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Samenvatting 

In de eerste module van het onderzoeksproject zijn, op basis van scenario-analyses, de mogelijke ef-

fecten van het hervormingsbeleid op de woningvraag op de wat langere termijn in kaart gebracht. 

Daaruit is naar voren gekomen, dat een groeiende groep woonconsumenten met een middeninkomen 

én een substantieel toenemende vraag naar huurwoningen in het middensegment in de gemeente 

Nijmegen en in de regio zijn te verwachten in de periode tot 2026. Een belangrijke aanname in de ge-

noemde analyses is, dat de huishoudens in de toekomst (steeds meer) financieel passend gehuisvest 

zullen zijn als gevolg van de doorgevoerde hervormingen in het woonbeleid. 

 

Dit roept echter de vraag op, of er in de afgelopen jaren ook al effecten van de hervorming op het 

woningmarktgedrag van huishoudens zijn waar te nemen. De centrale onderzoeksvraag van dit on-

derzoek luidt dan ook: “In welke mate zijn verhuisgeneigde huishoudens in de gemeente Nijmegen er 

in geslaagd om (al dan niet overeenkomstig hun woonwensen) te verhuizen en verschillen deze ver-

huisratio en slaagkans naar gewenste woningmarktsegment en naar inkomensklasse van het huishou-

den? En verschillen de omvang en aard van de feitelijke verhuisbewegingen naar Nijmegen en omge-

ving voor de perioden 2013-2014 en 2015-2016?” 

 

Met behulp van het databestand Verhuismodule WoON 2015+2 is een kwantitatieve analyse uitge-

voerd naar de verhuiskans en de slaagkansen van de verhuisgeneigde personen in Nijmegen voor de 

periode 2015-2016. Daarbij is onderscheid aangebracht naar gewenst woningmarktsegment en naar 

demografische en sociaal-economische kenmerken van de huishoudens (waaronder de inkomensklas-

se). Bovendien worden de feitelijke verhuisbewegingen uit de jaren 2015-2016 vergeleken met die in 

2013-20214, waarbij een onderscheid wordt aangebracht naar woningmarktsegmenten en naar ken-

merken van de verhuisde huishoudens. Op basis van het vertrekadres en het (gewenste) vestigings-

adres zijn er bovendien drie verhuisstromen gedefinieerd: naar, binnen en uit de gemeente Nijmegen. 

 

Als gevolg van de beschikbare data beperkt dit onderzoek zich tot de zelfstandige huishoudens en tot 

de binnenlandse migratie. Zeker voor een onderwijsstad als Nijmegen heeft het buiten beschouwing 

laten van de buitenlandse in- en uitmigratie en van de verhuisbewegingen van onzelfstandige huis-

houdens gevolgen voor de omvang van de verhuisbewegingen. Voor het vaststellen van de effecten 

van de hervorming van het woonbeleid op het woningkeuzegedrag van huishoudens, is de beperking 

tot de binnenlandse migratie echter verantwoord. 

 

Verhuisde huishoudens in 2013-2014 

In de periode 2013-2014 blijken er ruim 19.000 huishoudens in Nijmegen te zijn verhuisd naar een 

(andere) woning binnen de gemeente of elders in Nederland. Op jaarbasis is dat ongeveer 11% van 

het totaal aantal huishoudens in Nijmegen. Een overgrote meerderheid van deze huishoudens blijkt 

daarbij binnen Nijmegen te zijn verhuisd. Daarnaast hebben ook circa 9.800 huishoudens zich vanuit 

de regio of elders in Nederland gevestigd in Nijmegen. Dat komt neer op ruim 40% van alle huishou-

dens, die in deze periode een woning of onzelfstandige woonruimte hebben betrokken binnen de ge-

meentegrenzen. Dit bevestigt het ‘open’ karakter van de gemeente Nijmegen als woningmarktgebied. 

 

In vergelijking met de verhuisde huishoudens in de regio Nijmegen/Arnhem en de rest van Nederland, 

zijn de jongeren en alleenstaanden in Nijmegen duidelijk oververtegenwoordigd. Daarnaast is het 

aandeel verhuisde huishoudens met een lager inkomen in Nijmegen veel groter dan elders in Neder-

land. Dit beeld van Nijmegen komt overeen met dat van andere grotere steden in Nederland, zeker 

wanneer daar het hoger onderwijs in ruime mate aanwezig is. Bij de verhuizingen binnen de gemeen-

te Nijmegen nemen de huishoudens met een middeninkomen ongeveer 15% voor hun rekening. 
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Gezien de samenstelling van de groep verhuisde huishoudens naar en binnen Nijmegen, is het niet 

onverwacht dat een overgrote meerderheid (85% tot 90%) van deze huishoudens naar een huurwo-

ning blijkt te zijn verhuisd. Van alle 23.600 verhuizingen naar of binnen Nijmegen blijkt overigens in 

ruim de helft van de gevallen een niet-zelfstandige woonruimte is betrokken. Het aantal huishoudens 

dat naar een zelfstandige huurwoning in het geliberaliseerde deel van de huursector is verhuisd, is re-

latief en absoluut gezien zeer klein. Dat geldt in iets mindere mate ook voor het aantal verhuizingen 

naar een koopwoning, waarbij er sprake is van een gelijkmatige verdeling naar goedkopere en duur-

dere prijsklasse. 

 

Verhuisgeneigde huishoudens in 2015-2016 

De potentiële verhuizingen vanuit en naar het buitenland en potentiële verhuizingen naar intramurale 

instellingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Ook de mogelijke verhuizingen in 2015-2016 van 

jongeren die op 1 januari nog geen 18 jaar waren (toekomstige studenten), kunnen op basis van de 

beschikbare gegevens in het WoON 2015 niet in kaart worden gebracht. 

 

Ongeveer 50% van alle huishoudens in Nijmegen blijkt begin 2015 met verhuisplannen rond te lopen; 

dit aandeel is aanzienlijk hoger dan in Nederland als geheel (37%). Op jaarbasis is zijn er dus ruim 

23.000 huishoudens in Nijmegen die van woonsituatie willen veranderen. 
 

Uit de verhuisplannen van de verhuisgeneigde huishoudens in Nijmegen blijkt weer het open karakter 

van Nijmegen als woningmarktgebied. Slechts 44% van deze huishouden wenst graag binnen de ge-

meentegrenzen te verhuizen, terwijl ruim de helft aangeeft (zelfs) buiten de regio te gaan zoeken. 

Landelijk gezien wenst circa 60% van de huishoudens bij voorkeur binnen dezelfde woonplaats te 

verhuizen. Toch komt drie kwart van de verhuisgeneigde huishoudens, die aangeven naar een woon-

adres in de gemeente Nijmegen te willen verhuizen, uit de stad zelf. 

 

Verhuisde huishoudens in 2015-2016 

Van de huishoudens die in het WoON 2015 databestand vertegenwoordigd zijn, is nagegaan of men in 

de periode 2015-2016 al dan niet is verhuisd. Feitelijk zijn er 26.000 huishoudens die op 1 januari 

2015 in Nijmegen woonden, van woonadres gewisseld in 2015 en 2016. Ongeveer de helft van deze 

huishoudens is binnen de gemeentegrens verhuisd en circa 10% is naar de omliggende regio ver-

trokken. De rest van deze huishoudens blijkt over een grotere afstand te zijn verhuisd. 

In dezelfde periode hebben bijna 19.000 huishoudens (exclusief de instroom uit het buitenland, de in-

stroom van de niet zelfstandige huishoudens en de instroom van jongeren die pas 18 jaar zijn gewor-

den na 1 januari 2015) een woning of woonruimte binnen de gemeente betrokken. In 68% van de 

gevallen zijn dit huishoudens die al in de gemeente woonden; 12% betreft instroom vanuit de regio 

Nijmegen/Arnhem. 

 

De huishoudens die respectievelijk naar, binnen en uit de gemeente Nijmegen zijn verhuisd in de pe-

riode 2015-2016, verschillen naar demografische kenmerken niet zo veel van de verhuisde huishou-

dens in 2013-2014. Een uitzondering wordt gevormd door het aandeel alleenstaanden onder de huis-

houdens die naar Nijmegen zijn verhuisd. Dat aandeel is in de meest recente periode namelijk nog 

hoger dan in de eerste periode. Verder blijkt dat de jongeren en de alleenstaanden relatief veel ster-

ker vertegenwoordigd zijn onder de verhuisde huishoudens, dan onder de verhuisgeneigde huishou-

dens; dit geldt voor alle drie de verhuisstromen. Het is bekent dat de jongeren onder de potentieel in-

stromende huishoudens in Nijmegen ondervertegenwoordigd in vergelijking met de daadwerkelijke 

instroom in de stad, omdat verhuisplannen van 16- en 17-jarige inwonende kinderen (toekomstige 

studenten) en van jongeren uit het buitenland (toekomstige internationale studenten) niet in het 

WoON 2015 worden vastgesteld. Maar mogelijk hebben jongeren ook meer urgente verhuisredenen, 

vinden zij sneller een passend woningaanbod of zijn zij eerder bereid om af te wijken van hun oor-

spronkelijke woonwensen. 
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Het relatieve aantal huishoudens met een hoger inkomen is onder de verhuisde huishoudens in de ja-

ren 2015-2016 duidelijk hoger dan in de jaren 2013-2014. Hierin is het herstel van de koopwoning-

markt na de crisis tussen 2008 en 2014 te herkennen. Bij de binnen Nijmegen verhuisde huishoudens 

is het aandeel van de middeninkomens minimaal gedaald (van 15% naar 12%). Dit aandeel is in de 

periode 2015-2016 ook kleiner, dan onder de verhuisgeneigde huishoudens die aan het begin van 

2015 binnen de gemeente wilden verhuizen. Dit kan een eerste aanwijzing zijn voor het tekort aan 

passend woningaanbod binnen Nijmegen voor deze groep woonconsumenten. 

 

Het aandeel betrokken koopwoningen is in de periode 2015-2016 hoger dan in de jaren 2013-2014. 

Dit geldt voor alle drie de verhuisstromen en is het meest duidelijk terug te zien bij de verhuizingen 

uit de gemeente. Toch blijft het aandeel naar een koopwoning verhuisde huishoudens nog (ver) ach-

ter bij het relatieve aantal huishoudens met verhuisplannen richting de koopsector. Dit verschil tussen 

wens en feitelijke keuze blijkt het grootst onder de huishoudens, die naar de gemeente Nijmegen ver-

huizen. 

 

Van de in de periode 2015-2016 in Nijmegen verhuisde huishoudens met een middeninkomen, blijkt 

bijna 70% in een koopwoning terecht te zijn gekomen. Het gaat daarbij wel om een in omvang be-

perkte groep van in totaal circa 1.000 huishoudens. Bovendien blijken deze middeninkomens veel va-

ker een koopappartement te hebben betrokken, dan de huishoudens met een hoger inkomen. Deze 

uiteindelijke keuze voor een koopappartement door de huishoudens met een middeninkomen kan een 

bewuste keuze zijn, of het gevolg zijn van onvoldoende woningaanbod in het middeldure huurseg-

ment. Door de recente prijsontwikkelingen op de koopwoningmarkt en de aanscherpingen van de hy-

potheekvoorwaarden, zal dat marktsegment momenteel en in de nabije toekomst echter minder mo-

gelijkheden bieden voor deze middeninkomens. 

 

Verhuiskans, slaagkans en substitutiegedrag 

Gemiddeld genomen hebben de huishoudens met verhuisplannen in Nijmegen een kans van 43% om 

daadwerkelijk te verhuizen binnen twee jaar in de periode 2015-2016; dit wordt ook wel aangeduid 

met de ‘verhuiskans’. De verhuiskans varieert wel per huishoudensgroep: jongeren hebben een hoge 

kans; ouderen en paren juist een kleine kans. De hoge verhuiskans voor jongeren hangt voor een be-

langrijk deel samen met het achterliggende verhuismotief, want huishoudenvorming of studie/werk 

liggen vaak aan hun verhuisplan ten grondslag ligt. 

