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1. 

SAMENVATTING EN BETEKENIS VAN DE ONDERZOEKRESULTATEN 

De enquête, waarvan enige uitkomst7n in deze nota worden ge

presenteerd, is bedoeld om een indruk te krijgen van de feitelijke 

woonervaring en woonsituatie van de Eindhovense bevolking . 

De onderzoekuitkomsten bieden de mogelijkheid om na te gaan of 

een aantal veronderstellingen en uitgangspunten die ten grond

slag liggen aan de meer theoretische studies over het wonen in 

overeenstemming zijn met de woonervaring van de bevolking. In 

dit opzicht zijn met name de volgende onderzoekresultaten van 

belang: 

1. In de huidige situatie woont een relatief groot aantal jonge 

gezinnen behorend tot de middenklasse in flatwoningen; de 

waardering van de flat als woning is niet ongunstiger dan de 

waardering van de eengezinswoningen in een rij; van de onder

vraagden met verhuisplannen spreekt 9% de voorkeur uit voor 

een flatwoning. 

2. Ook in 1970 telt de Eindhovense woningvoorraad een groot 

aantal goedkope tot zeer goedkope woningen (84% van de huur

woningen had een huur beneden f 150 per maand); 

3. Een redelijke huurquote wordt door veel gezinnen niet gerea

liseerd; 

4. Een groot aantal gezinnen wil gaan verhuizen als een geschik

te woning kan worden verkregen (41% van de ondervraagden); . 

deze gezinnen zijn bereid om dan een hogere huur te gaan be

talen. 

De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de uitgangspunten 

waarop de nota "Een studie over het kwalitatieve woningvraagstuk" 

is opgebouwd. In het bijzonder verlenen zij ste~ aan de veron

derstelling, dat een betekenende mate van doorstroming zal worden 

gerealiseerd wanneer het aanbod van woningen met goede kwaliteit 

zal toenemen. 
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INLEIDING 

In het kader van het continue woningmarkt onderzoek zijn geduren

de het laatste jaar een viertal studies verricht, te weten: 

een studie over het kwalitatieve woningvraagstuk (maart 1970) 

de gaande en komende man 

deel 1: een analyse van vertrekredenen (juni 1970) 

de gaande en komende man 

deel 2: een analyse van vestigingsredenen (maart 1971) 

verhuizen in ' Eindhoven (februari 1971)" 

Ter completering van het in deze studies verkregen beeld is op 

verzoek van het gemeentebestuur van Eindhoven bij de door het 

Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonder

zoek (N.l.P.O.) in februari 1970 in de gemeente Eindhoven gehou

den enQuête nog een aantal vragen opgenomen over de feitelijke 

woonsituatie, de waardering van de woning en eventuele verhuis

plannen. 

Het onderzoek, opgezet als een mondelinge enQuête, vond plaats 

bij 644 huishoudens. Bij driekwart van de vraaggesprekken is de 

opinie gepeild van de huisvrouw; in de overige gevallen is het 

mannelijke gezinshoofd ge~nQuêteerd. Het beschikbaar gekomen 

cijfermateriaal opent de mogelijkheid tot het verkrijgen van 

nader inzicht in een aantal relaties tussen woning en bewoner. 

Een relativerende kanttekening is hier niettemin op zijn plaats. 

Met name waar het gaat om vragen als de waardering van de woning, 

het gew,enste woningtype, verhuisplannen, enz., is het duidelijk, 

dat de geënQuêteerden in vele gevallen hun antwoorden niet ge

toetst hebben aan de realiteitswaarde, resp. zich hun eigen ge

dragspatroon niet bewust zijn. Het,is om deze reden, dat in het 

algemeen meer waarde moet worden gehecht aan analyses van het 

fei teli,jk gedragspatroon van de woningbehoevenden 1) dan aan 

moeilijk te objectiveren enQuête- uitspraken. Niettemin bieden 

1) Zie met name de nota's: "Een studie over het kwalitatieve woning
vraagstuk" en "Verhuizen in Eindhoven". 
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de met de onderhavige enqu~te verkregen resultaten mogelijkheden 

tot het verkrijgen van een beter inzicht in de volgende deelfacet

ten van het "wonen in Eindhoven": 

1 . de relatie bewoner - type woning (hoogbouw, laagbouw); 

2. de woonsituatie van de ondervraagden in relatie tot de leeftijd; 

3. de woonsituatie van de ondervraagden in relatie tot het inkomen. 
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1. DE RELATIE BEWONER - TYPE WONING 

A I gem een 

Eén van de belangrijkste discussiepunten op het gebied van de 

woningbouw is de vraag naar de gewenste/mogelijke verhouding 

tussen hoogbouw en laagbouw . 

