 

de ‘regels’ zouden zij in aanmerking moeten kunnen komen voor vrije sector 

huur boven € 710. Het onderzoek laat zien dat een groot deel van deze groep 

toch ook goedkoper wil huren (en niet duurder kan huren). Zij kunnen door 

toewijzingsregels slechts beperkt terecht in de sociale huur. Er is dan ook in de 

hele Achterhoek aanvullend behoefte aan vrije sector huurwoningen; ook onder 

/ rond € 710. 

 Onder 65-plussers is er een verhoudingsgewijs grote groep die wel (latent) wil 

verhuizen, maar dit in de praktijk niet doet. In de enquête is gevraagd waarom 

zij dit vaak toch niet doen. Daaruit blijkt dat mensen uiteindelijk niet verhuizen 

omdat zij geen noodzaak ervaren en geen fut hebben. Pas als een urgente 

situatie zich aandient, vertrekt men. Hierdoor groeit de urgentie voor het beter 

toegankelijk maken van de bestaande woningvoorraad waarin zij nu wonen. 

Hiervoor blijkt in de enquête nu weinig animo: slechts 8% denkt hier nu over na.  

 

Zicht op de toekomstwaarde van het bestaande woningaanbod 
De groei van de woningbehoefte vlakt af. Op dit moment merken we dat niet, 

doordat de woningmarkt na jaren van crisis weer op stoom komt. Na een periode 

van groei zal de woningmarkt de komende jaren geleidelijk ontspannen. Die 

ontspanning zal zich geconcentreerd in bepaalde segmenten voordoen, waar de 

vraag geleidelijk wegvalt. 

 
Figuur 0.4: Vraag en aanbodbalans naar koop en huur in De Achterhoek per tijdvak, 2018-2038 

 Bron: Primos2017, AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 
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kwaliteit niet altijd aansluit bij de vraag, krijgen hiermee te maken. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de woningen die in de periode 1945-1965 zijn gebouwd. Het zijn 

niet alleen deze goedkope woningen die potentieel te maken hebben met een 

ontspannende markt. Ook woningen waar de investeringsopgave en het onderhoud 

dermate groot is dat nieuwe bewoners hier tegenop zien, hebben dit risico.  

Een extra risicofactor is als over vijf jaar grotere groepen ‘babyboomers’ hun woning 

verlaten door sterfte. Dan komt ineens een veel groter aanbod op de markt, wat de 

verkoopbaarheid onder druk zet. Dan gaat het vooral om vrijstaande koopwoningen 

en rijwoningen in de huursector. Het gaat om de volgende omvang van groepen die 

de woningmarkt verlaten: 

 2018-2023:  5.700 (1.140 per jaar) 

 2023-2028:  6.900 (1.380 per jaar) 

 2028-2033:  8.100 (1.620 per jaar) 

445 

1.800 

2.245 

855 

850 

-600 

-415 

-1.015 

-820 

-1.290 

-2.110 

-4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000

Huur

Koop

Totaal

2018-2023 2023-2028 2028-2033 2033-2038

Potentieel overschot 

 
Potentieel tekort 

 



  

 

Moventem-Companen | 12 maart 2018  Pagina 8 van 51 

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) 2017 

 

 2033-2038:  8.900 (1.780 per jaar) 

 

Via geografische analyses zijn deze risico’s voor de verschillende gebieden in De 

Achterhoek in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat in de grotere kernen deze risico’s zich 

in enkele wijken geconcentreerd voordoen. In de kleinere kernen en het 

buitengebied komt dit meer gespreid voor. 

 

Transformatieopgaven in de sociale huursector   
In vrijwel alle gemeenten is op korte termijn nog behoefte aan sociale 

huurwoningen, maar neemt deze behoefte op termijn af. In de sociale huurwoningen 

is er dan ook meer een transformatieopgave, dan een toevoegingsopgave. Bij deze 

behoefte blijkt, onder meer door regelgeving rond passend toewijzen en het belang 

van betaalbaarheid voor een brede doelgroep, de prijs van de huurwoning heel 

bepalend. In de sociale huursector ligt de behoefte vooral in het prijssegment onder 

de aftoppingsgrenzen (resp. € 592 en € 635), wat past bij het beeld van de toename 

van het aantal eenpersoonshuishoudens in de Achterhoek. 

Uit het onderzoek blijkt een potentieel overschot aan huurappartementen zonder lift 

van circa 650 woningen. Op termijn lijkt ook de vraag naar eengezinswoningen af te 

nemen, te meer doordat de senioren die daarin wonen de komende decennia deze 

woningen verlaten. Hun vertrek wordt niet meer opgevuld door nieuwe generaties 

ouderen. Zij wonen namelijk meer dan in het verleden in een koopwoning. 

 

Naast een opgave voor transformatie van minder courante typologieën is de opgave 

vooral de aanpassing van de bestaande voorraad. Zo blijkt uit het onderzoek dat 

senioren wel een wens hebben voor een huurappartement met lift, maar hier slechts 

heel beperkt naar toe te verhuizen. Veel mensen worden oud in hun huidige woning. 

Aanpassing van bestaande woningen is dan ook minstens zo belangrijk als de 

toevoeging van nieuwe toegankelijke woningen. 

 

Particulieren bewegen tot aanpassing van hun woning  
Bij een ontspannende woningmarkt is het belangrijk dat de bestaande woningen 

goed blijven aansluiten bij de veranderende vraag. Dit vraagt (continue) 

investeringen van woningeigenaren in hun woning. Corporaties pakken dit op via 

hun strategisch voorraadbeleid. Particulieren zullen hierin hun eigen 

verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen. 

Uit de enquête blijkt dat er onder respondenten nog weinig bewustzijn hebben om 

toekomstgericht te investeren in de woning. Mensen kijken naar de terugverdientijd 

en –zekerheid, en niet naar het effect van investeringen op de toekomstwaarde van 

de woningen. 

 

 

kleine 

huish. 

<30 jaar 

Kleine 

huish. 30-

64 jaar Gezinnen 

Kleine 

huish. 

65-74 

jaar 

Kleine 

huish. 

75 plus 

Het is niet nodig 55% 68% 64% 75% 69% 

Ik ben van plan te verhuizen 42% 19% 23% 12% 10% 

Ik heb het geld niet 3% 8% 9% 5% 5% 

Ik zie er de waarde niet van in 6% 3% 4% 4% 3% 

Tabel  0.5: Vier belangrijkste redenen waarom  huishoudens niet van plan zijn  in hun koopwoning te 

investeren 

Bron: AWLO enquête, 2017 

 

Voor de huishoudens die wel van plan zijn om te investeren zien we dat met name 

jonge huishoudens kiezen om te investeren in hun woning. 70% van de jongeren is 

van plan om in de koopwoning te gaan investeren.  Jonge huishoudens en gezinnen 

geven wel aan dat ze soms geld missen om meer te investeren. Jongeren en 

gezinnen houden bij de keuze van een woning serieus rekening met de 

energieprestatie van woningen. Ouderen hebben nauwelijks geïnvesteerd de 

afgelopen vijf jaar en zijn dat ook nauwelijks van plan. Geld is voor hen geen 

belemmering om te investeren, maar ze vinden het niet nodig. Hun woning vinden zij 

‘goed genoeg’. 
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Adviezen naar aanleiding van het onderzoek 
 

Op basis van het AWLO 2017 kunnen veel gevolgtrekkingen worden gedaan. In dit 

hoofdstuk presenteren wij (Moventem-Companen) onze vijf hoofd-conclusies en doen 

we aanbevelingen voor de Achterhoek.  

 

1. Leefbaarheid uitstekend, energie steken in vasthouden 
voorsprong  

De leefbaarheidscores in de Achterhoek zijn gemiddeld hoog. Zeker vergeleken met 

landelijke cijfers. Dat blijkt niet alleen uit dit AWLO, maar ook uit andere recente 

onderzoeken. De Achterhoek is krachtig qua leefbaarheid.  

 

Ondanks dat het niet altijd wordt uitgesproken door Achterhoekers (“doe maar 

gewoon, dan doe je al gek genoeg”), bleek tijdens de werkconferentie dat men wel 

degelijk trots is op de goede leefbaarheid in de regio. Waarbij vaak naoberschap en 

samenhorigheid als bepalende aspecten worden genoemd. In het verlengde daarvan 

zijn ook zorgen geuit. Door de veranderende bevolkingssamenstelling in combinatie 

met de terugtredende overheid, kunnen de bepalende aspecten en het zelfredzame 

vermogen van de samenleving onder druk komen te staan. Dit kan een negatieve 

uitwerking hebben op de leefbaarheidsbeleving. 

 

Zonder iets af te doen aan de gemiddeld hoge leefbaarheidscores in de Achterhoek, 

constateren we dat de voorsprong op landelijke cijfers terugloopt. We zien een 

omgekeerde tendens. Waar in de Achterhoek de leefbaarheidscores dalen, daar 

stijgen ze landelijk. In de Achterhoek constateren we een verschil tussen 

leefbaarheidsaspecten die te maken hebben met gedrag van inwoners en aspecten 

van de fysieke woonomgeving. Vooral de scores van de gedragsaspecten dalen.  

 

Een aandachtspunt is dat vrijwel alle leefbaarheidsaspecten door jongeren lager 

worden beoordeeld. Zo wordt de algemene beoordeling van de buurt door inwoners 

tot 30 jaar beoordeeld met een 7,6 en door 75-plussers met een 8,0. En de 

woonomgeving/ openbare ruimte buurt met respectievelijk een 6,9 en een 7,4. 

Jongeren ervaren leefbaarheid anders, dan Achterhoekers van andere leeftijden.  

Onze ervaring leert dat er vaak een directe relatie wordt verondersteld tussen de 

aanwezigheid van voorzieningen in kernen en de ervaren leefbaarheid. Met 

hetzelfde gemak wordt soms gesteld dat dan nieuwbouw nodig is om de 

voorzieningen en dus de leefbaarheid en woonaantrekkelijkheid in stand te houden. 

Dit is beide onterecht. Ook op vele andere plekken blijkt dat nieuwbouw doorgaans 

te beperkt is om echt wezenlijk van betekenis te zijn voor het draagvlak voor 

voorzieningen. Voorbeelden zijn analyses van F. Thissen over de transitie van dorpen 

en het onderzoek ‘Bedreigd Bestaan’ over dorpen in Groningen. Laat onverlet dat 

nieuwbouw waardevol kan zijn. Het draagt bij aan vertrouwen in de toekomst van de 

kern, er ontstaat nieuw elan. Daarmee levert nieuwbouw een bijdrage aan dynamiek 

in de kern en is daarmee van betekenis voor de sociale leefbaarheid.  

 

Dit AWLO toont aan dat de algemene beoordeling van leefbaarheid juist in het 

buitengebied en de overige kernen iets hoger scoort, dan in de grote kernen. De 

bepalende aspecten daarin lijken vooral gedragsaspecten en in mindere mate 

aspecten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving, zo werd ook 

bevestigd tijdens de werkconferentie.  

 
Achterhoek breed worden vrijwel alle leefbaarheidsaspecten die zijn gerelateerd aan 

gedrag van inwoners, in het buitengebied en in de overige kernen beter beoordeeld, 

dan in de grote kernen. Het aspect ‘aanbod/ kwaliteit van voorzieningen in de buurt’ 

wordt in de grote kernen substantieel hoger beoordeeld. Ondanks dit gegeven, is de 

algemene score in het buitengebied en de overige kernen dus hoger, dan in de grote 

kernen. De leefbaarheidsbeleving hangt niet direct af van sec de aanwezigheid van 

voorzieningen, maar lijkt vooral te worden bepaald door gedrag (naoberschap, 

betrokkenheid bewoners bij de buurt). Een opvallende constatering is dat de 

bereikbaarheid van de basisschool met een 8,0 als beste wordt beoordeeld.  

 

Aanbeveling A: De voorsprong vasthouden  
 

1) Achterhoekers zijn trots op de leefbaarheid in de regio. Het beeld dat een goede 

leefbaarheid vooral afhangt van het aantal voorzieningen in een gebied lijkt 

onjuist. De uitkomsten laten zien dat de leefbaarheid in de regio aandacht 

vraagt, want belangrijke leefbaarheidsaspecten lopen terug. De gemeenten 

moeten samen met de samenleving de hoge leefbaarheidsscore bewaken. Wij 
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raden aan om juist te versterken en te behouden waar de regio goed in is en 

aandacht te geven aan het verbeteren van gedragsaspecten.  
 

 

2) Wij adviseren om gehoor te geven aan de zorgen die leven bij sommige 

inwoners, over het zelfredzame vermogen van de samenleving en bepalende 

aspecten als naoberschap en saamhorigheid. Bijvoorbeeld door hierover op 

verschillende plekken in de regio het gesprek aan te gaan met 

inwoners(groepen). Risicogebieden kunnen ontstaan als er sprake is van 

stapeling van factoren als een substantiële huishoudensdaling, waar 

voorzieningen verdwijnen, de bereikbaarheid afneemt en sociale structuur 

afbrokkelt. Hierop moet (lokaal) zichtbaar worden geanticipeerd, zodat 

inwoners vertrouwen hebben dat de leefbaarheid en hun welzijn op een andere 

wijze op peil kan blijven. 
 

3) Aanvullend is het raadzaam om in gesprek te komen met jongeren over hun 

beleving van leefbaarheid. Jongeren hebben immers over de hele linie een 

andere perceptie. Dit vraagt om nadere studie.  
 

 

2. Nu nog groei, maar op steeds meer plekken afvlakkend of 
krimp: ongelijke situaties ongelijk behandelen 

De bevolkingssamenstelling verandert. Het aandeel ouderen neemt toe (vergijzing), 

het aandeel jongeren neemt af (ontgroening) en het totaal aantal inwoners daalt 

(krimp). Tijdens het onderzoek zagen wij dat sommige Achterhoekers helemaal niet 

met dit onderwerp bezig zijn, terwijl anderen zich hier heel bewust van zijn.  

 

Wij vinden het begrip ‘krimpregio’ (of zelfs topkrimpregio) te eenzijdig. In aantallen 

zal in de gehele regio op enig moment sprake zijn van bevolkingskrimp en op termijn 

ook krimp in de woningbehoefte. Echter, daarin zijn variaties binnen de Achterhoek. 

Er zijn marktsegmenten die afnemen en daar tegenover staan segmenten waar 

sprake is van (kwalitatieve) groei. Hierover verderop meer.  

 

De krimp ontwikkelt zich niet in hetzelfde tempo over de regio. Zo zijn in Berkelland 

nu al tekenen van krimp, terwijl dit bijvoorbeeld vooral in Doetinchem pas speelt na 

het jaar 2030. Wij constateren ook binnen gemeenten dergelijke verschillen tussen 

kernen, waarbij de centrumkernen meer aantrekkingskracht hebben dan de 

landelijke kernen en het buitengebied. Deze verschillen binnen de regio hebben 

mede te maken met het grote oppervlakte van de Achterhoekse gemeenten.  

 

Aanbeveling B: Ongelijke gevallen, ongelijk behandelen 
 

De veranderende bevolkingssamenstelling is een langzaam proces, waarin de 

samenleving en gemeenten de tijd hebben om zich aan te passen. Wij zien in de 

praktijk dat het adagium bij regionale samenwerking en binnen gemeentelijk beleid 

vaak is; gelijke monniken, gelijke kappen. Voor de Achterhoek moet meer sprake zijn 

van het adagium; ongelijke gevallen, ongelijk behandelen. Wij adviseren één 

regionaal beleid, maar nadrukkelijk met ruimte voor individueel gemeentelijk 

aanpassings-vermogen en maatwerk voor kernen.  

Ongedifferentieerd beleid voor de regio houdt onvoldoende rekening met de 

onderlinge verschillen tussen en binnen de gemeenten. De gemeentelijke 

woningmarkten in de Achterhoek hangen met elkaar samen, als je op de ene plek 

iets doet, dan heeft dat consequenties voor een andere plek. Daarom moet er één 

regionaal samenhangend beleid zijn (los van gemeentegrenzen), dat differentieert 

naar tijd, plek en segment.  
 

 

3. Focus op waar mensen de markt verlaten 

Zoals hiervoor aangegeven is de woningbehoefteontwikkeling in verschillende delen 

van de regio anders. Door een groeiend ‘vertrek’ van ouderen uit de woningmarkt 

(door sterfte of verhuizing naar een tehuis) zien we bij een gelijkblijvende instroom 

van starters en vestigers de ontspanning ontstaan waar de vergrijzing op z’n top is. In 

de periode 2018-2023 verlaten jaarlijks 1.100 ouderen op deze wijze de 

woningmarkt. Dit groeit naar 1.800 in 2033. De ontspanning op de Achterhoekse 

woningmarkt en de herstructureringsopgave concentreren zich op de plekken waar 

ouderen de markt verlaten, waar weinig investeringskracht is vanuit de bevolking 

(laag economisch profiel) en de woningen gedateerd zijn: investeren loont er niet. 