 

 
 

Wanneer de verhuisgeneigde huishoudens die in de gemeente Nijmegen overeenkomstig hun oor-

spronkelijke woonwens zijn verhuisd, wordt dat aangeduid met de ‘slaagkans’ van het huishouden. 

Indien een huishouden wel is verhuisd, maar niet naar de oorspronkelijk gewenste woning, wordt dat 

substitutiegedrag genoemd. 
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De grootste slaagkans in 2015-2016 hebben de huishoudens die naar een huurwoning willen verhui-

zen; zeker als het een huurappartement betreft. Binnen de huursector is de slaagkans voor potentiële 

huurders in het geliberaliseerde deel van de sector net iets hoger, dan in het gereguleerde huursector. 

Maar omdat de huishoudens die op zoek zijn naar een geliberaliseerde huurwoning, nauwelijks tot 

geen substitutiegedrag vertonen, hebben deze huishoudens per saldo een veel lagere totale verhuis-

kans. De sociale huursector is voor deze groep huishoudens waarschijnlijk niet toegankelijk (vanwege 

een te hoog inkomen of onvoldoende woonduur), terwijl er ook geen opties in de koopsector zijn 

(door wellicht een te laag of niet-bestendig inkomen). De huishoudens die op zoek zijn naar een geli-

beraliseerde huurwoning bevinden zich in ‘een (doodlopende) steeg, zonder zijpaden’. 

 

 
 

Er kan geconcludeerd worden, dat met name de verhuizers op het middensegment van de gemeente-

lijke woningmarkt meer concurrentie ondervinden. In de periode 2015-2016 hebben de huishoudens 

met een middeninkomen naar verhouding (nog) vaak voor een koopappartement gekozen of kunnen 

kiezen. Door de huidige omstandigheden op de koopwoningmarkt en de aanscherpingen van de hypo-

theekvoorwaarden, zal dit marktsegment momenteel minder opties bieden voor deze middeninko-

mens. De huishoudens die op zoek waren naar een huurwoning in het geliberaliseerde deel van deze 

sector, blijken in de periode 2015-2016 niet te zijn uitgeweken naar een goedkopere huurwoning of 

een koopwoning. Twee jaar na de invoering van de nieuwe Woningwet is het al zichtbaar, dat mensen 

die zijn aangewezen op het middensegment, geen alternatief hebben om naar uit te wijken; zij heb-

ben daardoor een lagere verhuiskans. Door het aantrekken van de koopwoningmarkt in de jaren 

2017-2018, zullen nog meer huishoudens een woning gaan zoeken in het middensegment van de 

huursector, waardoor de verhuiskans voor deze groep verder zal zijn afgenomen.  
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1 Inleiding 

De gemeente Nijmegen wil het middensegment in de huursector de komende jaren verder in omvang 

laten groeien, om de woningbehoeften van woonconsumenten tussen de sociale huursector en de 

koopsector beter te kunnen faciliteren. Het is dan wel van belang om zowel de kwantitatieve en de 

kwalitatieve vraag naar woningen in dat middensegment beter inzichtelijk te krijgen, zodat ook pas-

send woningaanbod gerealiseerd kan worden. Het onderhavige onderzoek vormt een onderdeel van 

een breder onderzoeksproject, waarin de potentiële vraag naar huurwoningen in het middensegment 

binnen de gemeente Nijmegen wordt verkend. Naast een cijfermatige bestudering van mogelijke toe-

komstige ontwikkelingen van de bevolkingssamenstelling en woningvoorraad en mogelijkheden voor 

woonconsumenten op de gemeentelijke en regionale woningmarkt, zijn daartoe een woonwensenon-

derzoek en verdiepende groepsgesprekken uitgevoerd. 

 

Door alle hervormingen die de Rijksoverheid in de periode 2011 – 2016 op de woningmarkt heeft 

doorgevoerd, is het belang van een gezond functionerend middenhuursegment duidelijk toegenomen. 

Welke impact die hervormingen voor de stedelijke en sub-regionale woningmarkt van Nijmegen pre-

cies zullen hebben, en al hebben gehad, is nog niet zo heel duidelijk. Met name de vraag hoe woning-

zoekenden en aanbieders van woningen op alle veranderingen zullen reageren, is tot op heden nog 

niet volledig beantwoord. Maar als het gedrag van vragers en aanbieders op de woningmarkt veran-

dert, heeft dat ongetwijfeld ook betekenis voor de in de toekomst gewenste woningbouwprogramme-

ring. Om deze reden hebben de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en de woningcorpora-

ties Talis en Portaal besloten nader onderzoek te laten verrichten naar de mogelijke impact van de 

hervormingen op de stedelijke en sub-regionale woningmarkt van Nijmegen. 

 

In de eerste module van het onderzoeksproject zijn, op basis van scenario-analyses, de mogelijke ef-

fecten van het hervormingsbeleid op de woningvraag op de wat langere termijn in kaart gebracht. 

Daaruit is naar voren gekomen, dat een groeiende groep woonconsumenten met een middeninkomen 

én een substantieel toenemende vraag naar huurwoningen in het middensegment in de gemeente 

Nijmegen en in de regio zijn te verwachten in de periode tot 2026. Een belangrijke aanname in de ge-

noemde analyses is, dat de huishoudens in de toekomst (steeds meer) financieel passend gehuisvest 

zullen zijn als gevolg van de doorgevoerde hervormingen in het woonbeleid. 

 

Dit roept echter de vraag op, of er in de afgelopen jaren ook al effecten van de hervorming op het 

woningmarktgedrag van huishoudens zijn waar te nemen. Deze vraag staat daarom centraal in deze 

tweede module van het onderzoeksproject, waarin het keuzegedrag in opeenvolgende perioden en de 

relatie tussen woonpreferenties en feitelijk keuzegedrag van huishoudens in Nijmegen worden bestu-

deerd. 

 

Er kan een groot verschil bestaan tussen wens en werkelijkheid. Nederland kent een rijke traditie in 

het meten van woonvoorkeuren; met name in de vorm van het driejaarlijks landelijk Woononderzoek 

Nederland (WoON). Dergelijk woonwensenonderzoek geeft echter geen inzicht in het daadwerkelijk 

verhuisgedrag van verhuisgeneigde huishoudens en de feitelijke woningkeuze. Met behulp van de 

twee opeenvolgende WoON onderzoeken is het alleen mogelijk om een schatting te maken van de 

verhuisratio en de slaagkans (zie paragraaf 2.3 voor een definitie van beide begrippen) het aandeel 

dat overeenkomstig de geuite woonwens is verhuisd), door gegevens van de recent verhuisde huis-

houdens te vergelijken met de informatie over verhuisgeneigde huishoudens in het voorliggende 

WoON onderzoek. De verhuisratio en slaagkansen worden dus bepaald met gebruikmaking van twee 

verschillende groepen huishoudens. 
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Met de Verhuismodule van het WoON wordt dit probleem ondervangen en kunnen respondenten uit 

het WoON worden gevolgd in hun verhuisgedrag. In een periode van drie jaar na de afname van de 

WoON-enquête, worden respondenten (na instemming) administratief door het CBS gevolgd. Daar-

mee kan worden nagegaan welk aandeel van de verhuisgeneigden daadwerkelijk is verhuisd en of de 

kenmerken van de nieuwe woning al dan niet overeenkomen met de oorspronkelijke woonwensen.  

Door het WoON databestand te verrijken met de gegevens uit de Verhuismodule ontstaat een voor 

Nederland uniek grootschalige databestand, waarin zowel de verhuiswens en de woonpreferenties als  

het feitelijk verhuis- en keuzegedrag op individueel huishoudensniveau beschikbaar zijn. Bovendien 

bevat het databestand veel variabelen, waarmee ook de achterliggende motivaties voor deze wensen 

en keuzes inzichtelijk gemaakt kunnen worden en waarmee het consumentengedrag verbijzonderd 

kan worden naar diverse consumentgroepen. De Verhuismodule is inmiddels beschikbaar voor het 

WoON 2006, 2009 en 2012 en gedeeltelijk voor het WoON 2015 (plus 2 jaar). 

 

Met behulp van het databestand Verhuismodule WoON 2015+2 is een kwantitatieve analyse uitge-

voerd naar de verhuiskans en de slaagkansen van de verhuisgeneigde personen in Nijmegen voor de 

periode 2015-2016. Daarbij is onderscheid aangebracht naar gewenst woningmarktsegment en naar 

demografische en sociaal-economische kenmerken van de huishoudens (waaronder de inkomensklas-

se). Bovendien worden de feitelijke verhuisbewegingen uit de jaren 2015-2016 vergeleken met die in 

2013-20214, waarbij een onderscheid wordt aangebracht naar woningmarktsegmenten en naar ken-

merken van de verhuisde huishoudens.  

 

De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: In welke mate zijn verhuisgeneigde huishoudens in de 

gemeente Nijmegen er in geslaagd om (al dan niet overeenkomstig hun woonwensen) te verhuizen en 

verschillen deze verhuisratio en slaagkans naar gewenste woningmarktsegment en naar inkomens-

klasse van het huishouden? En verschillen de omvang en aard van de feitelijke verhuisbewegingen 

naar Nijmegen en omgeving voor de perioden 2013-2014 en 2015-2016? 

 

Als gevolg van de beschikbare data beperkt dit onderzoek zich tot de zelfstandige huishoudens en tot 

de binnenlandse migratie. Zeker voor een onderwijsstad als Nijmegen heeft het buiten beschouwing 

laten van de buitenlandse in- en uitmigratie en van de verhuisbewegingen van niet zelfstandige huis-

houdens gevolgen voor de omvang van de verhuisbewegingen. Voor het vaststellen van de effecten 

van de hervorming van het woonbeleid op het woningkeuzegedrag van huishoudens, is de beperking 

tot de binnenlandse migratie echter verantwoord. Aan de verhuizingen uit en naar het buitenland lig-

gen namelijk veelal andere verhuismotieven ten grondslag dan bij de lokale en regionale verhuisbe-

wegingen. Het effect van het woonbeleid op het verhuis- en keuze gedrag van niet zelfstandige huis-

houdens blijft door databeperkingen noodgedwongen buiten de scope van dit onderzoek.  

 

In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de opzet van het onderzoek. De resultaten van de uitgevoerde 

analyses op het databestand van de Verhuismodule WoON 2015 staan centraal in hoofdstuk 3. De be-

langrijkste conclusies van het onderzoek zijn terug te vinden in het afsluitende hoofdstuk 4. 
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2 De opzet van het onderzoek 

2.1 Onderzoeksopzet 

Om een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek zijn de uitge-

voerde analyses opgedeeld in drie fasen. In eerste instantie zijn alle verhuizingen van zelfstandige 

huishoudens in de periode 2013-2014 bestudeerd. Daarbij is onderscheid aangebracht naar regionale 

indeling (gemeente Nijmegen, regio Nijmegen/Arnhem en rest van Nederland) van het vertrek- en het 

vestigingsadres van het huishouden, naar woningkenmerken van de vorige en de betrokken woningen 

en naar demografische en sociaal-economische kenmerken van het huishouden. Deze analyses geven 

duidelijkheid in welke huishoudens naar welke woningmarktsegmenten zijn verhuisd in de gemeente 

Nijmegen gedurende deze periode en in hoeverre dit afwijkt van de situatie elders in Nederland.  

In de tweede analysefase is de groep huishoudens geselecteerd, die meer of minder concrete plannen 

hadden om in de periode 2015-2016 te verhuizen binnen Nederland. Van deze groep huishoudens is 

vastgesteld of men eventueel binnen of naar Nijmegen wenste te verhuizen en vanuit welk woning-

marktsegment en naar welk woningmarktsegment de gewenste verhuizing bij voorkeur dient plaats te 

vinden. Daarbij is ook onderscheid aangebracht naar demografische en sociaal-economische kenmer-

ken van het huishouden. Op basis van de resultaten van deze analyses kan globaal (want verhuis-

plannen van 16- en 17-jarige inwonende kinderen - toekomstige studenten - en van jongeren uit het 

buitenland - toekomstige internationale studenten – blijven buiten beschouwing) worden vastgesteld 

in hoeverre deze verhuiswensen voor de periode 2015-2016 afwijken van de feitelijke woningkeuzen 

in de voorliggende periode. 