In deze discussies komen een groot aantal strijdvragen aan de 

orde. Een deel van deze vragen heeft betrekking op de stede

bouwkundige en economische aspecten . 

Met name wordt veel aandacht besteed aan de kostenvergelijking 

tussen hoogbouw en laagbouw (grondkosten, bouwrijpmaken e.d.). 

Daarnaast wordt in de discussies ingegaan op de sociale aspecten 

van hoogbouw - laagbouw, in het bijzonder op de vraag voor welke 

groepen van de bevolking de flatwoning als een geschikte woon

vorm kan worden beschouwd. 

Met betrekking tot het sociale aspect is geleidelijk op basis 

van onderzoek een zekere mate van overeenstemming ontstaan. 

Deze overeenstemming betreft , globaal aangeduid, het volgende : 

1. naar gelang het inkomen en het ontwikkelingsniveau van de 

betrokkenen hoger is, wordt het wonen in hoogbouw positiever 

gewaardeerd; dit houdt overigens niet in, dat men ook in feite 

in flats gaat wonen; 

2 . wonen in hoogbouw vraagt meer woondiscipline; 

3. de flatwoning is minder geschikt voor gezinnen met kinderen 

beneden 14 jaar; de voorkeur 'van gezinnen met kinderen van 

oudere leeftijd gaat niet uit naar hoogbouw; 

4. zgn . aflopende gezinnen, kinderloze echtparen, bejaarden en 

alleenstaanden zijn de categorieën, die voor hun huisvesting 

relatief het meest de voorkeur geven aan hoogbouw; 

5. zuiver beoordeeld naar de woning op zich wordt de flat niet 

ongunstiger beoordeeld dan de eengezinswoning. 
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Hoewel de vraagstelling van het onderzoek niet specifiek is af

gestemd op de aangeduide problematiek, kan op basis van de ver

kregen uitkomsten worden nagegaan: 

A. in hoeverre de feitelijke situatie in Eindhoven overeenstemt 

met ,genoemde conclusies en wel door een vergelijking van de 

bewoners van woningen in hoog- en laagbouw op het punt van 

l eeftijd, inkomen, enz.; 

B. in hoeverre de wensen van de ondervraagden, met meer of minder 

stellige verhuisplannen in overeenstemming zijn met de ver

melde conclusies. 

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen een viertal typen 

woningen, te weten: 

flats (ook wel aangeduid als hoogbouw, meergezinswoning enz.); 

woningen (geen flat) aan één of beide zijden begrensd door een 

andere woning (b.v. twee onder één kap, huis in een rij); 

deze categorie wordt verder aangeduid als "woning in een rij"; 

vrijstaande woningen; 

bejaardenwoningen en/of bejaardenflats. 

Van de ondervraagden woonde 11 procent in een flat, had 83 pro

cent een woning in een rij, 4 procent een vrijstaande woning en 

woonde 1 procent in een bejaardenwoning/-flat; 1 procent van de 

antwoorden bleek niet verwerkbaar. 

De totale woningvoorraad in Eindhoven per 1 januari 1970 bestond 

voor 17 procent uit meergezinswoningen. Dit type woning is der

halve in de steekproef te weinig vertegenwoordigd. Voor de cate

gorieën vrijstaande woning en bejaàrdenwoning/-flat zijn de ab

solute aantallen in de steekproef te klein om daaraan betrouwbare 

conclusies te verbinden. 

In verband hiermee moet er met nadruk op worden gewezen, dat d~ 

in de ' nota opgenomen absolute aantallen en percentages niet als 

op zich staande grootheden mogen worden geïnterpreteerd. De 

cijfers hebben slechts de bedoeling om de onderlinge vergelijking 

te vergemakkelijken. In de rapportering is daarmee, voor zover 

mogelijk, rekening gehouden. 
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A. D e f e i tel ij k e w 0 0 n s i t u a tie 

De relatie type woning - leeftijd ondervraagde 

Staat 1 

Ondervraagden naar type woning per leeftijdsgroep, % 

wonend in: 
totaal aantal 

leeftijd ondervraagde: 
woning in ondervraagden 

flat 
een rij 

overigen ( : 100%) 

jonger dan 35 jaar 18 77 5 160 
35 - 49 jaar 9 86 5 234 
50 - 64 jaar 4 91 5 151 
65 jaar en ouder 17 67 16 70 