Wij hebben deze plekken geïdentificeerd. Daaruit blijkt dat dit niet een grootschalige 

ontspanning is in grote dalen van de regio, maar dat dit zich concentreert in enkele 

kernen en buurten. Naast enkele woonwijken gaat het ook om woningen boven 
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winkels in de centrumgebieden van enkele kernen. In de rapportage hebben we 

enkele voorbeelden genoemd. Wij adviseren om deze voorbeelden niet van een 

‘etiket’ te voorzien, omdat we weten we dat door marktdynamiek ontspanning zich 

alsnog op een andere plek kan voordoen (bijvoorbeeld vanwege imago) en omdat we 

willen voorkomen dat buurten onbedoeld een stigma krijgen. Voor gemeenten is het 

zaak om via monitoring vinger aan de pols te houden (aantal verkopen na overlijden, 

prijsontwikkeling, etc) en daarmee tijdig te signaleren waar de ontspanning 

geconcentreerd tot uitdrukking komt. Op die plekken kan ingrijpen dan nodig zijn. 

Deze plekken van ontspanning zijn vaak niet de plekken waar nieuwbouw het meest 

gewenst is. De verdiencapaciteit is daar dan ook beperkt. Het is vooral een opgave 

van desinvesteren. Om dit te kunnen dragen, is het belangrijk om compensatie over 

de gemeentegrenzen heen te organiseren.  

 

Aanbeveling C: Organiseer intergemeentelijke verevening 
 

Wij adviseren een steviger en concretere samenwerking tussen de gemeenten, 

waarbij samenwerking, afstemming en intergemeentelijke verevening worden 

georganiseerd. De opgave voor herstructurering is in belangrijke mate een ruimtelijk 

vraagstuk. Nieuwbouw zal niet altijd terugkomen op de herstructureringslocaties. Dit 

vraagt derhalve andere bestemmingen (en daarmee afschrijving) van deze plekken. 

Vooral een goede ruimtelijke inpassing is van belang, meer dan sec de 

volkshuisvestelijke opgave. 
 

 

4. Mismatch woningmarkt: blijven bouwen en meer slopen 

De woningbehoefte neemt stapsgewijs af. Dit betekent niet dat er geen nieuwbouw 

hoeft plaats te vinden. Dit AWLO laat zien dat delen van de bestaande 

woningvoorraad onvoldoende inspelen op de nieuwe vragers op de woningmarkt. 

Met name eenvoudige en oudere rijwoningen (huur en koop) voorzien slechts 

beperkt in de nieuwe vraag. Dit vraagt toevoeging van nieuwe woningen met een 

modern kwaliteitsniveau. Rekenkundig zou op lange termijn het potentiële overschot 

aan eengezins-huurwoningen hiervoor ingezet kunnen worden. Verkoop van deze 

sociale huurwoningen voorziet echter onvoldoende in de kwaliteitsvraag. Om de 

vraag te benutten blijft nieuwbouw nodig, meer dan de kwantitatieve behoefte 

aangeeft om zo de kwalitatieve behoefte te kunnen bedienen. Dan gaat het met 

name om nieuwbouw in de vorm van rijwoningen. Als deze opgave niet wordt 

opgepakt, dan zal een deel van de vraag niet bediend worden, met als risico dat 

mensen de regio verlaten op zoek naar een woning die past bij hun wensen.  

 

De mismatch op de woningmarkt wordt bij ongewijzigd beleid steeds groter. Er lijkt 

zelfs sprake van een exponentiële groei. Voor de eerste 10 jaar is in zowel de huur- 

als koopsector nog een groeiopgave. Hierna wordt de krimp meer zichtbaar. De 

mismatch wordt dan snel groter. Dit leidt met name bij oudere koopwoningen tot 

overschotten. 
 

Aanbeveling D: Nieuwbouw en sloop is nodig  
 

1) Wij adviseren om de Achterhoekse woningmarkt meer te beschouwen vanuit de 

directe kwalitatieve vraagzijde en in mindere mate vanuit een cijfermatige 

invalshoek. Bijvoorbeeld door bij nieuwbouw niet te bouwen voor doorstroming, 

maar rechtstreeks voor de vraag van nieuwe groepen op de woningmarkt (zoals 

starters en jongeren). Bouwen vanuit kwaliteit (geen middelmaat toevoegen) en 

met flexibiliteit. Flexibiliteit heeft toekomstwaarde. Nieuwbouw die is gericht op 

woningen met een korte levensduur, raden wij in beginsel af. Anders wordt de 

lange termijn opgave alleen maar vergroot met betrekking tot het uit de markt 

moeten nemen van (tijdelijke) woningen. Wel kan het in specifieke 

voorkomende gevallen zinvol zijn een tijdelijke woonvraag van een doelgroep te 

bedienen. Te denken is aan tijdelijke huisvesting van (tijdelijke) arbeidskrachten, 

mantelzorgwoningen. Hiervoor zijn mogelijkheden te bedenken binnen de 

bestaande voorraad. 
 

2) Deze nieuwbouwstrategie kan alleen samengaan met een aanpak van de 

bestaande woningvoorraad; herstructurering door sloop-nieuwbouw. Dit is een 

kostenpost voor de eigenaren. Financiële verbinding van nieuwbouw en deze 

herstructurering lijken dan ook noodzakelijk om lusten en lasten onderling te 

verrekenen. 
 

3) Denkrichting die in dit kader in onze ogen verder verkend moet worden, is het 

organiseren van een regionaal ‘pak an fonds’ voor bijdragen voor de sloop, 

herbestemming en herstructurering van particuliere woningen en 
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maatschappelijk vastgoed. Simpel gesteld; om leegstand en verpaupering te 

voorkomen, moeten onverkoopbare woningen worden aangepakt of zelfs tegen 

de vlakte. Maar niet te snel, want dan kan de eigenaar afwachten en zal de 

samenleving de hoofdprijs moeten betalen om het probleem op te lossen. Maar 

ingrijpen is noodzakelijk, omdat daarmee waardedaling van onroerend goed in 

de omgeving wordt voorkomen. Hier is op termijn geld voor nodig, zodat de 

gemeenten en huizenbezitters dit maatschappelijke probleem kunnen 

aanpakken. De Achterhoekse gemeenten zouden nu al moeten beginnen met 

het verwerven (sparen) van het budget voor het fonds, via bijvoorbeeld 

bijdragen van de Rijksoverheid en de gemeenlijk onroerende-zaakbelasting 

(OZB).  
 

 

5. Investeren in bestaande voorraad gaat niet vanzelf  

De meeste woningen die in 2050 in de Achterhoek zullen staan, zijn er nu al. Er 

liggen wel stevige opgaven voor deze bestaande woningvoorraad. Vooral in het 

toekomstbestendig houden van deze woningen en in het verduurzamen van de 

woningen. Uit de inwonersenquête blijkt dat zeker niet alle inwonersgroepen in 

voldoende mate investeren in hun woning, terwijl de voorraad wel veroudert. 

Specifiek over verduurzamen stellen we vast dat het vooralsnog toch vooral 

financiële prikkels zijn die mensen motiveren. Daarbij werken de vele verduurzaam-

mogelijkheden soms verwarrend, waardoor mensen afhaken. Ook breder dan 

verduurzamen, blijkt het lastig om mensen te bewegen om in hun woningen te 

(blijven) investeren. Toch is dit noodzakelijk om geen achterstanden op te lopen in 

het onderhoud en verbeteren van de woningvoorraad. Het is de vraag of de 

Achterhoek een gedeeltelijke ‘verelendung’ van de woningvoorraad moet 

accepteren, vanwege de eigen verantwoordelijkheid van de woningeigenaar. Of 

willen de Achterhoekse gemeenten dit voor zijn, omdat vooral de buren hier anders 

de wrange vruchten van plukken en het van invloed is op de aantrekkelijkheid en 

leefbaarheid van de regio. 

 

 

 

 

Aanbeveling E: Investeer in bewustwording en urgentiebesef  
 

1) Het is financieel onhaalbaar om de investeringsverantwoordelijkheid over te 

nemen van woningeigenaren. Wij adviseren om te investeren in bewustwording 

en urgentiebesef bij particulieren. Wij verwachten dat de gemeenten daarbij 

een geduldige houding moeten betrachten, want het probleem moet 

waarschijnlijk eerst meer zichtbaar worden. Daarna kan een actieve 

communicatie vanuit de gemeenten een bijdrage leveren. Het is raadzaam om 

hiervoor nu reeds de instrumenten voor te ontwikkelen en de middelen voor te 

reserveren. 
 

2) Met betrekking tot het verduurzamen van de eigen woning, verwachten wij dat 

het over lange tijd gegarandeerd inzetten van financiële prikkels, een effectieve 

maatregel is om mensen hiertoe aan te zetten. Aanvullend lijkt blijvend inzetten 

op het vergroten van bewustwording van de noodzaak tot het nemen van 

energiemaatregelen, van groot belang. Het moet niet slechts een financiële 

afweging zijn, want het gaat ook om het leveren van een noodzakelijke bijdrage 

aan het mondiale klimaatprobleem. Het verbeteren van een heldere, 

onafhankelijke en eenduidige informatievoorziening over het verduurzamen van 

woningen, kan ervoor zorgen dat de mensen die wel willen verduurzamen en nu 

verdwalen in de mogelijkheden, daadwerkelijk tot investeren te brengen. 
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1 Inleiding 
 

In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het Achterhoeks Woon-

wensen en Leefbaarheidsonderzoek 2017 (AWLO) dat is uitgevoerd in de periode april 

t/m november 2017. De woningmarkt en de mechanismen daar omheen leven enorm 

in de Achterhoekse samenleving. Dit heeft er onder andere toe geleid, dat meer dan 

11.500 inwoners en ruim 250 professionals een bijdrage hebben geleverd aan dit 

onderzoek. Het voorliggende rapport geeft dan ook een gefundeerd beeld van de 

meningen en ideeën uit de samenleving over de Achterhoekse woningmarkt. Dit 

beeld vanuit de samenleving hebben we aangevuld met een grote verscheidenheid 

aan andere feitelijke bronnen
4
, zoals CBS-microdata over daadwerkelijk verhuis-

gedrag. Ook is een belangrijke bron de Primos Bevolkingsprognose. Een nieuwe versie 

hiervan is in het najaar van 2017 beschikbaar gekomen en is verwerkt in dit rapport. 

Het beeld vanuit de samenleving gecombineerd met de feitelijke data uit andere 

bronnen, vormen een compleet en genuanceerd beeld van de Achterhoekse 

woningmarkt; de cijfers en het verhaal erachter.  

 

1.1 Achtergrond – Regionale Woonagenda 2015-2025 

In 2015 hebben de Achterhoekse
5
 gemeenteraden en de besturen van de 

woningcorporaties de Regionale Woonagenda 2015-2025 vastgesteld. Deze agenda 

was het resultaat van de evaluatie van de Regionale Woonvisie uit 2010. In 2012 is 

het eerste AWLO uitgevoerd. In 2014 zijn er Kernenfoto’s
6
 gemaakt van de 21 

hoofdkernen in de Achterhoek. De Kernenfoto’s en het AWLO 2012 hebben onder 

andere de basis gelegd voor de huidige Regionale Woonagenda 2015-2025. 

 

In de Regionale Woonagenda is afgesproken dat in 2017 opnieuw door de 

Achterhoekse gemeenten, in samenwerking met de woningcorporaties en Provincie 

Gelderland, gezamenlijk onderzoek wordt gedaan naar de woonwensen en 

leefbaarheid in de Achterhoek; het voorliggende AWLO 2017.  

                                                      
4 De volledige bronnenlijst is opgenomen in bijlage 1. 
5 In dit rapport bedoelen we met ‘de Achterhoek’ deze 7 gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 

Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. 
6 Voor het Adviesrapport Kernenfoto’s Achterhoek, zie bijlage 1. 

De uitkomsten van het AWLO 2017 worden benut in de evaluatie van de Regionale 

Woonagenda 2015-2025 en kunnen aanleiding zijn tot bijstelling van de gemaakte 

afspraken. In het kort de doelen/ ambities van deze agenda: 

 in 2025 voldoende woningen voor bewoners en woningzoekenden, zowel qua 

prijs als kwaliteit; 

 verlaging met 10% op netto toevoegingen woningen, in periode 2015-2025 nog 

maximaal 3.145 woningen toevoegen; 

 slopen van woningen, maatwerk qua termijn per kern; 

 leegstand in de woningvoorraad terugbrengen tot 2% (mutatieleegstand); 

 streven op waardebehoud van de bestaande woningvoorraad; 

 leefbaarheidsscores op hetzelfde niveau houden als in het AWLO 2012; 

 voldoende kwalitatief hoogwaardige en bereikbare maatschappelijke 

voorzieningen om in de behoefte van de inwoners te voorzien; 

 werken richting een energie neutrale Achterhoek door verduurzamen bestaande 

woningvoorraad. 

 

Het einddoel is een gezonde toekomstbestendige Achterhoekse woningmarkt. 

 

1.2 Consortium Moventem-Companen 

Het AWLO 2017 is uitgevoerd door de bureaus Moventem en Companen, in nauwe 

samenwerking met het ambtelijke projectteam van de opdrachtgever. Moventem is 

een Achterhoeks bureau en ondersteunt gemeenten en regio’s door Nederland met 

onderzoek, advisering en procesbegeleiding binnen vrijwel alle domeinen. Voor 

verschillende Achterhoekse gemeenten beheert Moventem inwonerpanels
7
. 

Companen is gespecialiseerd in onderzoek en advies voor de woningmarkt en 

leefomgeving. Als woningmarktspecialist is Companen voortdurend betrokken bij het 

opstellen, doorontwikkelen en evalueren van visies en concepten die bijdragen aan 

een optimale woon- en leefomgeving. Overal in Nederland. Als in dit rapport ‘we/ 

wij/ onze’ of dergelijke wordt genoemd, dan wordt het consortium Moventem-

Companen bedoeld.   

                                                      
7 Moventem beheert de inwonerpanels van de Achterhoekse gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 

Doetinchem en Oude IJsselstreek. 
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1.3 Vraagstelling 

Het was onze opdracht om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de Regionale 

Woonagenda, door te adviseren over beleidssturing, op basis van inzichten in 

feitelijke cijfers en beleving rond mechanismen op de Achterhoekse woningmarkt. 

Concreet door…: 

 …bepalende indicatoren over de actuele status van de woningmarkt inzichtelijk 

te maken;  

 …toekomstige trends, woonwensen en -behoeften (gedrag) in beeld te brengen, 

inclusief inzicht in de realiseerbaarheid hiervan;  

 …te duiden op welke wijze inwoners(groepen) kunnen worden geholpen bij het 

(blijven) realiseren van hun woonwensen/ -behoefte;  

 …zicht te geven op de toekomstwaarde van het bestaande woningaanbod, in het 

licht van veranderende woonvoorkeuren, in relatie tot woning- en 

omgevingskwaliteit en (potentiële) investeringen van consumenten;  

 …in kaart te brengen waar transformatieopgaven in de sociale huursector liggen;   

 …in kaart te brengen welke prikkels effectief zijn om particulieren 

woningaanpassingen te laten doen, zodat de bestaande woningvoorraad ook op 

die wijze toekomstbestendig wordt gemaakt. 

 

1.4 Werkwijze 
Om de vraagstelling adequaat te beantwoorden hebben we in de periode van april 

t/m oktober 2017 een meerledig onderzoeksproces volbracht. De samenleving en 

professionals hebben hierin een belangrijke rol vervuld. Het gefaseerde 

onderzoeksproces wordt in figuur 1.1 op hoofdlijnen weergegeven. De verschillende 

fasen hebben een sterke onderlinge samenhang en bouwden tijdens de uitvoering 

van het onderzoek telkens op elkaar voort.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Twee hoofdprocesstappen lichten we nader toe, omdat deze in het vervolg van dit 

rapport een belangrijke rol spelen. Dit betreft de inwonersenquête en de regionale 

werkconferentie.  

 

 

 

  

April 

• Start projectteam AWLO 2017 

• Definitief invullen en uitwerken onderzoeksproces 

Mei 

• Brainstormsessie: trends en hun betekenis voor de woningmarkt 

• Genodigden: makelaars, banken, ontwikkelaars, zorgpartijen, gemeenten 
(ambtelijk) en woningcorporaties 

Mei t/m 
okt. 

• Secundaire data-analyse (benutten bestaande bronnen)  

• O.a. Kernenfoto’s, CBS-microdata verhuisbewegingen, CBS 
Veiligheids-monitor, Primos Bevolkingsprognose (voor alle bronnen zie 
bijlage 2) 

Jun.-jul. 

• Inwonersenquête naar leefbaarheid en woonwensen 

• Doelgroep: de inwoners van de Achterhoekse gemeenten 

Sept. 

• Werkconferentie ter verdieping en verklaring eerste uitkomsten 

• Genodigden: bedrijfsleven, dorps-/wijkraden, belangenverenigingen, 
onderwijsinstellingen, gemeenten (ambtelijk, college- en raadsleden), 
Provincie Gelderland en woningcorporaties 

Okt. 