De analyses in de derde fase zoomen in op de feitelijke verhuizingen van zelfstandige huishoudens 

binnen en naar Nijmegen in de periode 2015-2016. Door daarbij onderscheid aan te brengen tussen 

huishoudens die aan het begin van 2015 wel verhuisplannen hadden en huishoudens zonder verhuis-

plannen, kan de verhuisratio voor verhuisgeneigde huishoudens worden berekend en kunnen ook de 

‘spontane verhuizers’ worden geïdentificeerd. Daarnaast worden de oorspronkelijke woonwensen van 

de verhuisgeneigde huishoudens met betrekking tot enkele woningkenmerken vergeleken met de fei-

telijke keuze van deze huishoudens. Hiermee kan de slaagkans en het substitutiegedrag van de ver-

huisde huishoudens in Nijmegen worden vastgesteld voor de periode 2015-2016. Door daarbij onder-

scheid aan te houden naar huishoudkenmerken, kan een indruk verkregen worden van de verschillen 

in mogelijkheden voor specifieke groepen woonconsumenten op de Nijmeegse woningmarkt. En 

daarmee in de mogelijke effecten van het hervormde woonbeleid op de woonwensen en het keuzege-

drag van huishoudens in Nijmegen. 

2.2 Gebruikte data 

De analyses in de eerste en tweede onderzoeksfasen zijn gebaseerd op de gegevens uit het originele 

databestand van het WoON 2015. Deze gegevens zijn door middel van een uitgebreide enquête ver-

zameld onder een steekproef uit de Nederlandse bevolking van ongeveer 65.000 respondenten. Door 

het toepassen van een zogenoemde ‘weegfactor’ zijn de resultaten van dit woonbehoeftenonderzoek 

representatief voor de totale Nederlandse bevolking. Omdat de gemeente Nijmegen de steekproef on-

der haar inwoners destijds heeft laten ‘oversampelen’, telt het databestand ook voldoende responden-

ten (respectievelijk 1.320 en 3.975 personen) om op gemeentelijk en regionaal niveau betrouwbare 

analyses uit te voeren. Deze respondenten vertegenwoordigen circa 90.000 en 96.100 zelfstandig wo-
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nende huishoudens in respectievelijk Nijmegen en in de regio Nijmegen/Arnhem1 (zie definitie in pa-

ragraaf 2.3). 

 

In de eerste onderzoeksfase worden de analyses verdiept tot de huishoudens, die in 2013-2014 zijn 

verhuisd. Voor deze analyses blijken er nog respectievelijk 265 en 560 respondenten voor de gemeen-

te Nijmegen en de regio beschikbaar te zijn in het databestand van het WoON 2015. Deze aantallen 

respondenten zijn voldoende voor het uitvoeren van betrouwbare analyses, maar stelt wel zekere 

grenzen aan de mogelijkheden om de groep recent verhuisden nader onder te verdelen naar (combi-

naties van) kenmerken van het huishouden en naar (combinaties van) kenmerken van de woonsitua-

tie. Deze groep respondenten vertegenwoordigen circa 24.000 verhuisde zelfstandig wonende huis-

houdens in Nijmegen en 9.000 huishoudens in de regio. 

 

Voor de in de tweede fase uitgevoerde analyses naar de huishoudens met verhuisplannen in de perio-

de 2015-2016, blijken er 625 en bijna 1.600 respondenten beschikbaar in het WoON 2015 databe-

stand voor de gemeente Nijmegen en de regio Nijmegen/Arnhem. Deze groep respondenten verte-

genwoordigen circa 47.200 verhuisgeneigde huishoudens in Nijmegen en 26.700 verhuisgeneigde 

huishoudens in de regio. Vanzelfsprekend biedt het databestand hiermee ook meer ruimte voor ver-

diepende analyses naar omvang en aard van gewenste verhuisbewegingen in de stad en in de regio. 

 

Het verrijkte databestand van de Verhuismodule WoON 2015 (+2 jaar) is gebruikt voor de analyses in 

de derde onderzoeksfase, waarbij de in het originele databestand van het WoON aanwezige respon-

denten de basis vormen voor de uitgevoerde analyses naar het verhuisgedrag binnen en naar de ge-

meente Nijmegen. Concreet betekent dit, dat er ongeveer 1.320 respondenten beschikbaar zijn voor 

het bepalen van het aantal ‘aangekondigde’ en ‘spontane’ verhuizingen en circa 625 respondenten 

voor het berekenen van de verhuisratio en de slaagkansen van de op 1-1-2015 verhuisgeneigde huis-

houdens. Hoewel dit ruim voldoende respondenten zijn voor betrouwbare analyses op hoofdlijnen, 

stelt dit wel grenzen aan de mogelijkheden om de slaagkansen te differentiëren naar combinaties van 

woningkenmerken van de betrokken woningen en naar combinaties van huishoudenkenmerken van de 

verhuisde huishoudens. 

2.3 Gehanteerde definities 

Ter bevordering van het begrip van de resultaten die in hoofdstuk3 worden gepresenteerd, volgen 

hieronder de definities van enkele centrale begrippen die in dit onderzoeksrapport worden gebruikt. 

 

Regio Nijmegen/Arnhem: tot de regio worden de omliggende gemeenten gerekend, te weten Berg en 

Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middellaar, Lingewaard, Overbetuwe, Wijchen en Arnhem. 

 

Onzelfstandig huishouden: een respondent die vóór én na de verhuizing “lid van een huishouden” of 

een “inwonend huishouden” is; deze persoon valt buiten de uitgevoerde analyses. 

 

Recent verhuisd huishouden: een huishouden dat in de beschouwde periode van woonadres is veran-

derd; daarbij worden twee perioden onderscheiden: de jaren 2013 en 2014 en de jaren 2015 en 2016. 

  

Verhuisgeneigd huishouden: een huishoudens dat in de enquête van het WoON 2015 (peildatum 1-1-

2015) heeft aangegeven binnen twee jaar (in 2015 of 2016) te willen verhuizen. 

 

Spontane verhuizer: huishouden dat in de enquête van het WoON 2015 (peildatum 1-1-2015) heeft 

aangegeven niet binnen twee jaar (in 2015 of 2016) te willen verhuizen, maar uiteindelijk wel van 

woonadres is veranderd. 

                                                
1 De definitie van de regio wijkt in deze onderzoekmodule af van de gehanteerde definitie in onderzoekmodule 1 omwille 
van voldoende data voor het uitvoeren van de analyses met betrekking tot de regio . 
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Verhuisratio: het aandeel verhuisgeneigde huishoudens dat binnen twee jaar na afname van de 

WoON-enquete is verhuisd. 

 

Slaagkans: de mate waarin een verhuisd huishouden dat een woonwens heeft opgegeven, die wens 

ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Hoe specifieker de wens is geformuleerd (dus als een combina-

tie van meerdere kenmerken), des te kleiner de kans op slagen (alle kenmerkmerken gerealiseerd) zal 

zijn. Het gaat daarbij in dit onderzoek om de gewenste woonplaats, de eigendomsverhouding, het 

woningtype en huursegment (onderscheid naar WOZ-waardeklasse is niet mogelijk door het ontbre-

ken van deze variabele in het jaar 2016). 

 

Substitutiegedrag: de situatie waarin een verhuisd huishouden dat een woonwens heeft opgegeven, 

niet overeenkomstig deze wens is verhuisd. Hoe specifieker de wens is geformuleerd (dus als een 

combinatie van meerdere kenmerken), des te groter de kans op substitutie (afwijking op minimaal één 

kenmerk) zal zijn. Het gaat daarbij in dit onderzoek om de gewenste woonplaats, de eigendomsver-

houding, het woningtype en huursegment (onderscheid naar WOZ-waardeklasse is niet mogelijk door 

het ontbreken van deze variabele in het jaar 2016). 

 

Leeftijdsklasse: de leeftijdsklasse van een huishoudens is bepaald op basis van de leeftijd van het 

hoofd van het huishouden. 

 

WOZ-waarde huidige koopwoning: de vastgestelde WOZ-waarde van een woning op peildatum 1-1-

2014. 

 

Huurklasse huidige en gewenste huurwoning: de indeling naar huurklasse (tot de liberalisatiegrens en 

vanaf deze grens) op de peildatum van het WoON 2015 is gebaseerd op de geregistreerde basishuur 

van de woning. 

 

Huursegment betrokken huurwoning: de huurwoningen waar naar toe is verhuisd in de periode 2015-

2016, zijn onderverdeeld naar al dan niet vrije sector huur op basis van type verhuurder (corporatie of 

particuliere verhuurder. 
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3 De verhuismogelijkheden in Nijmegen en de regio 

Om een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek, zijn de analy-

ses opgedeeld in drie fasen. In eerste instantie zijn alle verhuizingen van zelfstandige huishoudens in 

de periode 2013-2014 bestudeerd. Vervolgens is in de tweede fase de groep huishoudens met meer 

of minder concrete plannen om in de periode 2015-2016 naar, binnen of uit de gemeente Nijmegen te 

verhuizen, geselecteerd en bestudeerd. Ten slotte zijn in de derde fase de feitelijke verhuizingen van 

zelfstandige huishoudens binnen en naar Nijmegen, die in de periode 2015-2016 hebben plaatsgevon-

den, nader in kaart gebracht. Daarbij staan de verhuiskans, de slaagkans en het substitutiegedrag van 

verschillende groepen verhuisde huishoudens in Nijmegen centraal. In de volgende drie paragrafen 

worden de resultaten van deze drie fasen achtereenvolgens weergegeven. 

3.1 Recent verhuisde huishouden in 2013-2014 

Op basis van de gegevens uit het WoON 2015 blijkt dat er in de periode 2013-2014 ruim 1 miljoen 

huishoudens binnen Nederland zijn verhuisd. Op jaarbasis hebben dus circa 500.000 zelfstandige 

huishoudens een eerste stap of een vervolgstap op de woningmarkt gemaakt, wat neerkomt op bijna 

14% van alle huishoudens in Nederland. De verhuizingen vanuit en naar het buitenland en verhuizin-

gen naar intramurale instellingen zijn daarbij buiten beschouwing gelaten (zie tabel 3.1). 

In dezelfde periode blijken er ruim 19.000 huishoudens in Nijmegen te zijn verhuisd naar een (andere) 

woning binnen de gemeente of elders in Nederland. Op jaarbasis is dat ongeveer 11% van het totaal 

aantal huishoudens in Nijmegen. Een overgrote meerderheid (72%) van deze huishoudens blijkt daar-

bij binnen Nijmegen te zijn verhuisd en circa 6% is naar een gemeente in de regio gegaan.   

Naast de huishoudens die binnen de gemeente zijn verhuisd, hebben ook nog circa 9.800 huishoudens 

vanuit de regio of elders in Nederland gevestigd in Nijmegen. Dat komt neer op ruim 40% van alle 

huishoudens, die in deze periode een woning of onzelfstandige woonruimte hebben betrokken binnen 

de gemeentegrenzen. Dit bevestigt het ‘open’ karakter van de gemeente Nijmegen als woningmarkt-

gebied (zie tabel 3.1). 

