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De redactie hield vier weken lang in okto-
ber en november het aanbod van corporatie-
woningen bij in zeven regio’s: Amsterdam, 
Rijnmond, Utrecht, Den Bosch, Arnhem/
Nijmegen, Zwolle en Drenthe/zo-Friesland. 
In totaal hebben deze regio’s 4,7 miljoen in-
woners, 28 procent van alle Nederlanders. 
Van de aangeboden huurwoningen werd de 
bruto huurprijs, de servicekosten, de opper-
vlakte en het woningtype genoteerd. De uit-
komsten van het onderzoek bevestigen wat 
velen al vreesden: huren wordt duurder en 
duurder, met name in de Randstad en dan 
vooral in de regio Amsterdam.
Van de 3.981 woningen die in deze periode 
werden aangeboden viel nog maar 8 pro-
cent onder de noemer ‘goedkoop’. Dat zijn 
woningen met een kale huur (zonder ser-
vicekosten) onder de 1 366,- (de zogeheten 
kwaliteitskortingsgrens in de huurtoeslag). 
45 Procent valt in de categorie ‘betaalbaar’ 

Goedkope woningvoorraad slinkt snel
Voor woningzoekenden die op zoek zijn naar een goedkope  

huurwoning zijn het nare tijden. Nog slechts 8 procent van de woningen  

die door woningcorporaties worden aangeboden heeft een huur onder  

de 1 366,-. In de regio Amsterdams is dat zelfs nog maar 3 procent.  

Het aanbod geliberaliseerde woningen stijgt, met name in de Randstad.  

In Amsterdam bestaat het wekelijkse aanbod van corporaties  

inmiddels gemiddeld voor de helft uit geliberaliseerde woningen.  

Dit blijkt uit een onderzoek van de redactie van Woonbondig.

met een huur tussen 1 366,- en 1 562,- (de 
aftoppingsgrens voor drie - en meerper-
soonshuishoudens in de huurtoeslag) en 23 
procent zijn ‘dure’ huurwoningen met een 
huur tussen 1 562,- en 1 665,- (de boven-
grens in de huurtoeslag). Maar liefst bijna 
een kwart (24 procent) van het aanbod ligt 
boven deze grens en is dus geliberaliseerd. 
In de regio Amsterdam is dat zelfs 49 pro-
cent. Daarbij moet worden aangetekend 
dat niet is gecontroleerd of woningen lan-
ger dan één week werden aangeboden. Het 
zou kunnen zijn dat voor de dure woningen 
minder snel kandidaten worden gevonden. 
Blijft staan dat het wekelijkse corporatieaan-
bod in Amsterdam voor de helft uit gelibera-
liseerde woningen bestaat. Wordt de extre-
me piek in Amsterdam buiten beschouwing 
gelaten, dan bedraagt het geliberaliseerde 
aanbod in de zes overige regio’s nog altijd 
11 procent, een veelvoud van de 2,8 procent 
van de corporatievoorraad die op dit mo-
ment is geliberaliseerd. Alleen in de regio’s 
Den Bosch en Arnhem/Nijmegen blijft het 
aanbod geliberaliseerde woningen onder de 
5 procent.

De conclusie kan niet anders zijn dat dat 
huren voor nieuwkomers in rap tempo 
duurder wordt, met name in de Randstad. 
Woonbonddirecteur Ronald Paping vindt 
dit een zeer zorgelijke ontwikkeling: ‘De 
huren worden in grote delen van het land 
onbetaalbaar voor mensen die starten op de 
huurwoningmarkt of willen verhuizen. Dit 
moet echt worden beteugeld.’

Gemiddelde bruto huur
De gemiddelde bruto huur (inclusief servi-
cekosten) van de aangeboden woningen 
in het niet-geliberaliseerde deel bedraagt 
1 539,-, met enorme uitschieters naar boven 
en beneden. De hoogste huren worden ge-
vraagd in de regio Amsterdam: 1 593,- (in de 
stad Amsterdam zelfs 1 613,-) en in de regio 
Utrecht: 1 568,- (stad Utrecht 1 602,-). De 
laagste huren vragen corporaties in de re-
gio Zwolle (1 449,-) en Arnhem/Nijmegen 
(1 493,-). De gemiddelde servicekosten voor 
de zeven regio’s bedragen 1 36,-. Ze variëren 
van 1 0,- (meestal eengezinswoningen) tot 
ruim 1 250,- (vaak seniorenwoningen met 
collectieve verwarming). De gemiddelde op-
pervlakte van de aangeboden woningen be-
draagt 49 m2. Opvallend is het relatief grote 
aandeel seniorenwoningen in het aanbod: 
22 procent. Het aanbod van jongeren/star-
terswoningen blijft daar met 4 procent ver 
bij achter. De gemiddelde huur in Neder-
land ligt op 1 11,50 per m2. Ter vergelijking: 
in Duitsland varieert dat tussen de 1 5,- per 
m2 in Berlijn tot 1 10,- in München. Dat Ne-
derlandse huurders goedkoop uit zouden 
zijn, valt dus ook in Europees verband te  
betwisten. 