• Bijeenkomst ‘Wonen en zorg’  

• Genodigden: gemeenten, corporaties, zorginstellingen, 
cliëntenorganisaties 

Nov. 

- Jan 

• Integrale analyse en eindrapportage AWLO 2017 

• Verwerking en verslaglegging van de opbrengst uit alle voorgaande fasen 

Figuur 1.1: Hoofdlijnen onderzoeksproces AWLO 2017  
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Inwonersenquête leefbaarheid en woonwensen 
In dit rapport worden onder meer resultaten gepresenteerd van een grote 

inwonersenquête omtrent leefbaarheid en woonwensen. Deze enquête is in juni en 

juli 2017 uitgevoerd en geeft een beeld van de meningen, wensen en ideeën vanuit 

de Achterhoekse samenleving. Centrale vraag was: Welke woonwensen heeft men 

en hoe kijkt men tegen zijn/ haar leefomgeving aan? De volledige vragenlijst is 

opgenomen in bijlage 2. 

 

Leefbaarheid is een verzamelterm voor een reeks van factoren die gezamenlijk 

bepalen hoe mensen hun woon- en leefomgeving waarderen. Dit kan worden 

gedefinieerd als de mate waarin de omgeving aansluit bij de wensen en behoeften 

van de mensen die er wonen. Om (de beleving van) leefbaarheid te meten zijn de 

standaardvragen van de Lemon-enquête gehanteerd. Doordat bij deze enquête 

telkens dezelfde vragen worden gehanteerd en vaker worden uitgevoerd, kunnen 

uitkomsten t.b.v. trendanalyses, worden vergeleken met eerder onderzoek. De 

standaard vragen zijn aangevuld met onder andere vragen over (realiseerbare) 

woonbehoefte van inwoners, wensen en mogelijkheden van inwoners op de 

woningmarkt, en vragen over prikkels voor het aanpassen van de eigen woning om 

deze toekomstbestendig te maken.  

 

Respons en statistische betrouwbaarheid 

Alle inwoners van de Achterhoekse gemeenten vanaf de leeftijd van 18 jaar, konden 

deelnemen aan de AWLO-inwonersenquête. Via een steekproef zijn 49.246 inwoners 

van de Achterhoekse gemeenten per brief uitgenodigd om mee te doen aan het 

AWLO en 5.540 leden van de inwonerspanels zijn eveneens uitgenodigd. 

 

Via de gemeentelijke inwonerspanels deden 3.195 mee en via de website van het 

AWLO deden 8.487 mee. In totaal hebben 11.682 Achterhoekers de enquête 

ingevuld. Dit maakt de effectieve respons-rate 21,3% {(11.682 / 54.786) * 100}. De 

volgende tabel laat de respons-rates per gemeente zien (figuur 1.2).  

 

De inwonersenquête is statistisch betrouwbaar, nauwkeurig en representatief over 

wijken/ kernen en leeftijdscategorieën. In bijlage 3 gaan we nader in op de 

statistische betrouwbaarheid en representativiteit van de inwonersenquête. Bijlage 

4 geeft de spreiding van de respondenten over diverse achtergrondvariabelen weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Tabel 1.1: Respons Achterhoekse gemeenten 

Bron: AWLO 2017 

 

Regionale werkconferentie 
Op 11 september 2017 is een conferentie georganiseerd rondom de eerste 

uitkomsten. Tijdens deze bijeenkomst hebben ruim 200 deelnemers met elkaar van 

gedachte gewisseld over de betekenis van het onderzoek voor de Achterhoekse 

woningmarkt. 
 
De groepen hebben met elkaar gediscussieerd rondom de volgende 

thema’s: 

 Nieuwe woonvormen (klein en duurzaam, met familie / vrienden) 

 Betaalbaarheid en kwaliteit, de vraag van jongeren 

 Verhuisgedrag versus verhuiswens: waarom realiseren mensen hun wens niet en 

verhuizen naar andere woningen 

 Ouderen aan zet, welke woonvormen zijn voor ouderen kansrijk 

 Van spanning naar ontspanning: de omslag van groei naar krimp 

 Duurzaamheid, investeren in de bestaande woningvoorraad: huur en koop. 

 Leefbaarheid in De Achterhoek. 

In bijlage 5 zijn de resultaten van de conferentie uitgewerkt. Dit resultaat is gebruikt 

om de uitkomsten van het onderzoek van verklaringen te voorzien. Ze zijn zo 

geïntegreerd in deze rapportage. 

Gemeenten 
Uitnodigingen Respons 

Brieven Panelleden Aantal Rate 

Aalten 9.418 - 1.751 18,6% 

Berkelland 5.280 941 1.514 24,3% 

Bronckhorst 5.258 1.512 1.814 26,8% 

Doetinchem 8.838 2.020 2.518 23,2% 

Oost Gelre 6.915 - 1.236 17,9% 

Oude IJsselstreek 7.032 1.067 1.730 21,4% 

Winterswijk 6.505 - 1.119 17,2% 

Totaal 49.246 5.540 11.682 21,3% 
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Doelgroepen woningbehoefte 

In dit rapport is de vraag en het aanbod geanalyseerd voor verschillende 

doelgroepen. Hieronder zijn de doelgroepen beschreven: 

Starters  onzelfstandig wonenden (veelal inwonende kinderen) die hebben 

aangegeven de komende vijf jaar een zelfstandige woning binnen de 

Achterhoek te willen betrekken, en bij verhuizing geen woning vrij achter 

laten. 

Doorstromers  zelfstandig wonende huishoudens die hebben aangegeven de komende 

vijf jaar een zelfstandige woning binnen De Achterhoek te willen 

betrekken. 

Verlaters huishoudens die door overlijden of vertrek naar een zorginstelling een 

zelfstandige woning achterlaten. 

 

1.5 Leeswijzer 
Dit rapport is opgebouwd uit 4 hoofdstukken. Het volgende hoofdstuk (2. De 

Achterhoek, nu en straks…) gaat allereerst in op demografie, migratie, 

inkomensopbouw en –ontwikkeling, feiten over het aanbod op de woningmarkt en 

de leefbaarheid. In hoofdstuk 3 wordt de match tussen vraag en aanbod in beeld 

gebracht. Dit gebeurt vanuit meerdere invalshoeken, waaronder verhuiswensen en –

gedrag. In het laatste hoofdstuk (4. Toekomstwaarde woningvoorraad) gaan we in op 

de duurzaamheid, investeringsbereidheid en levensloopgeschikt wonen.  

 

In dit rapport beschrijven we de uitkomsten van het AWLO waar dat kan zoveel 

mogelijk integraal. Dit betekent dat we bijvoorbeeld de resultaten uit de 

inwonersenquête direct in samenhang met de bevindingen uit de werkconferentie 

weergeven. We beschrijven de uitkomsten op regionaal niveau en waar relevant op 

gemeentelijk niveau. Meer gedetailleerde en onderliggende gegevens zijn 

opgenomen in de bijlagen. Alle bijlagen zijn digitaal te raadplegen via onze website 

over het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek: www.awlo.nl.  

 

Bij de resultaten omtrent leefbaarheid wordt, naast het onderscheid in 

leeftijdscategorieën, eveneens een onderscheid gemaakt op basis van kernindeling. 

Er worden binnen de Achterhoek 21 hoofdkernen onderscheiden, hierbij is dezelfde 

indeling gehanteerd als in het genoemde Adviesrapport Kernenfoto’s Achterhoek. 

Gekeken is naar de bovenlokale functie van de kernen, de hoofdkernen hebben een 

groter verzorgingsgebied dan de eigen kern. De driedeling tussen ‘grote kernen’, 

‘overige kernen’ en ‘buitengebied’ is daarnaast gebaseerd op het feit of de 

respondent binnen de bebouwde kom (kern) of buiten de bebouwde kom 

(buitengebied) woont.  
 

  

 

 

  

  

  

http://www.awlo.nl/
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De Achterhoek, nu en straks… 
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2 De Achterhoek, nu en straks… 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de Achterhoek van nu en straks. Belangrijke bevindingen en 

feiten over demografie, leefbaarheid en de woningvoorraad, worden in een overview 

op regio en gemeentelijk niveau gepresenteerd.  

 

2.1 Demografie 

Op 1 januari 2017 telden de Achterhoekse gemeenten in totaal 262.877 inwoners 

(CBS, 2017). De bevolking nam sinds 2007 met ruim 3.000 inwoners af. Opvallend is 

dat in 2015 en 2016 de bevolking weer groeide, met in totaal ruim 300 inwoners. 

Deze groei was het gevolg van een toenemende immigratie uit het buitenland. Al 

tien jaar lang is er sprake dat er meer mensen uit de Achterhoek vertrekken, dan er 

naartoe verhuizen; er is dus per saldo sprake van vertrek.  

Dit vertreksaldo doet zich in alle gemeenten voor. Naast migratie daalt het aantal 

inwoners doordat er minder kinderen geboren worden, dan er mensen overlijden. 

Dit speelt inmiddels in alle gemeenten; het meest in Bronckhorst en Oude 

IJsselstreek, het minst in Doetinchem. 

 

Voor de woningmarkt is niet primair het aantal inwoners bepalend of de vraag groeit 

of afneemt, maar vooral het aantal huishoudens. De ontwikkeling van het aantal 

huishoudens loopt niet gelijk met dat van het aantal inwoners, omdat de 

gezinssamenstelling verandert; meer kleine huishoudens minder (grote) gezinnen 

met kinderen. Het aantal jonge huishoudens tot 30 jaar daalt gestaag in alle 

gemeenten: de ontgroening. Het aantal huishoudens van 65 jaar en ouder groeit: de 

vergrijzing. Wel gaat de vergrijzing de komende decennia steeds minder snel, en de 

ontgroening juist sneller. In Berkelland en Winterswijk zien we de eerste jaren al een 

behoorlijke ontgroening van de huishoudens.  
    

 
            Figuur 2.1: Ontgroening en vergrijzing huishoudens per gemeente,  

         2018-2033 

   Bron: Primos 2017, bewerkingen provincie Gelderland en Companen 

 

Waar het aantal inwoners daalt, groeit het aantal huishoudens nog wel (doordat er 

meer kleine huishoudens zijn). Met als gevolg een groeiende woningbehoefte. Deze 

groei komt volledig voor rekening van het aantal 65-plushuishoudens. Het aantal 

huishoudens onder 65 jaar daalt reeds. De babyboomgeneratie (geboren tussen 

1945 en 1960) gaat tussen 2010 en 2025 over de leeftijdsgrens van 65 jaar. Na 2025 

gaat het aantal huishoudens in De Achterhoek krimpen. De afname van het aantal 

jonge huishoudens gaat door, terwijl de vergrijzing minder snel gaat door het 

geleidelijk wegvallen van de babyboomgeneratie. 
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Figuur 2.2: Huishoudensontwikkeling in De Achterhoek, 2018-2038  

  Bron: Primos2017 

 

Op termijn hebben alle gemeenten te maken met afname van het aantal 

huishoudens, en dus een afname van de woningbehoefte. Het moment waarop de 

omslag van groei naar krimp van de woningbehoefte optreedt, verschilt per 

gemeente.  

 
Figuur 2.3: Omslag van groei naar krimp van de woningbehoefte in De Achterhoek, 2018-2038  

  Bron: Primos2017, bewerkingen provincie Gelderland en Companen 

 

 
           Figuur 2.4: Huishoudensontwikkeling per gemeente, 2018-2038  

  Bron: Primos2017, bewerkingen provincie Gelderland en Companen 
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In Berkelland gaat de woningbehoefte als eerste dalen van de Achterhoek, namelijk 

rond 2022. In de gemeenten Doetinchem en Winterswijk lijkt dit pas na 2033 aan de 

orde te zijn. De andere gemeenten zitten hier tussenin. 

 

2.2 Migratie 

De binnenlandse en buitenlandse migratie zijn zeer bepalend voor de 

bevolkingsontwikkeling. Doetinchem, Berkelland en Bronckhorst zijn het meest 

aantrekkelijk voor vestigers van buiten de gemeente.  

 

 
Percentage vestigers van buiten regio op bevolking 

Aalten 4% 

Doetinchem 9% 

Winterswijk 6% 

Oude IJsselstreek 5% 

Oost Gelre 3% 

Berkelland 7% 

Bronckhorst 7% 

Regio Achterhoek  7% 

Tabel  2.1: Percentage vestigers van buiten de regio op bevolking per gemeente, 2006-2015 
  Bron: CBS 

 

De afgelopen jaren vertrokken vooral jongeren uit de gemeenten. Zij verhuisden 

vaak naar buiten de regio. Uit onze inwonersenquête blijkt dat hun verhuismotieven 

voornamelijk gerelateerd zijn aan werk en/of studie.  

 

 
       Figuur 2.5: Saldo vestiging en vertrek uit gemeente in personen per gemeente, 2006-2015 

  Bron: CBS 

 

De meeste verhuizingen vinden echter binnen de gemeenten plaats. Uit Winterswijk 

en Bronckhorst vertrekken relatief veel jongeren. In de leeftijd van 25-49 jaar 

waaronder veel gezinnen, kent Bronckhorst met name een positief migratiesaldo. De 

naar verhouding relatief groot vertrek van kinderen, komt mede doordat bij migratie 

mensen als stel binnen de gemeente komen wonen, en als gezin daarna de 

gemeente weer verlaten. Vanuit de gemeenten wordt met name vertrokken naar 

Arnhem, Enschede, Nijmegen en Zutphen.  

 

 

Binnen eigen 

gemeente 

Naar binnen 

regio Achterhoek 

Naar buiten regio 

Achterhoek 

Aalten 60% 17% 23% 

Doetinchem 58% 13% 29% 

Winterswijk 61% 10% 29%** 

Oude IJsselstreek 60% 18%* 23% 

Oost Gelre 56% 15% 29% 

Berkelland 59% 9% 33% 

Bronckhorst 49% 17%* 34% 

Regio Achterhoek  58% 13% 29% 

   * Vaak verhuizing naar Doetinchem  

** Uitstroom AZC is in de percentage opgenomen, deze kunnen het beeld vertekenen 
 Tabel 2.2: Verhuizingen verdeling per gemeente, 2006-2015 

  Bron: CBS 
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Vanuit Oude IJsselstreek en Bronckhorst verhuizen mensen relatief vaker naar 

Doetinchem. Uit zowel de inwonersenquête als het feitelijke gedrag, blijkt dat er met 

name wordt verhuisd naar hoofdkernen als Doetinchem, Aalten, Eibergen, Vorden 

en in veel mindere mate naar kleine kernen.  

 

2.3 Inkomensopbouw en -ontwikkeling 

De vraag naar woningen wordt  mede bepaald door het huishoudensinkomen. In de 

koopsector is dit een indicator voor hypotheek-mogelijkheden. In de sociale 

huursector zijn er wettelijke regels voor toewijzing aan inkomensgroepen. De 

wettelijk afgebakende doelgroep voor de sociale huursector zijn huishoudens met 

een belastbaar jaarinkomen tot €36.165. Momenteel heeft circa 49% van de 

Achterhoekse huishoudens een inkomen tot €36.165. We zien dat dit relatief vaak 

jongeren onder de 25 jaar en 65-plussers zijn. Tussen de gemeenten zijn de 

verschillen klein: Winterswijk kent in verhouding een net wat groter aandeel 

huishoudens in de sociale doelgroep en Oost Gelre juist een wat kleiner aandeel.  

 
               Figuur 2.6: Omvang van de sociale doelgroep per gemeente, 2017 

  Bron:Waarstaatjegemeente 

 

 
Figuur 2.7: Percentage van doelgroep (€ 36.165) naar woonachtig huur/koop per gemeente, 2017 

  Bron:Waarstaatjegemeente 

 

Ruim de helft van de sociale doelgroep (tot  € 36.165) woont in een sociale 

huurwoning: voor 37% in een woning van een corporatie, voor 15% in een woning 

van een particuliere verhuurder. In Doetinchem woont een verhoudingsgewijs groter 

aandeel van de sociale doelgroep in een corporatiewoning. Daarnaast woont ook de 

helft in een koopwoning; zeker in Oost Gelre en Aalten. Hieronder zijn de nodige 

ouderen die hun woning reeds afbetaald hebben en daardoor een lage 

hypotheeklast hebben 

Het gemiddelde inkomen verschilt tussen de gemeenten. In Bronckhorst gevolgd 

door Oost Gelre, is het gemiddelde huishoudensinkomen het hoogst, met 

respectievelijk €38.000 en €36.800 besteedbaar ligt dit in deze gemeenten boven het 

landelijke gemiddelde. Het inkomen in Berkelland ligt ongeveer op het landelijke 

gemiddelde (€35.900). In Winterswijk (€33.900), Oude IJsselstreek (€34.200), 

Doetinchem (€34.800) en Aalten (€34.900) is het gemiddelde besteedbare inkomen 

per huishouden lager dan het landelijke gemiddelde.  