  

Tabel 3.1 Aantal in de periode 2013-2014 binnen Nederland verhuisde huishoudens, naar 

vorig en huidig woningmarktgebied  

 

 Huidig woningmarktgebied 

Vorig woningmarktgebied 

Nijmegen 

Regio Nijmegen 

/Arnhem Elders in Nederland Totaal 

Nijmegen 13.800 1.200 4.000 19.100 

 (58%) (6%) (0%) (2%) 

Regio Nijmegen/Arnhem 1.800 14.500 7.500 23.700 

 (8%) (71%) (1%) (2%) 

Elders in Nederland 8.000 4.700 963.800 976.600 

 (34%) (23%) (99%) (96%) 

Totaal 23.700 20.400 975.300 1.019.400 

 (100%) (100%) (100%) (100%) 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2017, WoON 2015, eigen bewerking OTB 
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3.1.1 Kenmerken van recent verhuisde huishoudens 

Uit onderzoek naar residentiële mobiliteit blijkt steeds dat huishoudens in de eerste fasen van hun 

huishoudencyclus relatief vaak verhuizen in vergelijking met huishoudens op middelbare of oudere 

leeftijd. Deze samenhang is nog sterker terug te zien in de verhuizingen naar, binnen en uit de ge-

meente Nijmegen, als gevolg van het onderwijskarakter van de stad (zie tabel 3.2). De jongeren tot 

30 jaar en de alleenstaanden nemen tussen de 70% en 75% van alle verhuizingen binnen de ge-

meente voor hun rekening. Onder de verhuizingen naar de gemeente Nijmegen is dit aandeel zelfs 

nog iets hoger met circa 85%. Onder de huishoudens die uit de gemeente zijn verhuisd in de periode 

2013-2014, is de oververtegenwoordiging van de alleenstaanden minder sterk; in 35% van de geval-

len betreft het paren zonder kinderen die naar de regio of elders in Nederland verhuizen.  

In vergelijking met de verhuisde huishoudens in de regio Nijmegen/Arnhem en in de rest van Neder-

land, zijn de jongeren en alleenstaanden in Nijmegen duidelijk oververtegenwoordigd. Elders in Ne-

derland nemen de jongeren en de alleenstaanden namelijk ongeveer de helft van het aantal verhui-

zingen voor hun rekening (zie tabel A.1 in de bijlage). Daarnaast is het aandeel verhuisde huishou-

dens met een lager inkomen elders in Nederland ook veel kleiner dan in de gemeente Nijmegen (res-

pectievelijk 57% en 81%). Dit beeld van Nijmegen komt overeen met dat van andere grotere steden 

in Nederland, zeker wanneer daar het hoger onderwijs in ruime mate aanwezig is. 

 

Tabel 3.2 Aantal in de periode 2013-2014 verhuisde huishoudens in Nijmegen, naar ver-

huisbewegingen en enkele kenmerken van het huishouden 

 

 Verhuisstroom 

 naar Nijmegen binnen Nijmegen uit Nijmegen 

Huishoudenkenmerk absoluut % absoluut % absoluut % 

Leeftijdsklasse       

tot 30 jaar 8.400 86% 10.000 72% 4.000 77% 

vanaf 30 jaar 1.400 14% 3.800 28% 1.200 23% 

 9.800 100% 13.800 100% 5.200 100% 

Huishoudenssamenstelling       

alleenstaand 8.200 84% 10.300 75% 3.000 57% 

paren 600 6% 2.000 15% 1.800 35% 

overig 1.000 10% 1.500 11% 400 8% 

 9.800 100% 13.800 100% 5.200 100% 

Inkomensklasse1       

Tot € 30.000 8.900 91% 9.800 71% 4.200 81% 

€ 30.000- € 45.000  300 3% 2.100 15% 1.000* 19% 

Vanaf € 45.000 600 6% 1.900 14%   

Totaal 9.800 100% 13.800 100% 5.200 100% 

1: Dit betreft het belastbaar jaarinkomen van het huishouden. 

*: betreft het aantal huishoudens met een belastbaar jaarinkomen vanaf € 30.000. 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2017, WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

3.1.2 Kenmerken van de betrokken woningen 

Gezien de samenstelling van de groep verhuisde huishoudens naar, binnen en uit Nijmegen is het niet 

onverwacht dat een overgrote meerderheid van deze huishoudens naar een huurwoning blijkt te zijn 

verhuisd. Dat geldt voor 85% tot 90% binnen alle drie de verhuisstromen (zie tabel 3.3). Van alle 

23.600 verhuizingen naar of binnen Nijmegen blijkt overigens, dat in 52% van de gevallen een niet-

zelfstandige woonruimte is betrokken (in die gevallen zijn meer specifieke woningkenmerken niet be-

schikbaar). Het aantal huishoudens dat naar een zelfstandige huurwoning in het geliberaliseerde deel 

van de huursector is verhuisd, is relatief gezien zeer klein. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 
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voor een klein deel van de verhuizingen naar een zelfstandige huurwoning, de huurprijs van de be-

trokken woning onbekend is in het databestand. Wanneer deze huurprijs wel bekend is, blijken vier op 

de vijf verhuisde huishoudens terecht te zijn gekomen in het gereguleerde deel van de huursector. 

Binnen de koopsector is de verdeling naar prijsklasse (lees de WOZ-waarde) wel gelijkmatiger onder 

de na de verhuizing betrokken woningen. Zoals gezegd gaat het hier in absolute zin wel om veel klei-

nere aantallen verhuizingen dan in de huursector. Tenslotte is er voor zover bekend in ongeveer twee 

derde van de verhuizingen een appartement betrokken. 

Ook met betrekking tot de kenmerken van de woningen waar naar is verhuisd in de periode 2013-

2014, wijkt het beeld voor Nijmegen af van de rest van Nederland (zie ook tabel A.2 in de bijlage). In 

de rest van Nederland is relatief iets vaker naar een woning in de koopsector verhuisd (circa 30%). 

Als er naar een huurwoning is verhuisd, dan betreft het bovendien relatief iets vaker een woning in 

het geliberaliseerde deel van de huursector: een op de vier betrokken woningen. Daarmee is het ook 

niet verwonderlijk dat het aandeel betrokken eengezinswoningen hoger is op landelijk niveau (37%) 

dan in de gemeente Nijmegen (19%). Het verschil tussen Nijmegen en Nederland als geheel wordt 

grotendeels veroorzaakt door het verschil in samenstelling van de groep verhuisde huishoudens en 

deels ook door een verschil in de samenstelling van de woningvoorraad. 

In de feitelijke woningkeuze van de verhuisde huishoudens in de periode 2013-2014 lijkt nog duidelijk 

de nasleep van de crisis op de (koop)woningmarkt te herkennen. Dit geldt voor zowel de situatie in de 

gemeente Nijmegen en zeker voor de rest van Nederland. Waar de specifieke samenstelling van de 

groep verhuisde huishoudens, met veel jongeren en alleenstaanden, de sterke nadruk op de huursec-

tor nog mede kan verklaren, lijkt de woningkeuze elders in Nederland toch vooral ingegeven door eni-

ge voorzichtigheid. 

 

Tabel 3.3 Aantal in de periode 2013-2014 verhuisde huishoudens in Nijmegen, naar ver-

huisbeweging en enkele kenmerken van de betrokken woning 

 Verhuisstroom 

 naar Nijmegen binnen Nijmegen uit Nijmegen 

Woningkenmerk absoluut % absoluut % absoluut % 

Eigendomsverhouding       

koop 1.400 14% 1.800 13% 600 12% 

huur 8.400 86% 12.000 87% 4.600 88% 

Totaal 9.800 100% 13.800 100% 5.200 100% 

Woningtype       

eengezinswoning 1.200 12% 2.200 16% 1.000 19% 

appartement 2.300 23% 5.700 41% 1.800 35% 

Onbekend1 6.300 65% 5.900 43% 2.400 46% 

Totaal 9.800 100% 13.800 100% 5.200 100% 

Huurklasse2       

tot liberalisatiegrens 1.900 23% 4.800 40% 1.400 30% 

vanaf liberalisatiegrens 400 5% 1.600 13% 3.200* 70% 

onbekend1 6.100 72% 5.600 47%   

Totaal 8.400 100% 12.000 100% 4.600 100% 

WOZ-waarde klasse3       

tot € 200.000 600 43% 900 50% **  

vanaf € 200.000 800 57% 900 50% **  

Totaal 1.400 100% 1.800 100% 600  

1: hieronder vallen ook de onzelfstandige woonruimten. 

2: Liberalisatiegrens is vastgesteld op een basishuur van € 711 per maand. 

3: Het betreft de WOZ-waarde op peildatum 1-1-2014 

*: Huur is of boven de liberalisatiegrens of (en vooral) onbekend. 

**: te gering aantal waarnemingen 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2017, WoON 2015, eigen bewerking OTB 
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3.2 Mate van verhuisgeneigdheid in 2015-2016 

Een vervolgvraag is of het effect van de beleidsveranderingen met betrekking tot de woningmarkt (al) 

zichtbaar zijn in de gewenste verhuisbewegingen in de meer recente periode 2015-2016. Daarom 

wordt in deze paragraaf nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de groep huishoudens 

die in het WoON 2015 hebben aangegeven verhuisplannen te hebben en op de door hen geuite 

woonwensen. 

Op basis van de gegevens uit het WoON 2015 blijkt dat er aan het begin van 2015 bijna 2,8 miljoen 

huishoudens binnen Nederland met plannen rondlopen om (eventueel) te verhuizen binnen twee jaar. 

Op jaarbasis willen dus circa 1.400.000 huishoudens een eerste stap of een vervolgstap op de wo-

ningmarkt maken, wat neerkomt op circa 37% van alle huishoudens in Nederland. De potentiele in-

stroom vanuit het buitenland en onvoorziene verhuizingen zijn daarin niet meegerekend (zie tabel 

3.4). 

 

Tabel 3.4 Huishoudens met al dan geen verhuiswensen binnen twee jaar, in de periode 

2015-2016, naar woningmarktgebied 

 

 Verhuiswensen 

  ja  nee  totaal 

Huidig woningmarktgebied absoluut % absoluut % absoluut % 

Nijmegen 46.800 50% 46.300 50% 93.100 100% 

Regio Nijmegen/Arnhem1 61.600 36% 110.400 64% 172.000 100% 

Elders in Nederland 2.687.800 36% 4.706.300 64% 7.394.100 100% 

Totaal 2.796.200 37% 4.862.900 63% 7.659.100 100% 

1: dit betreft de omliggende gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Lingewaard, Overbetu-

we, Wijchen én Arnhem. 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2017, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

 

Onder de huishoudens in Nijmegen blijkt dit aandeel verhuisgeneigde huishoudens aanzienlijk hoger 

te liggen met 50% van alle huishoudens. Op jaarbasis is zijn er dus ruim 23.000 huishoudens in Nij-

megen die van woonsituatie willen veranderen. Het beeld voor de regio Nijmegen/Arnhem wijkt op dit 

punt niet af van de landelijke situatie. 
 

Tabel 3.5 Aantal verhuisgeneigde huishoudens van en naar de gemeente Nijmegen, in de 

periode 2015-2016 

 

 Gewenst woningmarktgebied 

Huidig woningmarktgebied Nijmegen Regio Nijmegen1 Elders in Nederland Totaal 

Nijmegen 20.400 1.000 25.400 46.800 

 44% 2% 54% 100% 

Regio Nijmegen1 1.500 29.400 30.800 61.600 

 2% 48% 50% 100% 

Elders in Nederland 4.500 6.400 2.676.900 2.687.800 

 0% 0% 100% 100% 

Totaal 26.300 36.700 2.733.100 2.796.200 

 1% 1% 98% 100% 

1: dit betreft de omliggende gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Lingewaard, Overbetu-

we, Wijchen én Arnhem. 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2017, WoON 2015, eigen bewerking OTB 
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Ook uit de verhuisplannen van de verhuisgeneigde huishoudens in Nijmegen blijkt weer het open ka-

rakter van Nijmegen als woningmarktgebied. Slechts 44% van deze huishouden wenst graag binnen 

de gemeentegrenzen te verhuizen, terwijl ruim de helft aangeeft (zelfs) buiten de regio te gaan zoe-

ken (zie tabel 3.5). Landelijk gezien blijkt dat circa 60% van de huishoudens bij voorkeur binnen de-

zelfde woonplaats wenst te verhuizen. Andersom bezien komt 78% van de verhuisgeneigde huishou-

dens, die op voorhand aangeven naar een woonadres in de gemeente Nijmegen te willen verhuizen, 

uit de stad zelf. Voor de regio Nijmegen/Arnhem geldt dat 48% van de verhuisgeneigde huishoudens 

in de regio, bij voorkeur binnen de regio wenst te verhuizen; andersom woont 80% van alle huishou-

dens die naar een woonadres in de regio willen verhuizen, al in deze regio. 
 