Grote verschillen
De huren van de nieuw aangeboden wonin-
gen liggen overal hoger dan die van de be-
staande voorraad; in 2011 bedroeg de ge-
middelde kale huur in de totale voorraad 
corporatiewoningen nog 1 422,- (Branche 
in Beeld, Aedes). Daarnaast vallen vooral de 
enorme verschillen tussen de verschillende 
regio’s op. In de regio Zwolle vallen nog 
steeds drie op de tien aangeboden huurwo-
ningen onder de noemer goedkoop. In de 
regio Den Bosch geldt dat voor twee op de 

Onderzoek naar woningaanbod wijst uit: 

Aanbod naar woningtype
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Segment  
woonruimte

Gemiddelde  
bruto huur

Gemiddelde  
oppervlakte

Puntprijs

Goedkoop 1 361,- 33 m2 1 10,94

Betaalbaar 1 525,- 46 m2 1 11,41

Duur 1 658,- 56 m2 1 11,75

Geliberaliseerd * 1 858,- 75 m2 1 11,43

Totaal 7 regio’s 1 588,- 51 m2 1 11,52

Seniorenwoningen 1 586,- 47 m2 1 12,47

Jongerenwoningen 1 418,- 36 m2 1 11,60

 

Regio Amsterdam
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Regio Drenthe/Zuidoost-Friesland
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185.000   158

Regio Arnhem/Nijmegen
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Regio Utrecht
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Regio Rijnmond
1.212.000   1.035
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Goedkope woningvoorraad slinkt snel
tien. Maar met name in de Randstad is er 
nauwelijks aanbod in de goedkope sector 
over: in Rijnmond 8 procent, Utrecht 6 pro-
cent en Amsterdam nog slechts 3 procent. 
Het goedkope en betaalbare aanbod varieert 
van 28 procent in Amsterdam tot ruim 80 
procent in de regio’s Zwolle, Den Bosch en 
Arnhem/Nijmegen. In de regio Amsterdam 
is dus maar liefst 72 procent van het totale 
aanbod duurder dan 1 562,-. 

Amsterdam
Een waarschijnlijke verklaring voor deze 
enorme verschillen is de invoering vorig 
jaar oktober van de zogeheten Donnerpun-
ten in schaarstegebieden. In tien regio’s 
met hoge woz-waarden, die liggen in een 
brede band van Noordwest naar Zuidoost 
Nederland, kunnen woningen na mutatie 15 
of 25 extra woningwaarderingspunten krij-
gen. Dit komt neer op een huurstijging van 
1 73,- of 1 123,-. Het lijkt erop dat met name 
in de Amsterdamse regio waar de woning-
markt totaal uit het lood is geslagen, corpo-
raties op grote schaal de Donnerpunten toe-
passen. Ook ander onderzoek wijst daarop. 
Zo becijferde de Amsterdamse Federatie 
van Woningcorporaties dat de huren (na 
mutatie) sinds oktober 2011 in Amsterdam 
met gemiddeld 12,5 procent zijn gestegen. 
In de stadsdelen Centrum is dat zelfs 23,8 
procent en in West 22,6 procent. Als het 
kabinet zijn zin krijgt en de huren mogen 
stijgen tot 4,5 procent van de woz-waarde, 
dan wordt huren binnen de Amsterdamse 
ring onbe taalbaar. Het maximum zou in 
het Centrum op 1 940,- komen te liggen, in 

Zuid op 1 900,- en in Oost op 1 840,-; hon-
derden euro’s boven het huidige maximum 
van 1 664,66 in het puntenstelsel. Alle 
stadsdelen binnen de ring zouden daarmee 
totaal onbereikbaar worden voor nieuwko-
mers met een laag- of middeninkomen. In 
Het Parool van 27 november luidde wethou-
der Freek Ossel de noodklok over deze alar-
merende ontwikkeling: ‘Het botte mes van 
de woz klieft de stad doormidden in een 
deel waar wonen betaalbaar is en een deel 
dat ontoegankelijk wordt voor grote delen 
van haar inwoners.’

Curiosa
Tijdens ons onderzoek stuitten we ook op 
diverse curieuze zaken. Zo valt in de regio 
Rijnmond op dat relatief veel grote meerka-
merwoningen (met oppervlaktes boven de 
60 m2) als 55+woningen worden verhuurd. 
In alle regio’s komen huurwoningen met 
6 en 7 kamers zelden in het aanbod voor. 

Ook de 5 kamerwoningen zijn behoorlijk 
schaars. In sommige regio’s worden af en 
toe woningen in ‘bulk-partij’ aangeboden. 
Het gaat dan om tientallen woningen in 
een straat of flat. Vreemd genoeg weet de 
woningzoekende dan nauwelijks op welke 
woning hij of zij precies reageert, alleen om 
wat voor type woning het gaat en binnen 
welke bandbreedte de huur zich bevindt. 
Opvallend was ook dat in een aantal Rotter-
damse wijken jongerenwoningen worden 
verhuurd waarbij ‘een politieonderzoek deel 
uitmaakt van de toewijzingsprocedure’. In 
Amsterdam valt het enorme aantal wonin-
gen op dat wordt aangeboden precies op de 
huurtoeslaggrens van 1 664,66. Te vrezen 
valt dat deze woningen voor een nieuwe  
generatie huurders aanzienlijk duurder  
zullen uitvallen.   
 Kees de Jong & Agnes Verweij

(met medewerking van Sylvo Gaastra,  

Yvonne Ravestein, Hans Roseboom en Rien Tuk)

Kenmerken per segment

Aanbod  
huurwoningen  
corporaties in  
zeven regio’s  
(week 42 t|m 45)