 

We focussen in het vervolg op de doelgroep voor de sociale huursector. De 

verwachte ontwikkeling van deze doelgroep is mede afhankelijk van de economische 
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ontwikkeling. Deze economische ontwikkeling is onzeker en verschilt in de tijd. Op 

basis van een langjarige landelijke trend is de verwachte koopkrachtontwikkeling 

gemiddeld 0,4% per jaar.  

 
 Figuur 2.8: Ontwikkeling omvang sociale doelgroep per gemeente, 2018-2028 

  Bron: Waarstaatjegemeente, SCP, bewerking Companen 

 

Als het economisch voorspoedig gaat zullen minder mensen behoren tot de sociale 

doelgroep, omdat zij door inkomensstijging niet meer tot de doelgroep behoren. Het 

tegenovergestelde is het geval als het economisch minder voorspoedig voorgaat, dan 

zullen meer mensen beroep doen op een sociale huurwoning.  

Toch zien we dat ondanks de koopkrachtgroei de doelgroep de komende jaren in 

nagenoeg alle gemeenten nog iets toeneemt. Deze groei komt volledig voor rekening 

van 65-plussers: een groei van ongeveer 10% in vijf jaar tijd. Deze groei houdt 

ongeveer gelijke tred met de vergrijzing in deze periode. Deze groep profiteert 

verhoudingsgewijs weinig van inkomensontwikkeling op de arbeidsmarkt (dit geldt 

omgekeerd ook als het economisch slechter gaat). De groep tot 65 jaar neemt in 

aantal af. Zij profiteren verhoudingsgewijs meer van de koopkrachtgroei.  

Overigens betekent de groei van de doelgroep niet zondermeer ook een groei in de 

behoefte aan sociale huurwoningen onder 65-plussers. Nieuwe generaties 65-

plussers wonen verhoudingsgewijs minder vaak in een sociale huurwoning dan 

voorgaande generaties, waardoor de vraag naar sociale huurwoningen iets achter 

blijft bij de ontwikkeling van de doelgroep. Daarnaast is er een gelegenheid om door 

gericht toewijzingsbeleid de beschikbaarheid van sociale huurwoningen iets te 

sturen, bijvoorbeeld door wel / niet bevorderen van doorstroming.  

2.4 Huidige situatie op de woningmarkt 

In de Woonmonitor van De Achterhoek 2017 is de huidige woningvoorraad in de 

Achterhoek in beeld gebracht. De woningvoorraad bestaat voor het grootste 

gedeelte uit koopwoningen (circa 70%). Van de 30% huurwoningen bestaat het 

overgrote deel uit sociale huurwoningen (70%) en de rest is particuliere huur. 

Doetinchem heeft verhoudingsgewijs de meeste huurwoningen en Oost Gelre de 

minste. De actieve corporaties in De Achterhoek zijn: De Woonplaats, ProWonen, 

Sité en Wonion. In de huurwoningen wonen met name jongeren en 75-plussers. Met 

name de jonge huishoudens wonen relatief veel in een particuliere huurwoning. Dit 

komt vaak door de snelle beschikbaarheid van deze woningen, waar de sociale 

huursector door toewijzingsregels vaak minder makkelijk toegankelijk zijn voor 

jongeren. Gezinnen met kinderen wonen merendeels in een koopwoning. 

 

Figuur 2.9: Huishoudens woonachtig naar eigendom, 2017 

Bron: Waarstaatjegemeente 

 

Wij zien in de praktijk dat de oriëntatie op huurwoningen onder ouderen afneemt. 

Nieuwe generaties (naoorlogs / babyboom) hebben vaker een koopwoning, dan de 
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generaties voor hen. Bovendien hebben zij vaak deze woning reeds afgelost, 

waardoor zij lage maandlasten hebben. Zij blijven door toewijzingsregels, lage 

hypotheek- en spaarrente, maar ook ten opzichte van de huidige maandlast hoge 

huurprijzen, ook op hogere leeftijd steeds meer in een koopwoning wonen. 

 

Ontwikkelingen koopsector 
De ontwikkeling van de koopsom en het aantal transacties, laten een positieve trend 

zien de afgelopen jaren.  De gemiddelde koopsom is de afgelopen drie jaar gestegen, 

van gemiddeld €190.000 naar €223.000 in de Achterhoek in 2017. In Nederland is dit 

€259.000. De laagste transactieprijzen waren in Winterwijk (€188.000), Aalten 

(€207.000) en Oost Gelre (€212.000). Deze drie gemeenten kenden de afgelopen 

jaren wel de relatief sterkste prijsstijging in de Achterhoek. De hoogste prijzen waren 

er in Bronckhorst (€ 273.000). De laagste prijsstijging was er in Berkelland. In het 

tweede kwartaal 2017 zijn in de Achterhoek 818 woningtransacties geweest. Ten 

opzichte van 2013 is het aantal transacties per kwartaal verdubbeld. De gemiddelde 

theoretische verkooptijd is 10,4 maanden. Zoals in heel Nederland zie je hierin de 

afgelopen jaren een verkorting. Er staan 2.668 woningen in de Achterhoek te koop 

en dat is 37% minder dan vier jaar geleden. Deze positieve cijfers zijn met name het 

gevolg van de aantrekkende economie en een inhaalslag vanwege de voorgaande 

crisisjaren.  

 

Ontwikkelingen huursector 

Sité, Wonion, ProWonen en De Woonplaats zijn de corporaties met het meeste bezit 

in de Achterhoek. Daarnaast hebben corporaties die landelijk actief zijn ook bezit in 

de Achterhoek. Het gaat dan om Habion, Woonzorg Nederland, Mooiland en Vestia.  

Van de vier Achterhoekse corporaties hebben we gegevens over de 

verhuurresultaten van hun woningen. Zij verhuurden in totaal in 2016 2.090 

woningen opnieuw. In 2015 verhuurden zij 1.990 opnieuw verhuurde woningen en in 

2014 1.890 huurwoningen. Het aantal verhuringen neemt door de jaren toe. Wel zijn 

er fluctuaties per gemeente te zien. Waar in Aalten, Bronckhorst, Oost Gelre en 

Winterswijk er elk jaar een toename van het aantal verhuringen is. Zien we bij 

Berkelland, Doetinchem en Oude IJsselstreek meer fluctuaties. De fluctuaties hebben 

met name te maken met al dan niet realiseren van nieuwbouw.  

In 2017 zijn er gemiddeld 65 reacties per advertentie. In 2016 waren dit er nog 48 

reacties per advertentie. Op het eerste gezicht zien we een ontwikkeling van meer 

vraag naar huurwoningen tussen 2016 en 2017.  

Als we kijken naar welke woningtypen en prijsklassen het meest in trek zijn, dan zien 

we dat de prijsklasse van een huurwoning van groot belang is voor de vraag naar een 

huurwoning. De meeste reacties komen op woningen tot de 1
ste

 aftoppingsgrens van 

tot € 592 en in het bijzonder tussen de € 410 en de € 592. Bijna 70% van de actief 

woningzoekenden behoort tot de huurtoeslagdoelgroep, waaronder met name één 

en tweepersoonshuishoudens. Het hoogst aantal reacties zijn er bij 

eengezinswoningen en in mindere mate bij appartementen. In Doetinchem reageren 

verhoudingsgewijs meer mensen op een sociale huurwoning.  

Er zijn tussen de corporaties verschillen in aantal reacties te zien, mede door 

verschillen in woningtoewijzingsbeleid. Hierdoor verschillen ook het aantal reacties 

per advertentie van elkaar. Dit maakt onderlinge vergelijking lastig. 
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Voor een goed en genuanceerd beeld van de 

ontwikkelingen is het nodig deze gegevens te 

blijven monitoren. 

 

Leegstand  

Daarnaast is er in de Woonmonitor ook inzicht 

gegeven in leegstand binnen de Achterhoek. In 

relatieve zin stonden op 1 januari 2017 in 

Aalten, Berkelland en Winterswijk de meeste 

woningen leeg. In Aalten, Berkelland en 

Bronckhorst stond een behoorlijk aantal 

woningen leeg in verband met voorgenomen 

sloop/renovatie. De laagste leegstand zien we 

in Doetinchem, hoewel het aantal leegstaande 

woningen hier ten opzichte van vorig jaar licht is 

toegenomen. Tweederde van de leegstand in de 

Achterhoek komt voor in de 21 hoofdkernen, 

ruim een kwart in het buitengebied en ruim 8% 

in de kleine kernen. In Aalten is relatief veel 

leegstand in het buitengebied. In Bronckhorst is 

zelfs meer leegstand in het buitengebied, dan in 

de kleine kernen en hoofdkernen. Een deel van 

de leegstand betreft woningen die niet 

beschikbaar zijn voor wonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 2.10: Percentage Leegstand per wijk en gemeente, 1-1- 2017 

Bron: Registraties gemeenten 
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3 Leefbaarheid Achterhoek 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de leefbaarheid in de Achterhoekse 

gemeenten. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten uit het 

AWLO 2012 en met landelijke cijfers uit de CBS Veiligheidsmonitor 2016, waarin 

cijfers uit 2016 en 2012 zijn opgenomen. Hierdoor zijn naast ontwikkelingen in de 

Achterhoekse gemeenten ook landelijke ontwikkelingen zichtbaar. In bijlagen 6 en 7 

zijn alle resultaten omtrent leefbaarheid uit het AWLO van 2017 opgenomen, ook 

per gemeente (in bijlage 6 alle resultaten en in bijlage 7 samengevat in een 

factsheet).  

 

Algemeen oordeel 

Figuur 3.1: Rapportcijfer algemene beoordeling buurt 

Bron: AWLO 2017 

 

De inwoners van de Achterhoekse gemeenten beoordelen de eigen buurt (7,8, figuur 

3.1) gemiddeld hoger dan landelijk (7,5, volgens de CBS Veiligheidsmonitor
8
). Dit lijkt 

vooral te komen doordat de oudere inwoners (8,0) en inwoners uit het buitengebied 

(8,1) en overige kernen (7,9) een hoge beoordeling geven. Zichtbaar is dat het 

landelijke gemiddelde in 2016 (7,5) hoger is beoordeeld dan in 2012 (7,4), terwijl het 

gemiddelde in de Achterhoekse gemeenten in 2017 (7,8) enigszins lager is 

beoordeeld dan in 2012 (7,9).  

 

Eigen woning 
De inwoners van de Achterhoekse 

gemeenten zijn tevreden over de kwaliteit 

van de eigen woning (8,0). Hierbij valt het op 

dat inwoners die zelf eigenaar zijn (8,1) de 

kwaliteit aanzienlijk hoger beoordelen, dan 

inwoners die geen eigenaar zijn (7,4). De 

kwaliteit wordt beter beoordeeld dan in 

2012. 

 

Fysieke woonomgeving 
De kwaliteit van woningen in de buurt wordt door inwoners van de Achterhoekse 

gemeenten gemiddeld met een 7,6 beoordeeld. We zien dat deze in de grote kernen 

(7,5) lager wordt beoordeeld, dan in de overige kernen en het buitengebied (beiden 

een 7,7).  

 

De gemiddelde beoordeling van de woonomgeving (openbare ruimte) in de 

Achterhoekse gemeenten ligt in 2017 (7,0) aanzienlijk lager dan in 2012 (7,6). De 

inwoners zijn het minst tevreden over veiligheid verkeersinrichting (29%), bestrating 

van wegen (28%), groen en waterpartijen (27%) en trottoirs/voetpaden/stoep (27%). 

                                                      
8 In de CBS veiligheidsmonitor is de vraag als volgt geformuleerd: ‘Als u door middel van een rapportcijfer 

van 1 tot en met 10 zou mogen aangeven hoe prettig u het vindt om in uw buurt te wonen, welk cijfer zou 

u dan geven?’. Bij het onderhavige onderzoek luidt de vraag: ‘Hoe beoordeelt u uw buurt in het algemeen?’ 
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Voorzieningen in de buurt 
Groen- en speelvoorzieningen 

De groenvoorzieningen in de buurt worden 

door de inwoners met een 6,9 beoordeeld. 

Er bestaat vooral ontevredenheid over 

teveel onkruid/ slecht onderhoud (43%) en 

te weinig groen (22%). In het buitengebied 

(7,2) worden de groenvoorzieningen hoger 

beoordeeld dan in de grote (6,8) en overige 

(6,7) kernen.  

 

De speelvoorziening in de buurt worden 

gemiddeld met een voldoende (6,3) 

beoordeeld. In tegenstelling tot de groen-

voorzieningen worden de speelvoor-

zieningen in het buitengebied (5,5) lager 

beoordeeld, dan de grote en overige 

kernen (beiden 6,5). Zowel de groen- als 

de speelvoorzieningen worden ongeveer 

hetzelfde beoordeeld als in 2012. 

 

Aanbod, kwaliteit en bereikbaarheid voorzieningen 

Het aanbod en de kwaliteit van de 

voorzieningen in de buurt wordt door de 

inwoners van de Achterhoekse gemeenten 

gemiddeld met een 7,2 beoordeeld. Dit is 

een aanzienlijke toename vergeleken met 

2012 (6,7). In de grote kernen (7,4) ligt de 

gemiddelde beoordeling aanzienlijk hoger, 

dan in het buitengebied (6,5) en de overige 

kernen (6,1). De beoordeling van het aanbod en 

de kwaliteit van voorzieningen in de overige kernen ligt dus lager, dan in het 

buitengebied. Een verklaring hiervoor is dat de personen die in het buitengebied 

wonen er rekening mee houden dat er minder voorzieningen in de buurt zijn, zo 

werd aangegeven tijdens de werkconferentie.  

 

In de Achterhoekse gemeenten geeft 43% van de respondenten aan geen 

voorzieningen in de buurt te missen. 13% mist openbaar vervoer, 12% mist winkels 

en 10% mist een supermarkt. 

Figuur 3.2: Rapportcijfer bereikbaarheid voorzieningen buurt 

Bron: AWLO 2017 

 

In figuur 3.2 staan de gemiddelde beoordelingen van de bereikbaarheid van enkele 

voorzieningen vanuit de buurt weergegeven. Hierbij lopen de beoordelingen uiteen 

van een 8,0 voor de bereikbaarheid van een basisschool en een 6,6 voor zowel de 

bereikbaarheid van de speelvoorzieningen als het openbaar vervoer.  

 

Tijdens een workshop gedurende de werkconferentie is door deelnemers 

aangegeven dat de voorzieningen in de Achterhoekse gemeenten dichtbij en 
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bereikbaar zijn. Ook is aangegeven dat dit aanbod en de kwaliteit van de 

voorzieningen voor een positief beeld van het gebied zorgen. Een voorbeeld hiervan 

is dat in veel overige kernen een trefpunt is waar activiteiten plaatsvinden. De hoge 

beoordelingen van voorzieningen als basisschool, supermarkt, sportvoorzieningen en 

medische voorzieningen, staven deze inbreng tijdens de werkconferentie.   

 

Betrokkenheid buurtgenoten 
In de grote kernen (6,9) in de Achterhoekse gemeenten wordt de gemiddelde 

betrokkenheid van de bewoners uit de buurt lager beoordeeld, dan in de overige 

kernen (7,5) en het buitengebied (7,6), waar meer sprake is van naoberschap. Dat 

blijkt ook uit de beoordeling van de omgang met bewoners van verschillende 

etnische afkomst. Die wordt in de grote kernen (6,8) lager beoordeeld dan in de 

overige kernen (7,1) en het buitengebied (7,3).  

 

De betrokkenheid van de inwoners in de buurt is 2017 (7,2) gestegen ten opzicht van 

2012 (6,7). Dit in tegenstelling tot de mate waarop bewoners van verschillende 

etnische afkomst uit de buurt met elkaar omgaan die in 2017 (6,9) is gedaald ten 

opzichte van 2012 (7,0). 

 

Gedrag 
In de Achterhoekse gemeenten wordt de overlast (van het gedrag) van anderen in de 

buurt in 2017 (7,3) lager beoordeeld dan in 2012 (7,7). Uit de CBS Veiligheidsmonitor 

komt naar voren dat de overlast landelijk in 2016 licht is afgenomen ten opzichte van 

2012
9
. Waar in de Achterhoekse gemeenten de overlast van anderen enigszins is 

toegenomen (lager beoordeeld, maar nog steeds ruim voldoende) is dit landelijk juist 

iets afgenomen. De plek waar de inwoners wonen is van belang op de beoordeling. 

Zo wordt het buitengebied (8,0) het best beoordeeld en de overige kernen (7,5) en 

grote kernen (7,1) minder goed.  

 

De overlast van activiteiten in de buurt wordt in de Achterhoekse gemeenten in 2017 

met hetzelfde gemiddelde (8,3) beoordeeld als in 2012.  

 

                                                      
9 In de CBS veiligheidsmonitor 2016 zijn de overlastvragen op een andere wijze gesteld. 

De vervuiling in de buurt wordt in de Achterhoekse gemeenten gemiddeld met een 

7,1 beoordeeld. Indien er sprake is van vervuiling gaat het vooral om hondenpoep 

(58%) en zwerfvuil (52%).  