3.2.1 Kenmerken van verhuisgeneigde huishoudens 

Van alle huishoudens met plannen om in 2015-2016 te verhuizen, is op basis van het huidige en het 

gewenste woonadres vastgesteld tot welke verhuisstroom zij behoren: naar, binnen of uit de gemeen-

te Nijmegen. Voor de volledigheid dient nogmaals vermeld te worden, dat de verhuizingen vanuit het 

buitenland en de verhuisbewegingen van onzelfstandige huishoudens (onder andere jongeren die op 

het moment van enquêteren nog jonger zijn dan 18 jaar en huishoudens die uit of naar intramurale 

woonsituaties willen verhuizen) niet in de analyses kunnen worden betrokken. De nadruk van de ana-

lyses ligt daarom niet op de omvang van de onderscheiden verhuisstromen, maar op de samenstelling 

ervan naar huishoudenkenmerken en naar gewenste kenmerken van de te betrekken woningen (zie 

paragraaf 3.2.2). 

 

Uit tabel 3.6 valt af te lezen dat de huishoudens die naar de gemeente Nijmegen toe willen verhuizen 

zich in een andere levensfase bevinden dan de potentiële doorstromers en uitstromers. De potentiële 

instromers bestaan voor ruim de helft uit alleenstaanden en gezien de leeftijdsverdeling betreft het 

hier niet alleen studerende jongeren; twee op de drie huishoudens zijn ouder dan 30 jaar en 70% 

geeft het zelfstandig willen gaan wonen als verhuismotief. Het aandeel huishoudens met een hoger 

inkomen is binnen deze groep iets groter dan bij de twee andere groepen. De jongere huishoudens 

zijn wel sterk vertegenwoordigd onder de verhuisgeneigde huishoudens die bij voorkeur uit de stad 

willen verhuizen, waarbij ‘studie/werk’ voor twee op de drie huishoudens de belangrijkste reden is. 

Voor een kwart van de potentiële uitstromers geldt de ‘woning of woonomgeving’ als reden om te wil-

len verhuizen. 

 

De huishoudens die aangeven binnen de gemeente Nijmegen te willen verhuizen, blijken meer tot de 

‘gewone’ doorstromers op de woningmarkt te behoren. Binnen deze groep zijn de paren en gezinnen 

en de huishouden boven de 30 jaar sterker vertegenwoordigd. Bovendien zijn de achterliggende ver-

huismotieven meer divers, met een oververtegenwoordiging van de ‘woning of woonomgeving’ als be-

langrijkste reden om te willen verhuizen. 
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Tabel 3.6 Aantal verhuisgeneigde huishoudens naar gewenste verhuisbeweging en naar 

kenmerken van het huishouden, in de periode 2015-2016 

 

 Verhuisstroom 

 naar Nijmegen binnen Nijmegen uit Nijmegen 

Huishoudenkenmerk absoluut % absoluut % absoluut % 

Leeftijdsklasse       

tot 30 jaar 1.900 32% 9.300 45% 14.200 54% 

vanaf 30 jaar 4.000 68% 11.200 55% 12.200 46% 

 5.900 100% 20.400 100% 26.400 100% 

Huishoudenssamenstelling       

alleenstaand 3.000 51% 7.800 38% 11.600 44% 

paren 2.100 35% 8.000 39% 9.100 35% 

overig 800 13% 4.700 23% 5.700 21% 

Totaal 5.900 100% 20.400 100% 26.400 100% 

Inkomensklasse1       

Tot € 30.000 4.200* 70% 12.300 61% 16.500 63% 

€ 30.000- € 45.000    3.500 17% 3.700 14% 

Vanaf € 45.000 1.800 30% 4.600 22% 6.200 23% 

Totaal 5.900 100% 20.400 100% 26.400 100% 

Verhuismotief       

Huwelijk /scheiding 

/zelfstandig wonen 4.300 72% 4.500 22% 5.100 19% 

Gezondheid/familie -  2.500 12% 2.300 9% 

Studie/Werk/Financieel 1.600 28% 2.400 12% 8.500 32% 

Woning/Buurt -  9.000 44% 6.500 25% 

Anders/onbekend -  2.000 10% 3.900 15% 

Totaal 5.900 100% 20.400 100% 26.400 100% 

1: Dit betreft het belastbaar jaarinkomen van het huishouden. 

*: betreft het aantal huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 45.000. 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

3.2.2 Woonwensen van verhuisgeneigde huishoudens 

Het feit dat de drie onderscheiden verhuisstromen een verschillende samenstelling kennen naar ken-

merken van de verhuisgeneigde huishoudens, vertaalt zich ook in verschillen in de woonwensen van 

de huishoudens binnen de drie verhuisstromen.   

De potentiële instromende zelfstandige huishoudens in de gemeenten (relatief iets vaker boven de 30 

jaar en met een hoger inkomen) richten zich meer op de koopsector en op eengezinswoningen. Bin-

nen de koopsector richt men zich relatief vaker op het hogere prijssegment. De potentiële huurders 

binnen deze groep hebben een sterke voorkeur voor een woning in het gereguleerde deel van de 

huursector. 

De verhuisgeneigde huishoudens die aangeven bij voorkeur uit Nijmegen te willen verhuizen, zoeken 

in een meerderheid van de gevallen een huurwoning, waarbij de nadruk vaker op het geliberaliseerde 

deel van de huursector ligt dan in de andere verhuisstromen. Ook wanneer men een koopwens heeft, 

richt een meerderheid van deze groep zich op het duurdere prijssegment. De voorkeur naar woning-

type blijkt onder de potentiële uitstromers ongeveer gelijk verdeeld te zijn. 

De potentiële verhuizers binnen de gemeentegrenzen blijken zich het meest sterk te richten op de 

huursector (66%) en daarbinnen op het gereguleerde deel van deze sector (84%). Daarnaast is een 

derde van de huishoudens op zoek naar een koopwoning, waarbij een meerderheid zich richt op het 

goedkopere prijssegment. 
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Tabel 3.7 Aantal verhuisgeneigde huishoudens naar gewenste verhuisbeweging en naar 

kenmerken van de gewenste woning, in de periode 2015-2016 

 

 Verhuisstroom 

 naar Nijmegen binnen Nijmegen uit Nijmegen 

Woningkenmerk absoluut % absoluut % absoluut % 

Eigendomsverhouding       

koop 3.400 58% 7.000 34% 5.100 43% 

huur 2.500 42% 13.400 66% 6.700 57% 

Totaal 5.900 100% 20.400 100% 11.800 100% 

Woningtype       

eengezinswoning 3.600 61% 9.700 47% 6.000 51% 

appartement 2.300 39% 10.700 53% 5.800 49% 

Totaal 5.900 100% 20.400 100% 11.800 100% 

Huurklasse       

tot liberalisatiegrens 2.000 80% 11.200 84% 4.700 70% 

vanaf liberalisatiegrens   2.200 16% 2.000 30% 

onbekend 500* 20% 0  0  

Totaal 2.500  13.400  6.700  

WOZ-waarde       

tot € 200.000 1.200 35% 3.800 54% 1.300 25% 

vanaf € 200.000 2.000 59% 3.100 44% 2.800 55% 

onbekend 200 6% 100 2% 1.000 20% 

Totaal 3.400 100% 7.000 100% 5.100 100% 

1: Liberalisatiegrens is vastgesteld op een basishuur van € 711 per maand. 

2: Het betreft de WOZ-waarde op peildatum 1-1-2014. 

*: Huur is of boven de liberalisatiegrens of (en vooral) onbekend. 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB. 

3.3 Verhuisde huishoudens in 2015-2016 

Niet alle verhuisplannen van huishoudens leiden ook daadwerkelijk tot een wisseling van de woonsitu-

atie. De verhuiswens kan door omstandigheden sowieso verdwijnen of het gewenste woningaanbod 

kan niet beschikbaar (gebrek aan aanbod of grote concurrentie van andere woningvragers) of niet 

toegankelijk (door – veranderende – regelgeving of woningmarktontwikkelingen) blijken te zijn in de 

periode het zoekproces. 

In tabel 3.8 wordt een overzicht gegeven van de feitelijke verhuizingen in de periode 2015-2016, 

waarbij een onderscheid is aangebracht naar het vorige en het huidige woningmarktgebied (de in-

stroom vanuit en de uitstroom naar het buitenland, alsmede de verhuizingen van starters op de wo-

ningmarkt die ten tijde van het enquêteren voor het WoON 2015 nog geen 18 jaar waren, zijn daarin 

niet meegerekend). In totaal zijn er bijna 1,3 miljoen huishoudens binnen Nederland verhuisd in deze 

twee jaar, ofwel 650.000 huishoudens op jaarbasis. Dat is aanzienlijk minder dan het aantal huishou-

dens dat in de enquête van het WoON 2015 heeft aangegeven misschien of zeker te willen verhuizen 

(1,4 miljoen huishoudens op jaarbasis). Dit komt neer op een verhouding van bijna 1 staat tot 2; na-

melijk 46% van de voorgenomen verhuizingen. 

 

Feitelijk zijn er 26.000 huishoudens die op 1 januari 2015 in Nijmegen woonden, van woonadres ge-

wisseld in 2015 en 2016. Ongeveer de helft van deze huishoudens is binnen de gemeentegrens ver-

huisd en circa 10% is naar de omliggende regio vertrokken. De resterende 40% van deze huishou-

dens blijkt over een grotere afstand te zijn verhuisd. 
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In dezelfde periode hebben bijna 19.000 huishoudens (exclusief de instroom uit het buitenland en de 

niet zelfstandige huishoudens) een woning of woonruimte binnen de gemeente betrokken. In 68% 

van de gevallen zijn dit huishoudens die al in de gemeente woonden; 12% betreft instroom vanuit de 

regio Nijmegen/Arnhem. 

 

Tabel 3.8 Aantal in de periode 2015-2016 binnen Nederland verhuisde huishoudens, naar 

vorig en huidig woningmarktgebied en verhouding ten opzichte van gewenste verhuisbe-

weging 

 

 Huidig woningmarktgebied 

 

Vorig woningmarktgebied 
Nijmegen 

Regio Nijmegen 

/Arnhem1 
Elders in Nederland 

Totaal 

Nijmegen 12.800 2.900 10.300 26.000 

 49% 11% 40% 100% 

Regio Nijmegen/Arnhem1 2.200 16.300 11.200 29.800 

 7% 55% 38% 100% 

Elders in Nederland 3.700 7.000 1.225.500 1.236.200 

 1% 19% 99% 100% 

Totaal 18.800 26.300 1.247.000 1.292.000 

 1% 2% 97% 100% 

1: dit betreft de omliggende gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Lingewaard, Overbetu-

we, Wijchen én Arnhem. 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

 

Wanneer de aantal verhuizingen per verhuisstroom (zie tabel 3.8) wordt vergeleken met het aantal 

verhuisplannen (zie tabel 3.5) blijkt dat er feitelijk meer huishoudens zijn verhuisd tussen de gemeen-

te Nijmegen en de regio Nijmegen/Arnhem, dan gepland was. Het aantal verhuizingen van de ge-

meente naar de regio is bijna drie keer zo groot, dan op basis van de verhuiswensen was te verwach-

ten (zie tabel 3.9). Daar staat tegenover dat ook de instroom vanuit de regio in de gemeente ander-

half keer groter is dan verwacht. Per saldo kan op basis van de beschikbare informatie worden gecon-

cludeerd, dat er iets meer zelfstandige huishoudens vanuit de gemeente naar de regio zijn verhuisd. 

Dit kan wijzen op een relatief krappe woningmarkt in de gemeente of op een mismatch tussen de 

vraag en het aanbod van woningen (in bepaalde woningmarktsegmenten). 
 