De stankoverlast wordt door de inwoners van de 

Achterhoekse gemeenten gemiddeld met een 8,1 

beoordeeld. Als er sprake is van stankoverlast, dan 

wordt dit vooral door landbouw (27%) veroorzaakt. De 

vervuiling wordt in het buitengebied (7,3) en de 

overige kernen (7,4) beter beoordeeld dan in de grote 

kernen (7,0), terwijl de stankoverlast in het 

buitengebied (7,9) lager wordt beoordeeld dan in de 

grote (8,2) en overige (8,1) kernen.  

 

De overlast door verkeer in de buurt wordt in 2017 

(6,7) gemiddeld lager beoordeeld dan in 2012 (7,3). 

Landelijke cijfers uit de CBS Veiligheidsmonitor laten 

zien dat de verkeersoverlast in 2016 iets is afgenomen 

ten opzichte van 2012. Waar in de Achterhoekse 

gemeenten de overlast van anderen enigszins is 

toegenomen (lager beoordeeld, maar nog steeds ruim 

voldoende) is dit landelijk juist licht afgenomen. In de 

Achterhoekse gemeenten komt de verkeersoverlast vooral door te hard rijden (59%).  

 

Veiligheidsbeleving 
Binnen de Achterhoekse gemeenten is zichtbaar dat de 

gemiddelde beoordeling over criminaliteit tussen 2012 

(8,1) en 2017 (7,8) in de buurt is afgenomen. Er is dus 

sprake van enigszins meer last van criminaliteit. Uit de 

CBS Veiligheidsmonitor komt naar voren dat de last van 

criminaliteit landelijk in 2016 licht is afgenomen ten 

opzichte van 2012. 
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Waar in de Achterhoekse gemeenten de overlast van criminaliteit enigszins is 

toegenomen (lager beoordeeld, maar nog steeds ruim voldoende) is dit landelijk juist 

licht afgenomen. 

Figuur 3.4: Rapportcijfer beoordeling veiligheid buurt 

Bron: AWLO 2017 

 

De inwoners van de Achterhoekse gemeenten beoordelen de veiligheid in de eigen 

buurt (8,0, figuur 3.4) gemiddeld hoger dan landelijk (7,3, volgens de CBS 

Veiligheidsmonitor
10

). Dit lijkt vooral te komen doordat de oudere inwoners (8,3) en 

inwoners uit de overige kernen (8,3) een hoge beoordeling geven. Zichtbaar is dat 

het landelijke gemiddelde in 2016 (7,3) hoger is beoordeeld dan in 2012 (7,1), terwijl 

                                                      
10 In de CBS veiligheidsmonitor 2016 is de vraag als volgt geformuleerd: ‘Als u de veiligheid in uw buurt een 

rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, welk cijfer zou u dan geven?’ Bij dit onderzoek luidt de 

vraag: ‘Hoe veilig voelt u zich in de buurt?’ 

het gemiddelde in de Achterhoekse gemeenten in 2017 (8,0) enigszins lager is 

beoordeeld dan in 2012 (8,3).  

 

Ontwikkeling buurt 
In de Achterhoekse gemeenten wordt de ontwikkeling van de buurt in 2017 

gemiddeld met een 6,2 (was in 2012 een 6,6) beoordeeld, waarbij een 1 staat voor 

sterke achteruitgang en een 10 voor sterke vooruitgang. Op totaalniveau geeft 79% 

aan dat zijn of haar buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan of gelijk is gebleven. 

Uit de CBS Veiligheidsmonitor blijkt dat landelijk gezien 82% aangeeft dat de eigen 

buurt in het afgelopen jaar gelijk is gebleven of vooruit is gegaan6.  

 
 

Figuur 3.5: Verschil gemiddelde beoordeling algemene aspecten kernindeling 

Bron: AWLO 2017 

 

Opvallendheden kern- en leeftijdsindeling  
In figuur 3.6 worden de verschillen in de gemiddelde beoordelingen van de 

Achterhoekse gemeenten tussen 2017 en 2012 weergegeven. Zichtbaar is dat de 

aanbod/kwaliteit van de voorzieningen in de buurt in 2017 met bijna 0,5 punt is 

gestegen ten opzichte van 2012. De beoordeling van de kwaliteit van de eigen 

woning is ook met bijna 0,5 punt gestegen. De woonomgeving (openbare ruimte) in 

de buurt is met bijna 0,6 punt lager beoordeeld.  
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Figuur 3.6: Verschil gemiddelde beoordeling 2017 ten opzichte van 2012 

Bron: AWLO 2012/2017 

 

Kijkend naar de verschillen tussen de gemiddelde beoordelingen van de 

leefbaarheidsaspecten, op basis van de kernindeling, vallen enkele verschillen op in 

beoordelingen van de fysieke omgeving en de gedragsaspecten (figuren 3.5, 3.7 en 

3.8 op de volgende pagina).  

Respondenten uit de 21 grote kernen beoordelen het aanbod en de kwaliteit van de 

voorzieningen in de buurt gemiddeld met een 7,4, in de overige kernen en het 

buitengebied liggen de gemiddelden op respectievelijk een 6,1 en 6,5. Overlast door 

anderen in de buurt en de betrokkenheid van bewoners worden in de overige kernen 

en met name het buitengebied, hoger beoordeeld dan in de grote kernen. Ook de 

algemene beoordeling buurt en de ontwikkeling van de buurt het afgelopen jaar 

scoren in de overige kernen en het buitengebied enigszins hoger dan gemiddeld in 

de 21 grote kernen (figuur 2.12). 

 

Figuur 3.7: Verschil gemiddelde beoordeling  gedragsaspecten kernindeling 

Bron: AWLO 2017 
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Figuur 3.8: Verschil gemiddelde beoordeling  gedragsaspecten kernindeling 

Bron: AWLO 2017 

 

De bereikbaarheid van de verschillende voorzieningen wordt in de meeste gevallen 

het beste beoordeeld in de grote kernen, zo scoort de bereikbaarheid van een 

supermarkt in de grote kernen een 8,0 en in de overige kernen en het buitengebied 

respectievelijk een 6,1 en 6,8. Voor de bereikbaarheid van het openbaar vervoer 

geven respondenten uit de grote kernen een 7,0 tegenover een 5,7 en 5,4 van de 

respondenten uit de overige kernen en het buitengebied. Met name respondenten 

uit de overige kernen blijken een supermarkt te missen in de buurt (34%), 

respondenten uit het buitengebied missen met name voorzieningen op het gebied 

van openbaar vervoer (22%). Bijlage 6 laat daarnaast zien dat 23% van de 

respondenten uit de overige kernen geen voorzieningen mist in de buurt, terwijl dit 

percentage bij de grote kernen en het buitengebied op 46% en 42% ligt. 

 

 

Figuur 3.9: Verschil gemiddelde beoordeling algemene aspecten leeftijdsindeling 

Bron: AWLO 2017 

 

Jongeren geven over het algemeen lagere rapportcijfers dan ouderen. Hiermee zijn 

de jongeren (< 30 jaar) dus minder tevreden over de leefbaarheid, dan de ouderen (> 

30 jaar en dan vooral > 65 jaar, zie ook figuur 3.9). Dit is bij de meeste aspecten het 

geval. Enkel de omgang van bewoners met verschillende etnische afkomst in de 

buurt en overlast van activiteiten in de buurt beoordelen de jongeren beter dan de 

ouderen.  

 

We zien ook dat op landelijk niveau een aantal aspecten iets is verbeterd, terwijl die 

in de Achterhoekse gemeenten zijn verslechterd. Zo is de algemene beoordeling van 

de buurt gedaald van een 7,9 in 2012 tot een 7,8 in 2017, terwijl deze landelijk is 

gestegen van een 7,4 tot een 7,5. De buurt wordt in de Achterhoekse gemeenten 

gemiddeld nog wel beter beoordeeld dan op landelijk niveau, maar het verschil 

wordt kleiner. 
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Opvallendheden per gemeente 
In bijlage 6 worden de verschillen tussen de gemiddelde beoordelingen van 2017 ten 

opzichte van 2012 per gemeente weergegeven. Hieronder enkele opvallendheden 

per gemeente: 

 In Aalten wordt de overlast door anderen in de buurt gemiddeld met 0,9 punt 

lager beoordeeld, de algemene beoordeling buurt scoort 0,6 punt lager en de 

veiligheid in de buurt is met 0,3 punt gestegen.  

 In de gemeente Berkelland stijgt de beoordeling voor aanbod/kwaliteit van de 

voorzieningen in de buurt met 1,0 punt, groenvoorzieningen in de buurt scoren 

0,5 punt lager. 

 Binnen de gemeente Bronckhorst worden de veiligheid in de buurt en de 

criminaliteit respectievelijk met 0,4 en 0,5 punt lager beoordeeld. 

 In Doetinchem scoort de groenvoorziening in de buurt 0,4 punt lager, 

speelvoorzieningen worden met 0,2 hoger beoordeeld. 

 De gemiddelde beoordeling van de kwaliteit eigen woning scoort in Oost Gelre 

0,8 hoger, de woonomgeving buurt wordt met 0,8 lager beoordeeld.  

 Beoordelingen binnen de gemeente Oude IJsselstreek laten een vergelijkbaar 

beeld zien als op totaalniveau, de kwaliteit eigen woning stijgt met 0,4 punt, de 

ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar daalt met 0,4 punt.  

 In de gemeente Winterswijk wordt de ontwikkeling van de buurt met 0,7 punt 

lager beoordeeld. Het aspect aanbod/kwaliteit van de voorzieningen in de buurt, 

stijgt met 0,5 punt.  
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4 Invalshoeken vraag en aanbod  
 

Op basis van demografische ontwikkelingen, verhuiswensen en verhuisgedrag, 

brengen we de fricties tussen vraag en aanbod op de regionale woningmarkt in 

beeld. De fricties bepalen we door de vraag van starters en doorstromers af te zetten 

tegen het aanbod dat doorstromers en ‘verlaters’ achterlaten. Wij baseren ons 

hierbij op de ontwikkeling in de omvang van verschillende doelgroepen, hun 

feitelijke verhuisgeneigdheid en hun woonvoorkeuren. We geven daarmee de 

dynamiek weer die op de woningmarkt kan ontstaan op het moment dat 

verhuisgeneigde huishoudens hun verhuiswens daadwerkelijk invullen. Dit betreft 

een ideale woningmarkt waarbij een woning op het juiste moment vrijkomt; namelijk 

als ook exact de vrager naar die woning op de markt komt. Bovendien houden we 

daarbij slechts beperkt rekening met de kwaliteiten van het vrijkomende en 

gevraagde aanbod. In de interpretatie van de uitkomsten geven we hier nadere 

duiding aan.  

 

Vraag en aanbod van de volgende doelgroepen is opgenomen: 

 

Starters  onzelfstandig wonenden (veelal inwonende kinderen) die hebben 

aangegeven de komende vijf jaar een zelfstandige woning binnen de 

Achterhoek te willen betrekken, en bij verhuizing geen woning vrij achter 

laten. 

Doorstromers  zelfstandig wonende huishoudens die hebben aangegeven de komende 

vijf jaar een zelfstandige woning binnen De Achterhoek te willen 

betrekken. 

Verlaters huishoudens die door overlijden of vertrek naar een zorginstelling een 

zelfstandige woning achterlaten. 

 
In dit hoofdstuk schetsen we vanuit drie invalshoeken de vraagontwikkeling: in de 

eerste plaats vanuit de woonvoorkeuren van huishoudens (feitelijk en gewenst), in 

de tweede plaats vanuit de verhuisgeneigdheid van huishoudens en in de derde 

plaats vanuit trends. Dit mondt uit in een overzicht van potentiële fricties op de 

woningmarkt, voor de korte en lange termijn. Met daarbij enkele nuanceringen over 

de interpretatie van deze resultaten. 

  

4.1 Invalshoek 1: Verhuisgeneigdheid 

 

De verhuisgeneigdheid is het grootst bij jonge huishoudens. Ze verhuizen mede 

vanwege werk, studie of veranderende huishoudenssamenstelling (samenwonen, 

gezinsuitbreiding). Huishoudens van 50 jaar en ouder verhuizen verhoudingsgewijs 

veel minder. Dat geldt zeker voor 65-plus huishoudens. In de praktijk verhuizen zij 

nog eens minder vaak dan zij als wens in de enquête aangeven. Tijdens de 

werkconferentie is aangegeven dat dit onder meer zou kunnen komen door 

onvoldoende beschikbaar aanbod dat naar locatie, prijs en kwaliteit aansluit bij de 

woonwens.  

 

 
Figuur 4.1: Feitelijke verhuizingen in 10 jaar tijd (CBS microdata) en verhuiswensen (inwonersenquête)  

Bron: CBS-microdata 2006-2015, AWLO 2017 

 

De dynamiek op de woningmarkt komt dus grotendeels van jonge kleine 

huishoudens en gezinnen. Toch komt er ook steeds meer aanbod vrij van oudere 

huishoudens, die de woningmarkt verlaten: naar een zorginstelling of vanwege 

overlijden.  
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Figuur 4.2: Feitelijke verhuizingen en percentage huishoudens verdeling  

Bron: CBS-microdata, 2006-2015 

 

Het aandeel jonge huishoudens is maar klein deel van het totaal aantal huishoudens. 

Zij vormen toch een groot deel van het aandeel verhuizers. Zij verhuizen dus relatief 

vaak. Ook gezinnen (met kinderen) verhuizen relatief nog vaak.  

In onze analyses over de match van vraag en aanbod houden we er rekening mee dat 

jongeren relatief vaak verhuizen. 65-plus huishoudens verhuizen daarentegen juist 

stukken minder, ondanks de grote omvang van deze groep.  

 

4.2 Invalshoek 2: Verhuiswens en -gedrag 

Uit de inwonersenquête herleiden we de woonwensen in de regio. Dit biedt een 

ideaalbeeld hoe mensen willen wonen. De praktijk blijkt weerbarstig. Door gebrek 

aan passend aanbod op het juiste moment, op de juiste plek en de financiële 

(on)haalbaarheid van sommige wensen, verhuizen mensen soms naar een ander 

woningtype. Daarom hebben we naast de verhuiswens volgens de enquête het 

daadwerkelijke verhuisgedrag van mensen in de periode 2006-2015 geanalyseerd. 

 
Figuur 4.3: Woonwens per doelgroep, 2017  

Bron: AWLO 2017

 
Figuur 4.4: Verhuisgedrag per doelgroep, 2006-2015 

 Bron: CBS-microdata 2006-2015 

 

In het vervolg lichten we het verschil tussen wens en gedrag verder toe: met 

onderscheid tussen starters op de woningmarkt en doorstromers. 
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Starters op de woningmarkt 
Starters willen veelal om persoonlijke redenen verhuizen. Zij geven met name aan 

dat ze verhuizen vanwege uit huis gaan, trouwen/samenwonen en of voor 

werk/studie. Zij zijn via verschillende kanalen actief op zoek naar een woning, zoals 

zoeken op websites als Funda en/ of verhuurwebsite(s) en huur- of 

hypotheekmogelijkheden bekijken.  

Een derde deel van de starters begint in de huursector. In de huursector zien we dat 

vaak appartementen gewenst worden, terwijl starters naar eengezinshuurwoningen 

verhuizen. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren: enerzijds kiest men primair 

voor prijs (en een appartement wordt gezien als lager in prijs), anderzijds moeten 

starters afhankelijk van het verdeelsysteem wachten op hun beurt. Als zij aan de 

beurt zijn, zijn zij inmiddels toe aan een rijwoning. In de koopsector zijn jongeren tot 

30 jaar en starters (meer dan andere huishoudens) in de enquête optimistisch en 

wensen vaak een tweekapper of vrijstaande woning. In de werkelijkheid realiseert 

een klein deel (de helft) van de starters deze wens.  

Ongeveer tweederde deel van de starters in De Achterhoek wil beginnen in een 

koopwoning. En dat gebeurt ook. Doetinchem is daarbij de meest populaire 

vestigingsplaats. Starters in de Achterhoek noemen vaak een tweekapper of 

vrijstaande koopwoning als gewenste woning. In de praktijk blijkt dit in maximaal de 

helft van de gevallen daadwerkelijk te lukken. De woonwens lijkt bij geënquêteerden 

in deze groep te optimistisch ingeschat. Zij verhuizen dan vaker naar een rijwoning. 

Zij doen daarbij concessies aan hun voorkeuren. Starters voelen zich bij het vinden 

van een woning dan ook belemmerd door gebrek aan geschikt aanbod en vinden dat 

de kwaliteit van het aanbod laag is. Zij zoeken voornamelijk een koopwoning met 

een prijs tussen de €150.000 en €250.000.  

Wanneer starters vervolgens de eerste stap op de woningmarkt hebben gezet, 

maken zij daarna snel hun tweede stap: zij maken wooncarrière.  

 

Doorstromers op de woningmarkt 

 Jongeren tot 30 jaar verhuizen vaker naar een eengezinshuurwoning, dan zij 

aangeven er behoefte aan te hebben. Veel bewegingen op de woningmarkt en 

verschillen tussen wens en gedrag zijn bij deze groep redelijk vergelijkbaar met 

de ontwikkeling bij starters op de woningmarkt. 