Tabel 3.9 Verhouding tussen aantal geplande verhuizingen en feitelijke verhuizingen in de 

periode 2015-2016 binnen Nederland, naar vorig en huidig woningmarktgebied 

 

 Huidig woningmarktgebied 

Vorig woningmarktgebied Nijmegen Regio Nijmegen1 Elders in Nederland Totaal 

Nijmegen 63% 290% 41% 56% 

Regio Nijmegen/Arnhem1 147% 55% 36% 48% 

Elders in Nederland 82% 109% 46% 46% 

Totaal 71% 72% 46% 46% 

1: dit betreft de omliggende gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Lingewaard, Overbetu-

we, Wijchen én Arnhem. 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

Spontane verhuizers 

Uit het voorgaande is gebleken dat niet alle huishoudens met verhuisplannen, deze plannen ook 

daadwerkelijk (kunnen) uitvoeren. Maar het tegenovergestelde blijkt ook voor te komen: huishoudens 

die begin 2015 geen verhuisplannen hadden en toch zijn verhuisd in de periode 2015-2016. Dit zijn de 
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zogenoemde ‘spontane verhuizers’. Deze laatste groep vormt 18% van alle verhuisde huishoudens in 

Nederland in de bestudeerde periode (zie figuur 3.10). In de gemeente Nijmegen ligt dit aandeel dui-

delijk lager dan in Nederland als geheel. 

 

Deze cijfers geven ook aan dat de verhuisgeneigdheid of verhuiswens van huishoudens toch een zeer 

goede indicatie vormt voor het te verwachten verhuisgedrag in de daaropvolgende jaren. Ruim 80% 

van alle verhuisde huishoudens blijkt namelijk deze wisseling van woonadres te hebben gepland. 

 

Tabel 3.10 Aantal verhuisde huishoudens naar type verhuizing, per woningmarktgebied 

waar naar toe is verhuisd, in de periode 2015-2016 

 

 Type verhuizing 

 gepland spontaan totaal 

Huidig woningmarktgebied absoluut % absoluut % absoluut % 

Nijmegen 23.000 88% 3.000 12% 26.000 100% 

Elders in Nederland 1.039.700 82% 226.300 18% 1.266.000 100% 

Totaal 1.062.700 82% 229.300 18% 1.292.000 100% 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

3.3.1 Kenmerken van de recent verhuisde huishoudens 

Niet alle verhuisgeneigde huishoudens verhuizen dus feitelijk en soms verhuizen huishoudens onver-

wachts. Een volgende vraag is dan welke huishoudens er zijn verhuisd in de beschouwde periode en 

of de samenstelling van de te onderscheiden verhuisstromen naar, binnen of uit Nijmegen verschillen 

vertoont. Tabel 3.11 toont de resultaten van de hiervoor uitgevoerde analyses op de data van de Ver-

huismodule van het WoON 2015. 

De feitelijke instroom in de gemeente Nijmegen toont naar type huishoudens grote gelijkenis met de 

in de vorige paragraaf beschreven potentiële instroom. De jongeren en alleenstaanden zijn ook hier in 

sterkere mate oververtegenwoordigd, dan onder de huishoudens die binnen de gemeente zijn ver-

huisd of uit Nijmegen zijn vertrokken. Het is dan ook logisch dat de lagere inkomensgroep een groot 

aandeel heeft in deze instroom en dat het motief voor de verhuizing vooral in de demografische en 

sociaal-economische sfeer ligt. 

 

Van de huishoudens die binnen Nijmegen zijn verhuisd in de periode 2015-2016, blijkt een kwart te 

zijn verhuisd vanwege de woning of de woonomgeving. Het aandeel verhuizingen door huishouden-

vorming of het opsplitsen van een huishouden is binnen deze verhuisstroom beduidend lager dan bij 

de instromers in de gemeente. Het gaat hier dan ook vaker om meerpersoonshuishoudens en huis-

houdens boven de 30 jaar. Overigens blijkt 17% van alle verhuizingen binnen de gemeente Nijmegen 

(nog) niet in de planning te hebben gezeten aan het begin van 2015. 

 

Onder de feitelijke uitstromers uit de gemeente zijn de paren en gezinnen sterk vertegenwoordigd 

met 40% van het totaal. Het aandeel van de huishoudens met een hoog inkomen is binnen deze ver-

huisstroom opvallend hoog (50%); ook beduidend hoger dan onder de groep oorspronkelijk verhuis-

geneigde huishoudens. Daarbij is het percentage huishoudens dat vanwege werk of studie verhuisd 

(32%) het hoogst in vergelijking met de instromers en doorstromers. Voor slechts 10% was de wo-

ning of omgeving de reden om te verhuizen; een veel kleiner aandeel dan bij de verhuisgeneigde 

huishoudens is vastgesteld. 
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Tabel 3.11 Aantal verhuisde huishoudens per verhuisstroom, naar enkele kenmerken van 

het huishouden, in de periode 2015-2016 

 

 Verhuisstroom 

 naar Nijmegen binnen Nijmegen uit Nijmegen 

Huishoudenkenmerk absoluut % absoluut % absoluut % 

Leeftijdsklasse       

tot 30 jaar 5.100 86% 9.300 72% 10.200 77% 

vanaf 30 jaar 800 14% 3.600 28% 3.000 23% 

Totaal 5.900 100% 12.800 100% 13.200 100% 

Huishoudenssamenstelling       

alleenstaand 5.700 96% 9.100 70% 7.900 60% 

paren 0 0% 2.300 18% 3.700 28% 

overig 300 4% 1.500 12% 1.600 12% 

Totaal 5.900 100% 12.800 100% 13.200 100% 

Inkomensklasse1       

Tot € 30.000 4.300 72% 8.200 64% 4.000 30% 

€ 30.000- € 45.000    1.500 12% 2.600 20% 

Vanaf € 45.000 1.700 28% 3.100 24% 6.600 50% 

Totaal 5.900 100% 12.800 100% 13.200 100% 

Verhuismotief       

Huwelijk /scheiding 

/zelfstandig wonen 3.600 61% 3.600 28% 6.100 47% 

Gezondheid/familie   800 6%   

Studie/Werk/Financieel 1.300 21% 3.000 23% 4.300 32% 

Woning/Buurt   3.500 27% 1.300 10% 

Anders/onbekend 1.000 18% 1.900 16% 1.500 11% 

Totaal 5.900 100% 12.800 100% 13.200 100% 

Type verhuizing       

gepland 5.900 100% 10.600 83% 12.400 94% 

spontaan 0 0% 2.200 17% 800 6% 

Totaal 5.900 100% 12.800 100% 13.200 100% 

1: Dit betreft het belastbaar jaarinkomen van het huishouden. 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

3.3.2 Kenmerken van de recent betrokken woningen 

De feitelijk betrokken woningen wijken naar woningmarktsegment het meest af onder de doorstro-

mers binnen de gemeente ten opzichte van de beide andere verhuisstromen: circa 20% heeft voor 

een koopwoning gekozen en 50% is naar de sociale huursector verhuisd (zie tabel 3.12). Bijna de 

helft van de instromende huishoudens is in een particuliere huurwoning terecht gekomen, waaronder 

zeer waarschijnlijk ook een belangrijk deel in een kamergewijs verhuurde woning. De instroom in de 

sociale huursector is beduidend kleiner dan bij de doorstromers, waarbij het toewijzingsbeleid natuur-

lijk een rol zal hebben gespeeld. De huishoudens die uit Nijmegen zijn vertrokken, hebben relatief 

vaak voor een koopwoning of een huurwoning in de particuliere sector gekozen. Het aandeel verhui-

zingen naar een eengezinswoning is binnen deze verhuisstroom groter, dan bij de doorstromers en 

met name bij de instromers. De laatstgenoemde groep blijkt relatief het vaakst naar een appartement 

te zijn verhuist. 

 

Van de feitelijke verhuizers naar een huurwoning is het aandeel van de huishoudens die een huurtoe-

slag ontvangen, het hoogst onder de instromers. Dit hangt natuurlijk samen met de grote groep huis-

houdens met een lager inkomens onder de instromers. Het aandeel huurtoeslagontvangers is het 
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laagst onder de doorstromers binnen Nijmegen die een huurwoning hebben betrokken; toch geldt dit 

ook nog voor ruim de helft van deze feitelijke verhuizers. 

 

Tabel 3.12 Aantal verhuisde huishoudens naar verhuisstroom, naar enkele kenmerken van 

de betrokken woning, in de periode 2015-2016 

 

 Verhuisstroom 

 naar Nijmegen binnen Nijmegen uit Nijmegen 

Woningkenmerk absoluut % absoluut % absoluut % 

Eigendomsverhouding       

koop 1.000 24% 2.400 21% 4.200 33% 

sociale huur 1.000 27% 5.800 50% 3.100 25% 

particuliere huur 1.900 49% 3.300 29% 5.300 42% 

Totaal 3.900 100% 11.400 100% 12.600 100% 

Woningtype       

eengezinswoning 800 22% 3.800 33% 5.200 42% 

appartement 3.100 78% 7.600 67% 7.400 58% 

Totaal 3.900 100% 11.400 100% 12.600 100% 

Huurtoeslag       

ja 2.100 71% 4.900 54% 5.100 60% 

nee 800 29% 4.200 46% 3.300 40% 

Totaal 2.900 100% 9.100 100% 8.400 100% 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

Van alle huishoudens die naar een woning in de gemeente Nijmegen zijn verhuisd, heeft 26% een 

koopwoning betrokken. Dit aandeel scheelt echter sterk naar inkomensklasse (zie figuur 1). Bij de 

huishoudens met een hoger inkomen blijkt het aandeel kopers onder de recent verhuisden ruim vier 

keer zo groot als onder de lage inkomensgroep. Opmerkelijk is dat van de in Nijmegen verhuisde 

huishoudens met een middeninkomen bijna 70% in een koopwoning terecht is gekomen. Het gaat 

daarbij wel om een in omvang beperkte groep van in totaal circa 1.000 huishoudens. Bovendien blij-

ken deze middeninkomens veel vaker in een koopappartement terecht te zijn gekomen, dan de huis-

houdens met een hoger inkomen (zie ook figuur 1). Deze uiteindelijke keuze voor een koopapparte-

ment door de huishoudens met een middeninkomen kan een bewuste keuze zijn, of het gevolg zijn 

van onvoldoende woningaanbod in het middeldure huursegment. Door de recente prijsontwikkelingen 

op de koopwoningmarkt en de aanscherpingen van de hypotheekvoorwaarden, zal dat marktsegment 

momenteel en in de nabije toekomst echter minder opties bieden voor deze middeninkomens. 
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Figuur 1 Aandeel verhuisde huishoudens in Nijmegen naar inkomensklasse en naar ei-

gendomsverhouding (links) en woningtype (rechts) van de betrokken woning, in de peri-

ode 2015-2016 

 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 

3.4 De verhuis- en slaagkans van verhuisgeneigde huishoudens in 
Nijmegen 

In de voorgaande paragrafen is al geconstateerd, dat het aantal verhuisde huishoudens in de bestu-

deerde periode 2015-2016 afwijkt van het aantal huishoudens dat plannen had om in die periode te 

verhuizen. Daarnaast is ook gebleken dat de onderscheiden verhuisstromen (naar, binnen en uit de 

gemeente Nijmegen) in samenstelling van huishoudens en woningmarktsegmenten verschillend zijn 

onder de potentieel en feitelijke verhuizers. 

In deze laatste analysefase worden op individueel huishoudenniveau de relatie tussen verhuiswens en 

feitelijk verhuisgedrag en de relatie tussen woonwensen  en feitelijke woningkeuzegedrag inzichtelijk 

gemaakt. Welke huishoudens slagen er beter in om hun plannen te realiseren? De analyses zijn daar-

bij beperkt tot de verhuisgeneigde huishoudens in de gemeente Nijmegen, zonder onderscheid te ma-

ken naar verhuisstroom binnen of uit de gemeente (omwille van voldoende respondenten in de analy-

segroep voor betrouwbare resultaten). 

3.4.1 Verhuiskans binnen twee jaar: 2015-2016 

Gemiddeld genomen hebben de huishoudens met verhuisplannen in Nijmegen een kans van 43% om 

daadwerkelijk te verhuizen binnen twee jaar in de periode 2015-2016; dit wordt ook wel aangeduid 

met de ‘verhuiskans’. (zie figuur 1). De verhuiskans na één jaar blijkt voor de huishoudens in Nijme-

gen 33% te zijn; landelijk is 18% van de verhuisgeneigde huishoudens in dezelfde periode verhuisd2. 