Voor starters en de doorstromende jongeren geldt dat zij door de strikte Loan-

to-Value-eis van net boven 100% (wat aan hypotheek geleend mag worden), 

moeilijk zonder eigen vermogen een bestaande woning kunnen kopen. Zij 

kunnen dan de verbouwing niet of nauwelijks meefinancieren, en zijn derhalve 

aangewezen op een woning die nagenoeg ‘af’ is. Dit wordt door marktpartijen 

(tijdens de verschillende bijeenkomsten) herkend. Zij zien vooral dat eenvoudige 

rijwoningen in de koopsector momenteel lastiger verkopen, zeker als het 

verouderd aanbod betreft; in het bijzonder geldt dit voor woningen van kort na 

de oorlog (jaren ’50 en ’60). .Als deze woningen meer als nieuwbouwkwaliteit 

worden verkocht, zou de verkoopbaarheid beter zijn. Dit vergt een omslag in 

denken: van opknappen ná verkoop, naar opknappen vóór verkoop.  

 Bij de kleine huishoudens tussen 30 en 65 jaar zien we een zeer gevarieerde 

woonwens. Dit zien we ook terug bij hun daadwerkelijke verhuizingen. 

 Onder gezinnen met kinderen zien we veel ‘woonwensen’ naar vrijstaande 

koopwoningen (bijna de helft van alle gezinnen wil dit). Van de werkelijke 

verhuizingen gaat slechts een kwart naar een vrijstaande woning. Nadere 

analyse van de enquête laat zien dat er best wat doorstromers uit een (sociale) 

huurwoning een vrijstaande woning ambiëren. In de praktijk blijkt deze stap 

zonder eigen vermogen voor slechts enkelen weggelegd. Deze gezinnen blijven 

derhalve zitten in hun huurwoning of kiezen uiteindelijk voor een eenvoudiger 

koopwoning (rijwoning). 

 Bij senioren zien we dat zij juist wat minder vaak naar een eengezinshuurwoning 

verhuizen dan zij in de enquête aangeven. Zij blijven uiteindelijk vaker in de 

koopsector wonen. Dit heeft te maken met het voor hen beschikbare aanbod in 

de koopsector: er komt meer aanbod vrij beschikbaar (in de huursector is dit 

veel meer gereguleerd en aan systemen gebonden), en de prijs-

kwaliteitsverhouding  van de huurwoningen is voor hen bovendien vaak relatief 

ongunstig. De overstap van koop naar huur blijkt in de praktijk een lastige stap. 

Dit komt niet alleen door de (belemmerende) toewijzingsregels, maar ook 

doordat ouderen op een gegeven moment met een acute zorgvraag komen en 

deze dan op korte termijn moeten kunnen inlossen.   
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Samenstelling van de vraag 

Op basis van het hiervoor geschetste beeld van verhuiswens en verhuisgedrag van 

starters en doorstromers op de markt hebben we een inschatting gemaakt van de 

samenstelling van de woningvraag.  

 

 
Figuur 4.5: Vraag naar type woning in de Achterhoek per doelgroep op de woningmarkt , 2018-2023 

 Bron: AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 
 
De vraag in de huursector komt vooral van starters en kleine huishoudens. Deze 

komt voor slechts 20% van gezinnen met kinderen (en dan met name 

éénoudergezinnen). In de koopsector komt bijna 30% van de vraag van gezinnen met 

kinderen. 

Uit het overzicht blijkt dat een belangrijk deel van de vraag bepaald wordt door 

starters, kleine huishoudens tussen 30 en 65 jaar en gezinnen met kinderen. 

Gezinnen met kinderen richten zich verhoudingsgewijs vaker op de duurdere 

koopsegmenten (vrijstaand of tweekapper). De vraag van starters is groter bij 

rijwoningen in de koop- en huursector. De vraag van kleine huishoudens tussen 30 

en 65 jaar spreidt zich over verschillende woningtypen. 

 

4.3 Invalshoek 3: Trends op de woningmarkt 

We hebben te maken met trends, waardoor de vraag naar de toekomst verandert. In 

een trendbrainstorm hebben we samen met corporaties, makelaars, ontwikkelaars, 

banken, zorgpartijen en gemeenten nagedacht over de belangrijkste trends voor de 

Achterhoek. Als belangrijkste geïnventariseerde trends kwamen naar voren: 

 

 Onder invloed van ontspanning van de woningmarkt (vragersmarkt i.p.v. 

aanbiedersmarkt) en vergrijzing bestaat het risico dat mensen minder investeren 

in hun bestaande woningen. De zekerheid dat de investering ook wordt 

terugverdiend, staat hiermee namelijk onder druk. Hierdoor wordt de bestaande 

woningvoorraad minder aantrekkelijk voor consumenten. Daar staat tegenover 

dat Achterhoekers zorgzaam zijn voor hun eigendommen. 

 Digitalisering en technologisering spelen een steeds grotere rol voor wonen, 

zorg, leefbaarheid en werk. Online werken maakt de afstand tot werk minder 

belangrijk. Robots kunnen huishoudelijke hulp bieden, waardoor mensen 

makkelijker op elke gewenste plek kunnen wonen. Ook nabijheid van 

voorzieningen is minder belangrijk. Traditionele locatiefactoren worden 

hierdoor minder belangrijk en sociaal-culturele factoren groeien juist aan belang 

(waar kom ik vandaan? Waar voel ik me thuis?). Deze verschuiving biedt juist 

voor de Achterhoek kansen.  

 Het overheidsbeleid stuurt in belangrijke mate de woningmarkt. 

Hypotheekregels en toewijzingsregels voor de huursector bepalen de toegang 

tot delen van de woningmarkt. Het overheidsbeleid is de afgelopen decennia 

gericht geweest op het bevorderen van het eigen woningbezit. Jongere 

generaties hebben dan ook relatief vaak een koopwoning. Vanaf midden jaren 

’90 hebben veel mensen bovendien hun hypotheek slechts beperkt afgelost. De 

lage rente van de afgelopen jaren heeft het aflossen zeker niet gestimuleerd. In 

deze periode hebben nieuwkomers op de markt te maken met een 

aflossingsverplichting. Gevolg is een woningmarkt met verschillende 

vermogensposities van generaties; oudere generaties met een woning hebben 

afgelost en veel vermogen in huis, de midden-generaties minder. De jonge 

generaties hebben relatief hogere woonlasten door de aflossingsverplichting. Bij 

alle groepen is er om verschillende redenen een rem op hun 

investeringsmogelijkheden in de bestaande woningen.  
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 Enerzijds is sprake van individualisering, waardoor mensen steeds meer 

zelfstandig keuzes maken. Anderzijds zie je een toename van collectieve 

verbanden, waarbij gemeenschapsgevoel, delen van voorwerpen (auto / huis) 

en zorg voor elkaar belangrijk zijn. Beide trends gaan samen. Nieuwe collectieve 

woonvormen zijn gevraagd, evenals meer onderscheidende vormen. 

 Welvaartsontwikkeling blijft zorgen voor een toenemende kwaliteitsvraag, zoals 
vraag naar grootte, comfort, duurzaamheid, toegankelijkheid, identiteit en 
flexibiliteit. De Achterhoek kan dit bieden als tegenhanger van de stedelijke 
regio’s rond Arnhem, Enschede en Deventer.  
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5 Match van vraag en aanbod 
 

Op grond van de verhuiswensen, verhuisgeneigdheid en trends, hebben we de 

match tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in beeld gebracht. Eerst voor de 

korte termijn en vervolgens voor de lange termijn. We schetsen eerst de mismatch 

op korte termijn (2018-2023). Vervolgens gaan we in op de mismatch voor de lange 

termijn. We geven de verschillen per gemeenten aan, substitutiemechanismen en 

een verdieping op de opgaven voor de huursector.  

 

5.1 Vraag en aanbod in de komende vijf jaar 

 

De vraag (groen) betreft de optelsom van de doorstromers (incl. vestigers) en 

starters die de komende vijf jaar op de woningmarkt actief zijn. Het aanbod (grijs) 

betreft de optelsom van doorstromers (incl. vertrekkers) en ‘verlaters’ die de 

komende vijf jaar op de woningmarkt actief zijn. 

 
Figuur 5.1: Vraag- en aanbodbalans aantallen  naar eigendom en type woning in de Achterhoek, 2018-

2023 
 Bron: AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 

 

Als we vraag en aanbod uit deze figuur salderen, dan krijgen we zicht op de 

potentiële mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt van de Achterhoek. 

 
Figuur 5.2 : Mismatch: (potentiële) overschotten en tekorten naar eigendom en type woning in de 

Achterhoek, 2018-2023 

 Bron: AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 
 

Voor de korte termijn (komende vijf jaar) zien we per saldo in de huur- en 

koopsector tekorten. In de koopsector is dit tekort vooral groot bij rijwoningen, 

tweekappers en in mindere mate ook appartementen (met lift). In de huursector ligt 

het accent op de behoefte aan toegankelijke appartementen. Er zijn in de huursector 

potentieel overschotten aan huurappartementen zonder lift  en in de koopsector aan 

vrijstaande woningen. In de huursector zijn dit de woningen aan de onderkant van 

de markt, en ontstaat het risico van verhuurproblemen.  

Vooral in de koopsector zullen door vraagsubstitutie woningzoekenden uitwijken 

naar ander aanbod. Zo zal een verschuiving plaatsvinden van mensen die aangeven 

een tweekapper te willen, maar die een vrijstaande koopwoningen een prima 

alternatief vinden, mits financieel bereikbaar. Eventueel kan dit leiden tot een wat 

voorzichtiger prijsontwikkeling bij vrijstaande woningen dan bij tweekappers (zie 

verderop een nadere toelichting op substitutie-effecten). 
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Daarnaast is er een behoorlijke behoefte aan rijwoningen in de koopsector. Deze 

vraag komt voor iets minder dan de helft van de starters op de woningmarkt. Zij 

hebben vaak beperkte hypotheekmogelijkheden voor bestaande woningen (waar het 

nodige opknapwerk aan de orde is). Zoals eerder aangegeven is een woning die 

instapklaar is voor hen een must. Dat vertaalt zich in een wens naar nieuwbouw. 

Hierdoor komt de verkoopbaarheid van een deel van de bestaande rijwoningen 

onder druk te staan. Dit verkooprisico groeit door verkoop van eengezinswoningen 

van corporaties, wat vraagt om een weloverwogen ‘verkoopstrategie’.   

 

5.2 Vraag-aanbodontwikkeling lange termijn 

 

Op termijn verandert de vraag onder invloed van demografische trends. Hierdoor 

verlaten meer ouderen de woningmarkt, terwijl de instroom min of meer gelijk blijft. 

Het aantal ouderen dat de komende jaren de woningmarkt verlaat groeit, door het 

geleidelijk wegvallen van de babyboomgeneratie. Het gaat om de volgende omvang 

van groepen die jaarlijks de regionale woningmarkt betreden of verlaten: 

 
 

Als we dan kijken naar de woonsituatie van de woningverlaters, zien we het 

volgende beeld. Dit beeld laat zien dat er steeds meer eengezinshuurwoningen en 

vrijstaande koopwoningen worden achtergelaten door ‘verlaters’.  

 
* aantallen in koopappartementen zijn te klein voor een betrouwbare inschatting 

Figuur 5.3: Vrijkomend aanbod door woningverlaters in De Achterhoek, 2018-2038 

 Bron: Primos2017, AWLO 2017, CBS 2013-2017 
 
Het aantal vrijkomende woningen groeit elke vijf jaar verder. De komende vijf jaar is 
het vrijkomend aanbod redelijk vergelijkbaar met de periode voor 2018. Vanaf 2023 
zal het aantal vrijkomende woningen door verlaters snel toenemen, waardoor 
risico’s in die specifieke marktsegmenten toeneemt. Niet zozeer alleen doordat de 
verhoudingen tussen vraag en aanbod wijzigen, maar ook omdat het vrijkomende 
aanbod waarschijnlijk deels een gedateerde kwaliteit hebben.  
 
Op basis van veranderende demografische verhoudingen, de woonvoorkeuren van 
verschillende groepen en hun verhuisgedrag hebben we de kwalitatieve 
behoefteontwikkeling in verschillende marktsegmenten in beeld gebracht. Dit leidt 
tot een overzicht van de match van vraag en aanbod voor de periode na 2023. 
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Figuur 5.4: Vraag- en aanbodbalans voor lange termijn in De Achterhoek  naar eigendom en type 2018-

2038 

Bron: Primos2017, AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 
 

De mismatch wordt steeds groter in de komende decennia, uitgaande van de 

geprognosticeerde demografische ontwikkelingen. Dat gaat niet gelijkmatig in de 

tijd. Er treedt na 2028 een versnelling op in de ontspanning in verschillende 

marktsegmenten. Dat blijkt als we de huur- en koopsector onderscheiden.  

Binnen zowel de huur- als koopsector ontwikkelt de behoefte aan appartementen 

zich vrij stabiel. De krimp concentreert zich bij eengezinswoningen. Door 

substitutiemechanismen is te verwachten dat dit vooral bij rijwoningen zich 

aandient. Tweekappers en vrijstaande woningen kunnen door prijscorrectie voor een 

bredere doelgroep bereikbaar worden. Bovendien hebben veel mensen die hiervoor 

kiezen bestedingsruimte om de woning op te knappen.  

Bij rijwoningen kent prijsverlaging een beperking, omdat de gegadigden hiervoor 

vaak voor het eerst een woning kopen en afhankelijk zijn van de loan-to-value-eis bij 

hypotheekverstrekking (je mag maximaal 100% van de woningwaarde hypothecair 

lenen). Is de woning goedkoper dan blijft op basis van de loan-to-value de 

hypotheekruimte beperkt (tot de mindere waarde van de woning). De koper schiet 

met een prijsverlaging door beperkende hypotheekregels dus weinig op. Bovendien 

blijft hun vermogenspositie vervolgens onvoldoende om de woning te verbeteren. 

 

Ontspanning in de huur- en koopsector 

Op korte termijn groeit de behoefte aan koopwoningen het snelst. Alleen zien we op 

termijn bij een dalende woningbehoefte dat in de koopsector ook weer de snelste 

afname is. 

 
Figuur 5.5: Vraag en aanbodbalans voor lange termijn in De Achterhoek naar koop en huur, 2018-2038 

 Bron: Primos2017, AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 

 

In de periode tot 2023 groeit de behoefte aan huurwoningen met 445 woningen. Na 

een periode van stabilisatie zou de behoefte aan huurwoningen in de periode 2028-

2038  per saldo afnemen met ruim 1.400 woningen. Daarmee komt de afname aan 

behoefte in de huursector over de hele periode op een kleine 1.000 woningen uit. In 

de koopsector groeit de behoeft tot 2028 met 2.650 woningen. Na 2028 daalt deze 

met ruim 1.700 woningen. Per saldo groeit de behoefte in deze totale periode nog 

met 950 woningen. 

De krimp is straks het grootste in de koopsector. De groei het komende decennia 

landt ook grotendeels in de koopsector. 

 

Landt de ontspanning in de huur- of koopsector? 

Op dit moment lijkt het waarschijnlijk dat de ontspanning op de woningmarkt op termijn 

vooral in de koopsector landt, gelet op de uitkomsten van dit AWLO. Ook ervaringen in 
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andere krimpregio’s staven dit. Het is echter niet uitgesloten dat de ontspanning gedeeltelijk 

verschuift richting de (sociale) huursector. Door de lage verkoopprijzen van woningen dalen 

de maandelijkse woonlasten; vaak onder het niveau van lasten voor huurwoningen. En ook 

groeit een (concurrerend?) particulier verhuursegment door ‘koopwoningen‘ (tijdelijk) te 

verhuren. Daarbij komt dat de sociale huursector door toewijzingsnormen een selecte 

klantgroep mag bedienen. De koopsector en particuliere huursector zijn wat dat betreft 

aanzienlijk flexibeler. Dit kan bij ontspanning de verhuur van sociale huurwoningen onder 

druk zetten. Dit is nu nog niet het geval, maar vraagt wel vinger aan de pols. 

 

5.3 Verschillen tussen gemeenten 

Per gemeente varieert de verhouding tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. 

En daarmee de potentiële mismatch. 
 

 
*rood=potentiële overschotten, blauw=potentiële tekorten 

**Huidige en toekomstige nieuwbouwplanning is niet verwerkt in bovenstaande mismatch 

Figuur 5.6 : Mismatch: (potentiële) overschotten en tekorten naar eigendom en type woning per 

gemeente, cumulatief 2018-2033 

Bron: AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 

 

Tussen de gemeenten zijn enkele opvallende verschillen: 

 In Aalten concentreert de vraag  zich in de koopsector, met name bij rijwoningen 

en tweekappers. In de huursector is er een (relatief beperkt) tekort. Dit tekort 

doet zich potentieel voor bij appartementen met lift. De vraag naar deze 

woningen komt vooral van 75-plussers. De praktijkervaring laat zien dat mensen 

maar mondjesmaat daadwerkelijk verhuizen naar deze woningen en vooral 

blijven zitten in hun (rij)woning. Op de lange termijn (2018-2033) zien we een 

verdere daling in de vraag naar vrijstaande woningen en appartementen zonder 

lift. 

 In Berkelland wijkt het beeld (het sterkst) af van het regionale gemiddelde. De 

demografische ontwikkeling in Berkelland loopt voor op die van andere 

gemeenten, en de groei van de woningbehoefte is er nog zeer beperkt. Dat 

verklaart het afwijkende beeld. Er is vooral een tekort in de huursector 

(toegankelijke woningen), en er is een groot (potentieel) overschot aan 

vrijstaande koopwoningen. Door substitutie-effecten zal dit zich waarschijnlijk 

vertalen naar de goedkopere segmenten. De potentiële overschotten doen zich 

vooral in de koopsector voor. Daarmee past het beeld voor Berkelland min of 

meer in het hiervoor geschetste lange-termijnbeeld voor de regio: ontspanning 

in de koopsector. Dit beeld wordt naar de toekomst alleen maar scherper. 

 De ontwikkeling in Bronckhorst laat het duurdere karakter van de gemeente 

zien. Het tekort is daardoor verhoudingsgewijs groot bij de eenvoudigere 

rijwoningen  in de koopsector. Er weinig aanvullende behoefte aan tweekappers 

en vrijstaande woningen. In de huursector lijken vraag en aanbod in alle 

segmenten redelijk in evenwicht. 

Op de langere termijn, richting 2033, zien we dat de ontspanning bij vrijstaande 

woningen en in delen van de huursector verder oploopt. 

 In Doetinchem zien we een afwijkend beeld. In de huursector zien we een groot 

potentieel overschot aan appartementen zonder lift. Dit hangt waarschijnlijk 

samen met het meer stedelijke karakter van de woningvoorraad (meer 

appartementen). De behoefte in de koopsector is verhoudingsgewijs groter: in 

alle segmenten waaronder anders dan in andere gemeenten de vrijstaande 

woningen. Koopappartementen zijn er ten opzichte van andere regiogemeenten 

relatief gezien meer, waardoor de aanvullende behoefte wat kleiner is. 

Op de langere termijn zien we het potentiële overschot in de huursector 

oplopen. In de koopsector blijven er ook dan tekorten. 

 In Oost-Gelre lijken vraag en aanbod in alle segmenten redelijk in evenwicht. De 

kwalitatieve mismatches zijn aanwezig, maar relatief beperkt. Zo is er op korte 

termijn al een overschot van eengezinshuurwoningen. In de koopsector is er 

vooral een tekort aan rijwoningen. Er is in Oost-Gelre een steviger 

koopgeneigdheid, waardoor anders dan in enkele andere gemeenten er geen 
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potentieel overschot is aan vrijstaande koopwoningen. Richting 2033 verandert 

dit beeld weinig. 

 De behoefteontwikkeling in Oude-IJsselstreek volgt in belangrijke mate het 

patroon van de regio. Al zijn de mismatches tussen vraag en aanbod relatief 

klein. Er ligt een iets steviger accent op de huursector dan gemiddeld. Zo is er 

een (klein) potentieel tekort aan appartementen zonder lift. Er is hier meer 

vraag naar betaalbaar aanbod. Ook richting 2033 blijft er een behoefte in de 

huursector bestaan, terwijl de potentiële overschotten in de koopsector 

toenemen. 

 In Winterswijk zien we patronen die het meer stedelijke beeld van Doetinchem 

volgen en patronen die gelijk zijn aan de meer landelijke gemeenten. Zo is er een 

potentieel tekort aan eengezinshuurwoningen, en een fors potentieel overschot 

aan appartementen zonder lift. In de koopsector is er een relatief groot tekort 

aan woningen in het lage en middensegment (rijwoningen en tweekappers). De 

duurdere koop is in Winterswijk wat minder gevraagd. Richting 2033 verandert 

dat beeld weinig. 

 

5.4 Substitutie-effecten op de woningmarkt 

Hiervoor schetsten we een beeld van de woningmarkt met een vrijwel trendmatige 

vraagontwikkeling. Marktmechanismen van vraag en aanbod leiden ertoe dat de 

(mis)match op de woningmarkt zich in de praktijk zullen verplaatsen. Door 

ontspanning in een bepaald marktsegment zal de aanbieder zijn vraagprijs bijstellen 

om de woning te kunnen verkopen, of de woning verhuren (wat momenteel 

makkelijker is, dankzij de aangepaste Leegstandswet). Met andere woorden er is een 

grotere aanbodelasticiteit. Dergelijke ‘substitutiemechanismen’ leiden tot risico’s in 

verschillende woningmarktsegmenten: 

 In de huursector geven veel huishoudens in hun verhuiswens aan, naar een 

appartement te willen verhuizen. De eengezinswoningen zijn minder genoemd. 

In de praktijk zien we dat vaak beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze 

woningen belangrijker zijn dan de exacte vorm. Daardoor kunnen in de 

huursector tekorten en overschotten in verschillende segmenten elkaar deels 

compenseren (zie oranje en grijze pijlen). 

 De consument kan in een ontspannende markt (een vragersmarkt) meer waar 

voor zijn geld krijgen, met als gevolg dat overschotten zich concentreren in de 

kwetsbaarste delen van de woningvoorraad. De meest eenvoudige (en 

goedkope) koopwoningen verliezen in dat geval hun aantrekkingskracht. De 

verwachting is dat hierdoor de overschotten gaan verschuiven naar de onderste 

segmenten van de koopmarkt (zie groene pijl: bij rijwoningen minder vraag, bij 

tweekappers en vrijstaande woningen meer vraag). Dit werd tijdens de 

werkconferentie met name voor deze segmenten als risico gezien. 

 Maar het zijn niet alleen de goedkope woningen die potentieel te maken 

hebben met een ontspannende markt. Ook woningen waar ‘nieuwe’ 

vragersgroepen niet naar omkijken, zijn potentieel kwetsbaar. Dan is weliswaar 

de verkoopprijs nog redelijk, maar is de investeringsopgave in de woning 

dermate groot dat nieuwe bewoners hier tegenop zien. De ontspanning kan zich 

zo ook voordoen bij gedateerde woningen op grote (onderhoudsintensieve) 

kavels. Dit werd nu nog niet als groot knelpunt voor de Achterhoek herkend en 

lijkt vooral een vraagstuk voor de langere termijn. 

 

 
Figuur 5.7: Mismatch: substitutie-effecten bij (potentiële) overschotten en tekorten naar eigendom en type 

woning in de Achterhoek, 2018-2023 

 Bron: AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 
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Kwalitatieve vraag vergt nieuwbouw en sloop 
Aanvullend op de substitutie-effecten hebben we ook te maken met een kwalitatieve 

mismatch, waarbij de typologie mogelijk wel aansluit bij de wensen, maar de 

woningkwaliteit niet. Dit geldt met name bij woningen in het goedkopere 

koopsegment. Het tekort dat in de analyses in de koopsector naar voren komt, is dan 

ook niet eenvoudig in de bestaande voorraad op te lossen. Nieuwbouw blijft nodig 

om in de kwalitatieve vraag te voorzien.  

In de bestaande voorraad sluit de technische kwaliteit niet altijd aan bij de huidige 

vraag. Nieuwe kopers vinden duurzaamheid van woningen steeds belangrijker. 

Daarnaast zijn woningen uit de periode 1945-1965 minder makkelijk binnen redelijke 

kosten aan de wensen van huidige kopers aan te passen. Door overheidsmaatregelen 

waarbij onder meer Loan to Value (percentage wat je meer mag lenen voor 

bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten etc.) 

mee speelt. Hierdoor moeten kopers meer eigen geld meenemen om een woning te 

kopen. Dit kan meespelen bij de voorkeur om niet een bestaande woning aan te 

kunnen passen. Nieuwbouw blijft nodig om in deze vraag te voorzien.  

 

5.5 Opgaven voor de huursector 

In de voorgaande paragrafen hebben we ingezoomd op de brede vraag op de 

woningmarkt. In het vervolg gaan we iets dieper in op de situatie in de huursector. 

Enerzijds omdat hier een opgave ligt voor een specifieke kwetsbaarder doelgroep, 

anderzijds omdat er meer mogelijkheden zijn voor interventies.  

De opgave in de huursector is via de mismatch van vraag en aanbod in beeld 

gebracht. De vraag naar eengezinswoningen lijkt redelijk in evenwicht met het 

aanbod. Er is de komende vijf jaar een potentieel overschot aan huurappartementen 

zonder lift (circa 650 woningen), en er is een potentieel tekort aan 

huurappartementen met lift (circa 1.400 woningen in de regio, waarvan 1.000 in de 

sociale huur). Dit laatste betreft vooral een behoefte aan toegankelijke en 

comfortabele woningen. Dit mag ook een grondgebonden woning zijn. 

 

 
Figuur 5.8: Vraag- en aanbodbalans voor lange termijn in De Achterhoek  naar huur en type 2018-2038 

Bron: Primos2017, AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 

 

Behoefte naar prijsklassen 

Hogere inkomens wensen vaak een woning onder € 600. Dit blijkt uit de resultaten 

van de inwonersenquête. Zij komen door toewijzingsregels in beginsel slechts zeer 

beperkt in aanmerking voor een huurwoning van een woningcorporatie, en zijn 

primair aangewezen op een particuliere huurwoning. Op basis van 

inkomensverdeling en woonwens naar huurprijsklasse kunnen we een inschatting 

maken van de verdeling van de vraag over verschillende prijssegmenten. In de 

inwoners-enquête geeft 14% van alle huishoudens aan een huur boven €710 te 

willen betalen. Daarnaast is er een groep van 28% van de potentiële huurders die 

een inkomen heeft boven € 36.165, maar kiest voor een woning met een sociale 

huurprijs (onder €710).  
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           Figuur 5.9: Voorkeuren voor huurprijsklassen per doelgroep, 2017 

Bron: AWLO 2017, CBS-microdata 2006-2015 

 

Als we kijken naar de prijssegmenten per huishoudenscategorie zien we bij starters 

veel vraag naar de goedkoopste prijssegmenten. Dit bevestigt het eerdere beeld dat 

deze doelgroep prijs een belangrijke keuzefactor vindt. 

Bij de andere huishoudenstypen is de verdeling gelijkmatiger. Wel zien we dat 

gezinnen met kinderen iets vaker een huurwoning onder de aftoppingsgrenzen 

wenst. Diverse betaalbaarheidsonderzoeken en normen van het Nederlands Instituut 

voor Budgetvoorlichting (NIBUD) laten zien dat gezinnen met kinderen gebaat zijn bij 

lage woonlasten. 
De corporaties in De Achterhoek maken gebruik van (een deel van) de wettelijke 

ruimte om ook toe te wijzen aan inkomens boven € 36.165.  Daarmee kan de vraag 

van maximaal de helft van deze 28% bediend worden. De andere helft is aangewezen 

op verhuur bij particulieren: liefst onder / rond € 710. Er lijkt dan ook een markt voor 

particuliere verhuur onder deze huurprijsgrens (ongeveer een derde deel van de 

behoefte aan particuliere huur). Daarmee verdeelt de vraag naar huurwoningen zich 

over de sociale en particuliere huur in min of meer de volgende verhouding:  

 Doelgroep tot € 36.165 in sociale huur: 60%, waarvan minimaal 80% tot de 

aftoppingsgrenzen 

 Inkomen vanaf € 36.165 in sociale huur: 10 tot 15% 

 Inkomen vanaf € 36.165 in commerciële huur < € 710: 10 tot 15% 

 Inkomen vanaf € 36.165 in commerciële huur > € 710: 15%  

De gegevens met spreiding van inkomensgroepen over de gemeenten laten hierin 

weinig verschillen tussen gemeenten zien. 

 

Behoefte sociale huur 

We zien in het volgende figuur dat de komende jaren de doelgroep van corporaties 

nog gaat toenemen, dit komt met name door de verdere vergrijzing. 

 
Figuur 5.10: Ontwikkeling omvang sociale doelgroep regio Achterhoek, 2018-2033 

  Bron: Waarstaatjegemeente, SCP, bewerking Companen 

 

De verhouding van mensen die in een sociale huurwoning wonen behorend tot de 

doelgroep gaat veranderen. In de sociale huursector wonen relatief veel ouderen. 

Maar verhoudingsgewijs neemt hun aandeel af, door overlijden. Uit landelijke trends 

zien we dat nieuwe generaties ouderen vaker kiezen voor een koopwoning of vrije 

sector huurwoning. Hun aandeel in de sociale huur neemt af, waardoor corporaties 

marktaandeel verliezen bij een belangrijke doelgroep. We zien tegelijkertijd dat door 

regelgeving de doelgroep voor de corporatiesector naar inkomensopbouw 

eenzijdiger wordt. Enerzijds komt dat doordat minimaal 80% van de woningen 

toegewezen moet worden aan inkomens onder €36.165. Anderzijds moeten door 

regels rond passend toewijzen de laagste inkomens (tot de inkomensgrens met 

mogelijk recht op Huurtoeslag) voor minimaal 95% een woning onder de 
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aftoppingsgrenzen
11

 krijgen. Door deze maatregelen focust de vraag naar 

huurwoningen zich met name op de segmenten onder deze aftoppingsgrenzen. Ook 

omdat inkomens net boven de huurtoeslaggrens een woning van meer dan €600 

vaak moeilijk kunnen betalen. Van de inkomens tussen de huurtoeslaggrens en de 

doelgroepgrens van €36.165 wenst daarom ook nog eens 75% voor een woning 

onder de aftoppingsgrenzen. In dit prijssegment ligt dan ook voor de corporaties de 

grootste opgave. 

 

 

 
 
  

                                                      
11

 Bij één en tweepersoonshuishoudens betekent dit een huurprijs van maximaal €592,55 per 

maand en voor drie- of meerpersoonshuishoudens is dit maximaal €635,05 per maand. 
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Houdt u bij het zoeken van een nieuwe woning rekening met het 
energieverbruik van deze nieuwe woning? 

6 Toekomstwaarde woningvoorraad 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de toekomstwaarde van de woningvoorraad, door te 

kijken naar de investeringsbereidheid ook op het gebied van duurzaamheid, 

levensloopgeschikt wonen en wonen met zorg.  

 

6.1 Duurzaamheid 

Uit de inwonersenquête blijkt dat van de respondenten die binnen nu en 5 jaar een 

andere woning zoeken, 59% aangeeft te letten op het energiegebruik van de nieuwe 

woning, maar dat het niet bepalend is in de keuze (figuur 4.1).  

 
 

 

Tijdens de werkconferentie werd duidelijk dat de afweging om te investeren in de 

eigen woning, vooral een financiële is. Mensen kijken naar de terugverdientijd en de 

terugverdienzekerheid van investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of andere 

energiemaatregelen. Verduurzaming uit overtuiging en gevoelde noodzaak om “het 

klimaat te redden”, spelen maar zeer beperkt een rol en het nemen van 

energiemaatregelen krijgt dan ook een zeer beperkte prioriteit.  

Mensen investeren liever in het aanpassen van de woning of bijvoorbeeld een 

nieuwe keuken, dan in het verduurzamen ervan. Op het moment dat het nemen van 

energiemaatregelen wel wordt overwogen, is het mensen niet duidelijk welke 

energiemaatregelen voor hen interessant zijn. Mensen verdwalen in het enorme 

aanbod aan van informatie van veel verschillende partijen. Ook het gebrek aan 

duidelijkheid en zekerheid over subsidies en bijvoorbeeld salderingsregelingen 

helpen niet om tot investeren over te gaan. 

 
 

Figuur 6.2:Rekening houden met duurzaamheid bij zoeken naar een woning?  

Bron: AWLO 2017 

 

6.2 Toekomstwaarde en investeringsbereidheid 

Uit de mismatch tussen vraag en aanbod blijkt dat in bepaalde marktsegmenten 

ontspanning kan ontstaan. Dit zal zich niet gelijkmatig spreiden over de regio, en 

hoeft ook niet perse alleen te ontstaan waar huishoudenskrimp het meest pregnant 

is. De toekomstwaarde van woningen wordt ook (misschien wel meer) bepaald door 

de mogelijkheden die mensen hebben om hun woning aan te passen aan de eisen 

64% 

72% 

72% 

61% 

75% 

72% 

5% 

10% 

12% 

17% 

9% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Thuiswonend

Kleine huish. <30 jaar

Kleine huish. 30-64 jaar

Gezinnen

Kleine huish. 65-75 jaar

Kleine huish. 75+

ja, enigszins

ja, zeker

Figuur 6.1: Energieverbruik nieuwe woning 

Bron: AWLO 2017 

 



  

 

Moventem-Companen | 12 maart 2018  Pagina 48 van 51 

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) 2017 

 

van de tijd. Voorbeeld: de jaren-30 woning zou naar leeftijd al afgeschreven zijn, 

maar heeft een uitstraling en kwaliteit die steeds weer koopkrachtige vraag 

aanspreekt, waardoor keer op keer geïnvesteerd wordt in deze woningen.  