De verhuiswens lijkt onder de huishoudens in Nijmegen dus meer urgent te zijn geweest dan bij huis-

houdens in Nederland als geheel. Of er is relatief meer (passend) woningaanbod op de Nijmeegse 

woningmarkt beschikbaar geweest, dan gemiddeld op de Nederlandse woningmarkt. 

 

De verhuiskans varieert wel in meer of mindere mate voor huishoudens met verschillende kenmerken 

en met verschillende verhuismotieven, zo valt duidelijk af te lezen uit figuur 1. Vooral naar leeftijds-

klasse van het huishouden verschilt de kans om daadwerkelijk te verhuizen zeer extreem, lopend van 

68% voor jongeren tot 13% voor de huishoudens boven de 50 jaar. De hoge verhuiskans voor jonge-

                                                
2 Stuart-Fox, M., K. Gopal en D. Ligthart, Verhuis- en slaagkansen. Analyses op basis van de WoON Verhuismodules 2009-2015, 
Delft (ABF Research. 
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ren hangt voor een belangrijk deel samen met het achterliggende verhuismotief. Wanneer huishou-

denvorming of studie/werk aan een verhuisplan ten grondslag ligt, is de kans op een daadwerkelijke 

verhuizing namelijk beduidend hoger.   

 

Figuur 1 De verhuiskans voor verhuisgeneigde huishoudens in de gemeente Nijmegen, 

naar kenmerken van het huishouden en verhuismotief, in de periode 2015-2016  

 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

 

De verhuiskans van een huishouden hangt ook samen met het woningaanbod dat wordt gezocht. Uit 

figuur 2 blijkt dat de verhuisgeneigde huishoudens in Nijmegen die op zoek waren naar een huurwo-

ning er het meest in zijn geslaagd om te verhuizen. De verhuiskans van deze groep ligt met 53% dui-

delijk boven het gemiddelde (43%). Ondanks het eerste herstel van de koopwoningmarkt in de bestu-

deerde periode 2015-2016, is de verhuiskans voor de huishoudens in de toch wel omvangrijke groep 

verhuisgeneigden met een voorkeur voor een koopwoning (37%), juist iets lager dan het gemiddelde 

(zie figuur 2).  

 

Figuur 2 De verhuiskans voor verhuisgeneigde huishoudens in de gemeente Nijmegen, 

naar gewenste woningsituatie, in de periode 2015-2016  

 

 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 
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Daarnaast blijkt de kans op het verhuizen naar een koopwoning groter te zijn, wanneer men op het 

goedkopere segment gericht was (zie figuur 3). Hetzelfde beeld is terug te zien voor de onderscheiden 

prijssegmenten in de huursector. De verhuisgeneigde huishoudens in Nijmegen die op zoek waren 

naar een woning in het gereguleerde deel van de huursector, blijken relatief vaker daadwerkelijk te 

zijn verhuisd binnen twee jaar (53%) dan de woningzoekenden in het geliberaliseerde deel van de 

huursector (45%). 

De hiervoor genoemde verschillen in verhuiskansen tussen de gewenste eigendomssectoren en daar-

binnen tussen de gewenste prijssegmenten, kunnen voor een deel verklaard worden vanuit de absolu-

te omvang van deze woningmarktsegmenten binnen de Nijmeegse woningvoorraad. De gemeente 

Nijmegen telt nu eenmaal meer huur- dan koopwoningen en, zeker in de huursector, meer goedkope 

dan duurdere woningen. 

 

Figuur 3 De verhuiskans voor verhuisgeneigde huishoudens naar een zelfstandige woning 

in de gemeente Nijmegen, naar gewenste woningmarktsegment, in de periode 2015-2016  

 

 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

3.4.2 De slaagkans binnen twee jaar: 2015-2016 

Tenslotte is nog bestudeerd of de verhuisgeneigde huishoudens in de gemeente Nijmegen die zijn 

verhuisd, er ook in zijn geslaagd om een woning te vinden overeenkomstig hun oorspronkelijke 

woonwensen. Dit wordt aangeduid met de ‘slaagkans’ van het huishouden. 

Van alle huishoudens in Nijmegen die op zoek zijn naar een koopwoning, blijkt 21% hierin geslaagd te 

zijn (zie tabel 3.13). Daarnaast is nog 15% van deze potentiële kopers wel verhuisd, maar dan naar 

een huurwoning (of naar een woning waarvan de eigendomsverhouding niet bekend is in het databe-

stand). De slaagkans voor de potentiële huurders ligt met 44% aanzienlijk hoger, waarbij wel opge-

merkt moet worden dat hier ook verhuizingen naar onzelfstandige woonruimte onder kunnen vallen. 

Substitutie naar de koopsector komt onder deze verhuisgeneigde huishoudens slechts sporadisch 

voor; waarschijnlijk omdat deze sector voor hen niet of nauwelijks financieel toegankelijk is.  

In absolute aantallen zijn er circa 2.200 huishoudens overeenkomstig hun wensen naar een koopwo-

ning verhuisd en hebben 9.700 huishoudens hun huurwensen waar kunnen maken in 2015-2016. 
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Tabel 3.13 De slaagkans (na 2 jaar) voor verhuisgeneigde zelfstandige wonende huishou-

dens in de gemeente Nijmegen, naar gewenste woningmarktsegment, in de periode 

2015-2016  

 

        Verhuisresultaat 

Gewenst eigendoms-
verhouding 

Geslaagd Substitutie/onbekend Niet verhuisd Totaal 

Koopwoning 21% 15% 64% 100% 

Huurwoning 44% 7% 49% 100% 

Totaal     54% 46.600 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

Omdat de huurprijs van de nieuw betrokken woning niet beschikbaar is in het databestand, is het ‘ty-

pe verhuurder’ (corporatie versus particuliere verhuurder) in deze deelanalyse als (grove) indicator 

gebruikt voor het onderscheid naar gereguleerd en geliberaliseerd. Onder deze aanname blijkt binnen 

de huursector de slaagkans voor potentiële huurders in het geliberaliseerde deel van de sector net iets 

hoger te zijn, dan in het gereguleerde huursector (zie tabel 3.14). In absolute zin is het aantal ge-

slaagde huurders in de gereguleerde huursector wel ruim vier keer zo groot dan in het huursegment 

boven de liberalisatiegrens.  

Bovendien is nog eens 15% van de woningzoekenden in het gereguleerde deel van de Nijmeegse 

huurmarkt uiteindelijk in het middeldure of duurdere huurklasse terecht gekomen en heeft 6% van 

deze groep alsnog gekozen voor een koopwoning. Dergelijk substitutiegedrag is niet terug te zien bij 

de huishoudens die op zoek zijn naar een geliberaliseerde huurwoning, zodat deze huishoudens per 

saldo veel vaker niet binnen twee jaar zijn verhuisd. De sociale huursector is voor deze groep huis-

houdens waarschijnlijk niet toegankelijk (vanwege een te hoog inkomen of onvoldoende woonduur), 

terwijl ook de opties in de koopsector zich niet aanbieden (wellicht een te laag of niet-bestendig in-

komen). 

 

Tabel 3.14 De slaagkans (na 2 jaar) voor verhuisgeneigde huishoudens in de gemeente 

Nijmegen naar een zelfstandige huurwoning, naar gewenste huursegment, in de periode 

2015-2016  

 

   Verhuisresultaat 

Gewenst huursegment Geslaagd 
Substitutie naar 

andere huurklas-
se 

Substitutie naar 
koop 

Niet verhuisd Totaal 

Huur tot liberalisatiegrens 32% 15% 6% 47% 100% 

Huur vanaf liberalisatiegrens 36% 0% 0% 64% 100% 

Totaal       50% 21.400 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

Beschikbaar aanbod is natuurlijk een belangrijke voorwaarde om de woonwens te kunnen vervullen. 

Omdat de woningvoorraad van de gemeente Nijmegen niet evenredig verdeeld is naar appartementen 

en eengezinswoningen, zal het gewenste woningtype dan ook invloed hebben op de slaagkans van 

verhuisgeneigde huishoudens in Nijmegen. De resultaten in tabel 3.15 bevestigen dit. De slaagkans bij 

het zoeken naar een appartement is duidelijk hoger, dan wanneer een huishouden naar een eenge-

zinswoning op zoek gaat. De laatstgenoemde groep huishoudens wijkt daarnaast wel iets vaker uit 

naar een appartement, dan dat huishoudens die zoeken naar een appartement uiteindelijk in een 

eengezinswoning terecht komen. 
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Tabel 3.15 De slaagkans (na 2 jaar) voor verhuisgeneigde huishoudens in de gemeente 

Nijmegen naar een zelfstandige woning, naar gewenst woningtype, in de periode 2015-

2016  

 

    Verhuisresultaat 

Gewenst woningtype Geslaagd Substitutie/onbekend Niet verhuisd Totaal 

Eengezinswoning 24% 16% 60% 100% 

Appartement 41% 10% 49% 100% 

Totaal   54% 32.000 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 

 

Dat het geconstateerde verschil in slaagkansen naar woningtype mede bepaald wordt door het aan-

bod van appartementen en eengezinswoningen in de woningvoorraad, wordt (nog) meer duidelijk 

wanneer wordt ingezoomd op de huursector (zie tabel 3.16). De gemeente Nijmegen telt op 1 januari 

2016 ruim 37.500 zelfstandige huurwoningen, waarvan 57% appartementen. Dit aandeel is zelfs nog 

iets hoger in het middeldure segment met een maandhuur tussen de € 711 en € 900 (68%). Het is 

dan niet onverwachts dat de slaagkans voor de verhuisgeneigde huishoudens die een huurapparte-

ment wensen, fors hoger blijkt te zijn, dan de slaagkans voor de huishoudens die op zoek zijn naar 

een eengezinswoning in de huursector (41% versus 19%). De huishoudens in de laatstgenoemde 

groep blijken daardoor ook vaker alsnog te kiezen voor een appartement (15%). 

 

Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de verhuiskans van huishoudens die een huurwoning zoe-

ken in het geliberaliseerde deel van de Nijmeegse huursector, duidelijk kleiner is dan voor andere po-

tentiele huurders; zeker wanneer men een eengezinswoning zoekt. Hun kansen zijn vergelijkbaar met 

die voor de potentiele kopers in de periode 2015-2016, waarbij de huishoudens die op het geliberali-

seerde huursegment zijn aangewezen, weinig alternatieven lijken te hebben. 

 

Tabel 3.16 De slaagkans (na 2 jaar) voor verhuisgeneigde huishoudens in de gemeente 

Nijmegen naar een zelfstandige huurwoning, naar gewenst woningtype, in de periode 

2015-2016  

 

    Verhuisresultaat 

Gewenst woningtype Geslaagd Substitutie/onbekend Niet verhuisd Totaal 

Eengezinswoning – huur 19% 15% 66% 100% 

Appartement - huur 41% 8% 51% 100% 

Totaal   56% 19.100 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 
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4 Conclusies 

In het vorige hoofdstuk zijn achtereenvolgens de verhuizingen in de periode 2013-2014, de verhuis-

geneigdheid aan het begin van 2015 en de verhuizingen in de periode 2015-2016 besproken. Daarbij 

is onderscheid aangehouden naar verhuisstroom: naar, binnen en uit de gemeente Nijmegen. Om 

antwoord te kunnen geven op de vraag of het gewijzigde woonbeleid sinds 2013 al is terug te zien in 

het keuzegedrag van huishoudens, worden de resultaten in dit hoofdstuk nogmaals per verhuisstroom 

samengevat. 