 

Investeringsbereidheid 
De toekomstwaarde is primair afhankelijk van de investeringsbereidheid van de 

woningeigenaren. Corporaties investeren in hun bezit volgens een vaste 

onderhoudsbegroting, waarmee investeringen in de huursector in grote mate 

geborgd zijn. Voor de koopsector is de investering afhankelijk van de individuele 

eigenaar.  

Via de enquête hebben we woningeigenaren gevraagd naar hun investeringen in de 

woning; zowel investeringen die zij recent hebben gedaan, als investeringen in de 

toekomst. We zien met name dat jonge huishoudens kiezen om te investeren in hun 

woning. 70% van de jongeren is van plan om in de koopwoning te gaan investeren.  

Jonge huishoudens en gezinnen geven wel aan dat ze soms geld missen om meer te 

investeren. Jongeren en gezinnen houden bij de keuze van een woning serieus 

rekening met de energieprestatie van woningen. Ouderen hebben nauwelijks 

geïnvesteerd de afgelopen vijf jaar en zijn dat ook nauwelijks van plan. Geld is voor 

hen geen belemmering om te investeren, maar ze vinden het niet nodig. Als ouderen 

gedurende lange tijd niet investeren, ontstaat het risico dat de woning op enig 

moment gedateerd is, en daarmee niet courant voor nieuwe generaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kleine Kleine Gezinnen Kleine Kleine 

huish. 

<30 jaar 

huish. 30-

64 jaar 

huish. 

65-74 

jaar 

huish. 

75 plus 

Het is niet nodig 55% 68% 64% 75% 69% 

Ik ben van plan te verhuizen 42% 19% 23% 12% 10% 

Ik heb het geld niet 3% 8% 9% 5% 5% 

Ik kan geen lening krijgen 0% 1% 1% 0% 1% 

Ik zie er de waarde niet van in 6% 3% 4% 4% 3% 

Het is te veel werk 0% 1% 1% 1% 4% 

Anders, namelijk: 7% 5% 4% 5% 10% 

Weet niet/ geen antwoord 0% 3% 2% 4% 4% 

Aantal antwoorden 113% 108% 108% 105% 106% 

Aantal huishoudens geantwoord 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel  6.1: Waarom zijn huishoudens niet van plan in hun koopwoning te investeren?  

Bron: AWLO enquête, 2017 

  

Concentraties voor risico van ontspanning in marktsegmenten 

Op basis van verschillende indicatoren hebben we een inventarisatie gemaakt van 

delen van de woningvoorraad waar het risico op vraaguitval het grootst is. Daarbij 

hebben we gekeken naar een variatie aan omgevings- en woningfactoren. 

Uiteindelijk het belangrijkst daarin zijn de sociaal-economische factoren (inkomen en 

leeftijd van mensen) en woninggebonden factoren (bouwjaar als indicator voor de 

bouwkundige kwaliteit en wooncomfort). Daarnaast hebben we zijdelings gekeken 

naar factoren als omgevingskwaliteit (leefbaarheid, bereikbaarheid). In bijlage 8 zijn 

de indicatoren verder toegelicht, met daarbij een beschrijving van de risicovolle en 

minder risicovolle gebieden per gemeente.  

 Uit de verschillende analyses van vraag en aanbod herleiden we dat uiteindelijk 

rijwoningen in zowel de huur- als koopsector op termijn het meest kwetsbaar 

zijn. Dat geldt uiteraard lang niet voor alle rijwoningen. We zien dat woningen 

gebouwd in de periode 1945-1965 veelal een matige bouwkundige kwaliteit 

hebben: technisch verouderd, gehorig, relatief klein woonoppervlakte. Ook zijn 

deze woningen door maatvoering vaak moeilijk aanpasbaar 

(levensloopgeschiktheid en duurzaamheid). Deze woningen komen mogelijk ook 

het eerst vrij door het groeiend aantal woningverlaters. Voor de huursector 
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kunnen hierover afspraken met corporaties gemaakt worden. In de koopsector 

gaat het meer om individuele knelsituaties die zich potentieel voordoen. Het 

vraagstuk is echter dermate groot dat een collectieve aanpak van de particuliere 

sector noodzakelijk lijkt. 

 Naast woningkenmerken kijken we naar sociaal-demografische kenmerken. 

Mensen met een laag inkomen hebben doorgaans beperkte financiële ruimte 

om in de woning te investeren. Bij ouderen zien we dat zij investeringen vaak 

niet doen, omdat zij er tegenop zien of de meerwaarde hiervan niet (meer) zien. 

Gebieden met een relatief veel huishoudens met een laag inkomen en veel 75-

plussers zijn op dat punt dan ook kwetsbaar.  

 In de verhuiswensen uit het AWLO en de daadwerkelijke verhuizingen volgens 

het CBS blijkt een sterke voorkeur voor het wonen in de centrumkernen van de 

verschillende gemeenten. Dan gaat het in volgorde van populariteit om plaatsen 

als Doetinchem, Winterswijk, Lichtenvoorde, Aalten en Eibergen. Juist de meer 

landelijke kernen en het buitengebied zijn daarmee kwetsbaarder voor krimp. 

 

Leggen we deze kenmerken naast elkaar, dan krijgen we in beeld waar de risico’s op 

ontspanning het grootst zijn. Dat concentreert zich op een aantal plekken. 

 Aalten: in de kern Aalten zijn enkele blokken die op basis van de indicatoren als 

potentieel kwetsbaar getypeerd kunnen worden. Het gaat dan vooral om 

koopwoningen rond het centrum. In Dinxperlo ten zuiden van de Aaltensweg 

zijn de nodige potentiële kwetsbare woningen in de huur- en koopsector. Hier 

wonen veel ouderen en mensen met een laag inkomen. Zowel in Aalten als 

Dinxperlo zijn er ook (particuliere) huurwoningen boven winkels potentieel 

kwetsbaar. 

 Berkelland: het meest kwetsbaar lijkt Neede, waar het inkomensniveau relatief 

lager is en veel 75-plussers wonen. In enkele buurten concentreert zich 

verouderd aanbod. In Borculo, Ruurlo en Eibergen is een beperkt aantal straten 

van huur- en koopwoningen een potentieel risico. In de kleine kernen speelt dit 

niet of nauwelijks. 

 Bronckhorst: in grotere kernen Zelhem, Vorden en Hengelo zijn enkele straten 

met rijwoningen en bovenwoningen (boven winkels) uit de jaren ’50 / ’60. Het 

gaat hier vooral om huurwoningen. De bevolking is in deze kernen relatief oud; 

in Zelhem ook vaker met een laag inkomen. In de kernen Steenderen en 

Keijenborg gaat het om enkele losse woningen die als risicovol aangeduid 

kunnen worden. 

 Doetinchem: Als stedelijke kern heeft Doetinchem veel rijwoningen. In 

Muziekbuurt, Dichtersbuurt, IJkenburg en De Hoop zijn dit vaak woningen uit de 

jaren ’50 en ’60. Alleen in IJkenburg wonen hier veel lagere inkomens en 

ouderen in (huur en koop). In Overstegen staan veel jongere rijwoningen en is er 

een kwetsbare sociaal-economische situatie. Dit is echter meer een sociale dan 

een woningmarktopgave. In het centrum van Doetinchem zijn er enkele oudere 

appartementen boven winkels die potentieel kwetsbaar kunnen zijn. In Wehl 

zijn er enkele koopwoningen potentieel kwetsbaar. Gaanderen heeft op de 

sociaal-economische indicatoren een potentieel kwetsbare positie. Dit geldt 

vooral voor Elshof-Zuid waar veel huurwoningen uit de jaren ’50 en ’60 staan. 

 Oost-Gelre: in de Groenlose wijken Papendijk en Noord-West zijn koopwoningen 

potentieel kwetsbaar. Hier wonen relatief veel ouderen. In en nabij het centrum 

staat een beperkt aantal oudere appartementen die potentieel kwetsbaar zijn. 

In het zuidelijk deel van Lichtenvoorde staan wel veel rijwoningen uit de jaren 

’50 en ’60. De sociaal-economische samenstelling leidt hier niet tot een 

verhoogd risico voor de bestaande voorraad (relatief weinig lage inkomens en 

ouderen). In deze kern staan ook veel nieuwere rijwoningen. Een risico is wel 

eenzijdigheid van het aanbod. In de kleine kernen lijkt er op grond van het 

woningaanbod geen noemenswaardig risico. 

 Oude IJsselstreek: In Gendringen, Silvolde, Ulft en Terborg zijn er verschillende 

buurten met een relatief laag inkomensniveau en veel ouderen. In Ulft (Centrum 

/ Oost) zijn er enkele straten met veel rijwoningen of appartementen zonder lift 

uit de jaren ’50 en ’60 in de huur. Dat geldt ook voor enkele straten in het 

noorden van Silvolde en enkele blokken in Gendringen. In Terborg betreft dit 

vooral koopwoningen. Varsseveld heeft weinig woningen die we als ‘risico’ aan 

kunnen duiden. 

 Winterswijk: in de kern Winterswijk staan veel woningen uit de jaren ’50 en ’60. 

In het centrum zijn dit enkele appartementenblokken en woningen boven 

winkels (beide huur). In zuidoost zijn dit veelal koopwoningen, is er een laag 

inkomen en veel ouderen. Hier lijkt het grootste risico te zijn. In de wijken 

Zuidwest en Noordoost zijn dit veelal rijwoningen in de huur. De sociaal-

economische factoren in deze wijken zijn redelijk gemiddeld. Het risico lijkt 
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daarom in dit deel van Winterswijk beperkt. In de kleine kernen lijkt er op grond 

van het woningaanbod geen noemenswaardig risico. 

De gebieden met woningen die zijn aan te merken als potentieel risicovol voor 

toekomstige ontspanning, verschillen nogal per gemeente. In sommige kernen ligt dit 

vooral in de koopsector, in andere in de huursector. Maar ook de schaal waarop dit 

speelt verschilt, tussen buurten, straten en blokken. In de kleine kernen en het 

buitengebied zijn er weinig woningen die op basis van deze indicatoren als potentieel 

kwetsbaar kunnen worden aangemerkt. Wel zien we hier meer in algemene zin dat 

de vraag zich verdunt, door de trek naar de grotere kernen. De ontspanning zal zich 

hier meer in losse woningen voordoen, en minder in hele bouwblokken. Dat vergt 

derhalve een andere aanpak. 

 

Strategieën voor risicogebieden 

De benoemde potentiële risico’s ten aanzien van toekomstwaarde helpen bij het 

benoemen van prioriteiten bij de aanpak van de bestaande voorraad: te denken is 

aan stimuleren van verbetering van deze woningen (energieprestatie of levensloop-

geschiktheid) of waar nodig het uit de markt nemen van deze woningen (sloop of 

transformatie). Daarbij is het lastig om invloed uit te oefenen op de verandering van 

de kwaliteit van de woningvoorraad. De intrinsieke motivatie van mensen is beperkt, 

waardoor ze moeilijk te bewegen zijn om te investeren. Tegelijkertijd zijn er nieuwe 

woonwensen die in de bestaande voorraad moeilijk bediend kunnen worden. Het 

stimuleren en faciliteren van nieuwe initiatieven, denk aan nieuwe flexibele 

woonvormen, voorziet in deze nieuwe vraag. Hierdoor wordt theoretisch de opgave 

in de bestaande voorraad groter. Maar de bestaande woningen zijn vaak geen 

alternatief voor deze vraag naar nieuwbouw. Nieuwbouw blijft dan ook nodig. Een 

kwantitatieve benadering van de opgave, zoals contingenten, beperkt de 

mogelijkheden om de kwalitatieve vraag te bedienen.  Ondertussen blijft de opgave 

in de bestaande voorraad onverminderd aanwezig, hiervoor is primair de eigenaar 

aanspreekbaar (ook al is daar het animo om te investeren soms beperkt). Dit vergt 

een nieuw instrumentarium, dat uitgaat van de individuele verantwoordelijkheid 

met een collectieve aanpak. 

 

6.3 Levensloopgeschikt wonen & Wonen en zorg 

Het overheidsbeleid is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van mensen 

met een zorgvraag. Dit geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor mensen met 

een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor mensen die kampen met 

psychiatrische problematiek. Extramuralisering vindt plaats, niet alleen opgelegd 

door de overheid maar ook als gevolg van een maatschappelijke tendens: mensen 

zijn vitaler, assertiever en hebben meer mogelijkheden om langer in hun vertrouwde 

omgeving te wonen.  

Het Achterhoekse naoberschap is vanouds een intensieve vorm van burenhulp in 

dorpen, waardoor mensen minder aanspraak hoeven te maken op goede openbare 

voorzieningen. Het is dan ook van belang om te kijken in hoeverre wonen met zorg 

(mogelijk op afstand) en het levensloopgeschikt maken van woningen kan bijdragen 

aan het langer zelfstandig thuis wonen. De wil van de overheid en de niet te 

vergeten wil van de Achterhoeker is dan ook om zo lang mogelijk op een goede 

manier thuis te kunnen wonen.  

 

Langer zelfstandig wonen en geschikte woningen 

Belangrijke redenen om lang(er) in de huidige woning te blijven wonen, zijn dat 

mensen wachten op noodzaak, gebonden zijn aan de huidige sociale omgeving en 

geen fut hebben voor verhuizen. Daarnaast wordt een steeds belangrijker reden dat 

de huidige woning soms lastig te verkopen is. Hierdoor groeit de urgentie voor het 

levensloopgeschikt maken van de huidige woning van ouderen. Dit is te meer van 

belang omdat ouderen beperkt verhuizen. In vijf jaar tijd verhuist circa 3% van de 

senioren. De belangrijkste verhuisredenen zijn gezondheidsomstandigheden, een te 

grote woning of bewerkelijke tuin. Ouderen verhuizen met name uit nood en niet 

zozeer, omdat zij de wens hebben om te verhuizen.  97% blijft in de huidige woning 

wonen. Dit is vaak een ruime koopwoning (vrijstaande woning of tweekapper). Als 

ouderen  wel verhuizen wil ruim 70% een huurwoning. Maar zij verhuizen vaker naar 

een  koopwoning (50%). Zij  gaan naar de kernen met voorzieningen. De verschuiving 

naar de koopsector komt doordat de huursector vaak niet snel genoeg beschikbaar 

is, en huurwoningen vaak hoge maandlasten hebben. Ook is de kwaliteit van het 

huuraanbod soms niet passend bij de wens van ouderen. 
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Uit de inwonersenquête blijkt maar een klein aandeel van de oudere huishoudens 

van plan om de woning levensloopgeschikt te maken (gemiddeld circa 8%). Men is 

met name bereid om kleine aanpassingen te doen, zoals  steunen plaatsen, verhoogd 

toilet integreren en drempels verwijderen. Voor grote aanpassingen, zoals 

slaapkamer en/of badkamer naar begane grond te verplaatsen, blijkt maar weinig 

investerings-bereidheid. Ook tijdens de werkconferentie werd aangegeven dat maar 

een klein deel van de deelnemers zich voorbereid voor een meer bij de leeftijd 

passende woning.  

 

 Aantal 65 – 74 jaar Aantal 75+ 

Ja, mijn woning is onvoldoende toegankelijk 

voor mij (bijv. omdat de benodigde 

voorzieningen in huis niet gelijkvloers 

toegankelijk zijn, of de trap te steil is) 

202 11% 279 17% 

Ja, er zijn te weinig openbare voorzieningen op 

een voor mij bereikbare afstand (zoals winkels) 
110 6% 165 10% 

Ja, ik heb te weinig (openbaar) 

vervoersmogelijkheden 
81 5% 125 8% 

Ja, ik krijg hier onvoldoende zorg 6 0% 29 2% 

Ja, mijn woning is niet geschikt om de zorg te 

ontvangen die ik zou moeten krijgen 
12 1% 167 10% 

Ja, ik heb onvoldoende sociaal contact in mijn 

directe omgeving 
60 3% 143 9% 

Ja, anders: 155 9% 254 15% 

Nee 1.252 70% 739 45% 

Weet niet/ geen antwoord 102 6% 61 4% 

Aantal antwoorden 1.982 111% 1.961 118% 

Aantal huishoudens geantwoord 1.782 100% 1.656 100% 

Tabel 6.2: Resultaten enquete over problemen met zelfstandig wonen, naar leeftijd, Achterhoek, 2017 

Bron: AWLO enquête, 2017 

 

Wonen met zorg 

De provincie Gelderland heeft voor alle Gelderse gemeenten de vraagkant van 

wonen met zorg in beeld gebracht (bron: Henk Nouws, 2016). Gemeenten hebben 

zelf het aanbod aan wonen met zorg in beeld gebracht. Bureau Atrivé heeft het 

aanbod van de gemeenten samengevat en naast de provinciale vraagprognoses 

gelegd. Voor meer informatie over wonen met zorg kunt u vinden in het rapport van 

Atrivé.  

 