 

De huishoudens die respectievelijk naar, binnen en uit de gemeente Nijmegen zijn verhuisd in de pe-

riode 2015-2016, verschillen naar demografische kenmerken niet zo veel van de verhuisde huishou-

dens in 2013-2014 (zie tabel 4.1). Een uitzondering wordt gevormd door het aandeel alleenstaanden 

onder de huishoudens die naar Nijmegen zijn verhuisd. Dat aandeel is in de meest recente periode 

namelijk nog hoger dan in de eerste periode. Verder blijkt dat de jongeren en de alleenstaanden rela-

tief veel sterker vertegenwoordigd zijn onder de verhuisde huishoudens dan onder de verhuisgeneigde 

huishoudens; dit geldt voor alle drie de verhuisstromen. Het is bekent dat de jongeren onder de po-

tentieel instromende huishoudens in Nijmegen ondervertegenwoordigd in vergelijking met de daad-

werkelijke instroom in de stad, omdat verhuisplannen van 16- en 17-jarige inwonende kinderen (toe-

komstige studenten) en van jongeren uit het buitenland (toekomstige internationale studenten) niet in 

het WoON 2015 worden vastgesteld. Maar mogelijk hebben jongeren ook meer urgente verhuisrede-

nen, vinden zij sneller een passend woningaanbod of zijn zij eerder bereid om af te wijken van hun 

oorspronkelijke woonwensen. 

 

Tabel 4.1 Kenmerken van verhuisgeneigde en recent verhuisde huishoudens naar ver-

huisstroom, in de periode 2013-2016 

   Verhuisstroom 

 naar Nijmegen binnen Nijmegen uit Nijmegen 

Huishoudenkenmerk 

ver-

huisd in 

2013-

2014 

ver-

huisge-

neigd 

2015-

2016 

ver-

huisd 

2015-

2016 

ver-

huisd in 

2013-

2014 

ver-

huisge-

neigd 

2015-

2016 

ver-

huisd 

2015-

2016 

ver-

huisd in 

2013-

2014 

ver-

huisge-

neigd 

2015-

2016 

ver-

huisd 

2015-

2016 

Leeftijdsklasse          

tot 30 jaar 86% 32% 86% 72% 45% 72% 77% 54% 77% 

vanaf 30 jaar 14% 68% 14% 28% 55% 28% 23% 46% 23% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Huishoudenssamenstelling          

alleenstaand 84% 51% 96% 75% 38% 70% 57% 44% 60% 

Paren 6% 35% 0% 15% 39% 18% 35% 35% 28% 

Overig 10% 13% 4% 11% 23% 12% 8% 21% 12% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Inkomensklasse1          

Tot € 30.000 91% 70% 72% 71% 61% 64% 81% 63% 30% 

€ 30.000- € 45.000  3%   15% 17% 12% 19% 14% 20% 

Vanaf € 45.000 6% 30% 28% 14% 22% 24%  23% 50% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1: Dit betreft het belastbaar jaarinkomen van het huishouden. 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 
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Het relatieve aantal huishoudens met een lager inkomen is onder de verhuisde huishoudens in de ja-

ren 2015-2016 duidelijk kleiner dan in de jaren 2013-2014, of anders geformuleerd, het aandeel van 

de hoge inkomens is hoger in de recente periode. Hierin is het herstel van de koopwoningmarkt na de 

crisis tussen 2008 en 2014 te herkennen. Dit geldt voor alle drie de verhuisstromen, maar zeker voor 

de huishoudens die vanuit Nijmegen zijn verhuisd. Onder de binnen Nijmegen verhuisde huishoudens 

is het aandeel van de middeninkomens minimaal gedaald (van 15% naar 12%). Dit aandeel in de ja-

ren 2015-2016 is ook kleiner dan onder de verhuisgeneigde huishoudens, die aan het begin van 2015 

binnen de gemeente wilden verhuizen. Dit kan een eerste, voorzichtige aanwijzing zijn voor het tekort 

aan passend woningaanbod binnen Nijmegen voor deze groep woonconsumenten. 

 

Het feit dat de huishoudens met een hoger inkomen een groter aandeel van de verhuizingen voor hun 

rekening hebben genomen in 2015-2016, vertaalt zich ook in een verschuiving van het woningaanbod 

dat is betrokken (zie tabel 4.2). Het aandeel koopwoningen is in de meest recente periode namelijk 

hoger, dan in de jaren 2013-2014. Dit geldt voor alle drie de verhuisstromen en is het meest duidelijk 

terug te zien bij de verhuizingen uit de gemeente. Toch blijft het aandeel naar een koopwoning ver-

huisde huishoudens nog (ver) achter bij het relatieve aantal huishoudens met verhuisplannen richting 

de koopsector. Dit verschil tussen wens en feitelijke keuze blijkt het grootst onder de huishoudens die 

naar de gemeente Nijmegen verhuizen. 

Met betrekking tot het woningtype is er in de periode 2015-2016 eveneens een (groot) verschil te zien 

tussen wens en werkelijkheid, met name onder de verhuizers naar en binnen de gemeente. De ver-

huisde huishoudens blijken toch veel vaker voor een appartement te (moeten) kiezen, dan oorspron-

kelijk gepland. Dit geldt echter ook voor de periode 2013-2014 en heeft dan ook vooral te maken met 

de onevenwichtige samenstelling van de woningvoorraad in Nijmegen en de hogere doorstroomsnel-

heid van appartementen ten opzichte van de eengezinswoningen. Laatstgenoemd woningtype komt 

gewoon minder voor in het beschikbare aanbod. 

 

Door het aandeel van de verhuisgeneigde huishoudens met een voorkeur voor een huurwoning onder 

de liberalisatiegrens te vergeleken met het aandeel feitelijk verhuisde huishoudens met een huurtoe-

slag (als een indicator voor sociale huur), is een vergelijking tussen de woonwensen en het feitelijke 

keuzegedrag naar huurprijssegmenten mogelijk (zie tabel 4.2). Dan blijkt dat de sociale huursector 

minder toegankelijk is voor de verhuizers binnen de gemeente Nijmegen, dan door deze huishoudens 

gewenst werd. Dat verschil is in beide andere verhuisstromen minder groot. 

Binnen de koopsector zijn de huishoudens die binnen Nijmegen verhuizen en willen verhuizen, relatief 

vaker op het goedkopere prijssegment gericht dan de potentiële kopers, die naar of uit Nijmegen ver-

huizen. 

 

De huishoudens die op zoek zijn naar een geliberaliseerde huurwoning hebben een vergelijkbare 

slaagkans als woningzoekenden in de sociale huursector. Maar omdat de eerstgenoemde groep huis-

houdens nauwelijks tot geen substitutiegedrag vertonen, verhuizen deze huishoudens per saldo veel 

vaker niet binnen twee jaar. De sociale huursector is voor deze groep huishoudens waarschijnlijk niet 

toegankelijk (vanwege een te hoog inkomen of onvoldoende woonduur), terwijl ook de opties in de 

koopsector zich niet aanbieden (wellicht een te laag inkomen of een onbestendige bron van het inko-

men). De huishoudens die op zoek zijn naar een geliberaliseerde huurwoning bevinden zich in ‘een 

(doodlopende) steeg, zonder zijpaden’. 

 

Er kan geconcludeerd worden, dat met name de verhuizers op het middensegment van de gemeente-

lijke woningmarkt meer concurrentie ondervinden. In de periode 2015-2016 hebben de huishoudens 

met een middeninkomen naar verhouding (nog) vaak voor een koopappartement gekozen of kunnen 

kiezen. Door de huidige omstandigheden op de koopwoningmarkt en de aanscherpingen van de hypo-

theekvoorwaarden, zal dit marktsegment momenteel minder opties bieden voor deze middeninko-

mens. De huishoudens die op zoek waren naar een huurwoning in het geliberaliseerde deel van deze 

sector, blijken in de periode 2015-2016 niet te zijn uitgeweken naar een goedkopere huurwoning of 

een koopwoning. Twee jaar na de invoering van de nieuwe Woningwet is het al zichtbaar, dat mensen 
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die zijn aangewezen op het middensegment, geen alternatief hebben om naar uit te wijken; zij heb-

ben daardoor een lagere verhuiskans. Door het aantrekken van de koopwoningmarkt in de jaren 

2017-2018, zullen nog meer huishoudens een woning gaan zoeken in het middensegment van de 

huursector, waardoor de verhuiskans voor deze groep verder zal zijn afgenomen.  

 

Tabel 4.2 Kenmerken van gewenste en betrokken woningen naar verhuisstroom, in de pe-

riode 2013-2016 

 

   Verhuisstroom 

 naar Nijmegen binnen Nijmegen uit Nijmegen 

Woningkenmerk 

ver-

huisd in 

2013-

2014 

ver-

huisge-

neigd 

2015-

2016 

ver-

huisd 

2015-

2016 

ver-

huisd in 

2013-

2014 

ver-

huisge-

neigd 

2015-

2016 

ver-

huisd 

2015-

2016 

ver-

huisd in 

2013-

2014 

ver-

huisge-

neigd 

2015-

2016 

ver-

huisd 

2015-

2016 

Eigendomsverhouding          

koop 14% 58% 24% 13% 34% 21% 12% 43% 33% 

huur 86% 42% 76% 87% 66% 79% 88% 57% 67% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Woningtype          

eengezinswoning 12% 61% 22% 16% 47% 33% 19% 51% 42% 

appartement 23% 39% 78% 41% 53% 67% 35% 49% 58% 

onbekend 65%   43%   46%   

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Huurklasse          

tot liberalisatiegrens 23% 80%  40% 84%  30% 70%  

vanaf liberalisatiegrens 5% *  13% 16%  70% 30%  

onbekend 72% 20%  47%      

Totaal 100% 100%  100% 100%  100% 100%  

Huurtoeslag          

ja   71%   54%   60% 

nee   29%   46%   40% 

Totaal   100%   100%   100% 

WOZ-waarde          

tot € 200.000 43% 35%  50% 54%  * 25%  

vanaf € 200.000 57% 59%  50% 44%  * 55%  

onbekend  6%   2%   20%  

Totaal 100% 100%  100% 100%   100%  

1: Liberalisatiegrens is vastgesteld op een basishuur van € 711 per maand. Huurprijs van de  in 2015 en 2016 betrokken wo-

ningen is niet bekend.  

2: Het betreft de WOZ-waarde op peildatum 1-1-2014. WOZ-waarde van de  in 2015 en 2016 betrokken woningen is niet be-

kend. 

*: te gering aantal waarnemingen 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2018, Verhuismodule WoON 2015, eigen bewerking OTB 
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Bijlage A  

Tabel A.1 Aantal in de periode 2013-2014 verhuisde huishoudens in Nederland (exclusief 

Nijmegen), naar enkele kenmerken van het huishouden 

 

  Verhuisde huishoudens 

 absoluut % 

Huishoudenkenmerk   

Leeftijdsklasse   

tot 30 jaar 493.300 50% 

vanaf 30 jaar 497.200 50% 

Totaal 990.500 100% 

Huishoudenssamenstelling 
  

alleenstaand 507.700 51% 

Paren 247.500 25% 

overig 235.200 24% 

Totaal 990.500 100% 

Inkomensklasse1 
  

Tot € 30.000 567.800 57% 

€ 30.000- € 45.000  183.800 19% 

Vanaf € 45.000 238.800 24% 

Totaal 990.500 100% 

1: Dit betreft het belastbaar jaarinkomen van het huishouden. 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2017, WoON 2015, eigen bewerking OTB 
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Tabel A.2 Aantal in de periode 2013-2014 verhuisde huishoudens in Nederland (exclusief 

Nijmegen), naar enkele kenmerken van de betrokken woning 

 

  Verhuisde huishoudens 

 absoluut % 

Woningkenmerk   

Eigendomsverhouding   

koop 304.300 31% 

huur 686.200 69% 

Totaal 990.500 100% 

Woningtype   

eengezinswoning 369.600 37% 

appartement 465.900 47% 

onbekend 155.000 16% 

Totaal 990.500 100% 

Huurklasse1   

tot liberalisatiegrens 401.500 59% 

vanaf liberalisatiegrens 131.400 19% 

onbekend 153.300 22% 

Totaal 686.200 100%% 

WOZ-waarde klasse2   

tot € 200.000 162.000 53% 

vanaf € 200.000 142.300 47% 

Totaal 304.300 100% 

1: Liberalisatiegrens is vastgesteld op een basishuur van € 711 per maand. 

2: Het betreft de WOZ-waarde op peildatum 1-1-2014 

Bron: CBS en Ministerie van BZK, 2017, WoON 2015, eigen bewerking OTB 
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