-------------------------------- ----------- ------------ ------------ ---------------
totaal: % 11 83 6 100 

abs. 73 533 38 644 

Het hoogste percentage flatbewoners wordt aangetroffen bij de 

jongeren en de ouderen. Het percentage ondervraagden met een 

flatwoning is het laa'gst bij de 5~ tot 64-jarigen. Dit is juist 

de leeftijdsgroep, waartoe de zgn. aflopende gezinnen voorname

lijk behoren. Zoals reeds opgemerkt, wordt algemeen aanvaard, 

dat in deze gezinsfase de flat een geschikte woonvorm is, omdat 

er geen jonge kinderen meer tot het gezin behoren en de gezinnen 

kleiner worden nu de kinderen het ouderlijk huis hebben of gaan 

verlaten. Het merendeel van de 50- tot 64-jarige ondervraagden 

vindt in de huidige woonsituatie echter geen aanleiding tot ver

huizing. Het is niet onwaarschijnlijk, dat juist in deze 

leeftijdsgroep een groot deel van de bewoners relatief goedkoop 

c.q. kwalitatief zeer goed woont en derhalve weinig aanleiding 

ziet te verhuizen. Mogelijk wordt ook met de aanpassing van de 

woning aan de verandering in de samenstelling van het gezin ge

wacht tot na de pensionering, wanneer ook in de financiële si

tuatie wijzigingen zijn opgetreden. 

Het hoge percentage flatbewoners onder de jonge ondervraagden 

is waarschijnlijk mede een gevolg van het vigerende woning

toewijzingsbeleid, waarbij als regel geldt, dat het hebben van 

twee kinderen voorwaarde is voor het in aanmerking komen voor 

een eengezinswoning. 



6. 

De re l atie tyPe woning - inkomen ondervraagde 

Staat 2 

Ondervraagden naar type woning per inkomensk l asse , % 

wonend in: 
totaal aantal 

inkomensklasse 
woning in ondervraagden 

flat 
een rij 

overigen (. 100%) 

minder dan f 10 . 000 9 9) 9 16) 

f 10.000 - f 15.000 18 79 4· 192 
f 15.000 en meer 9 95 6 202 

-------------- ----- ------ ----- -- ------------ ------------ ------- --- ---~- - -------------
totaal: % 11 93 6 100 

abs . 73 53 3 39 644 

Per inkomensgroep bezien zijn de flatbewoners het sterkst 

vertegenwoordigd onder de gezinnen met een inkomen tussen 

f 10.000 en f 15.000 per jaar. 

De re l atie type woni ng - eigendomsverhouding/huurkl asse 

Staa t 3 

Type woning per categorie, % 

wonend in: 
totaal aantal 

categorie woningen 
woning in woningen 

flat 
een rij 

overigen (. 100%) 

eigen won i ngen 2 99 9 131 
huurwoningen totaal 14 92 4 509 

-huur minder dan f 100 7 99 5 243 
huur f 100 - f 150 19 75 6 193 
huur f 150 of meer 23 72 5 60 
----- ------------------ - ------ - ------------ ------------ --------- - -- ---------------
totaal : % 11 93 6 100 

abs . 73 533 39 644 

Het resultaat van s t aat 1, dat onder de jongste leeftijdsgroep 

het hoogste percentage flatbewoners wordt aangetroffen, comb i 

nerend met het feit dat de flat een relatief nieuwe en daar

door een re l atief dure woning is (staat 3), kan generaliserend 

worden vastgest eld, dat in de huidige woningmarktsi t uatie de 

flatbewoner een jong gezin is behorend tot de middenklasse. 

I 
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Voor de lage inkomensklasse is dit type woning duur; de hogere 

inkomensgroepen, beschikkend over een ruimere keuzemogelijkheid, 

kiezen slechts in beperkte mate de flat als woningtype. 

Flatwoningen heeft men slechts weinig in eigendom en zijn ge

middeld duurder dan het overige deel van de woningvoorraad. 

De relatie type woning - \1aardering bewoner 

Staat 4 

De waardering van de" bewoners per type woning, % 

oordeel over de woning flat woning in een rij 

zeer t evreden 42 44 
tamelijk t evreden 38 38 

enigszins ontevreden 15 10 

zeer ontevreden 4 8 

totaal: % 100 100 

abs . (= 100%) 73 533 

De flat als woning wordt door haar bewoners niet ongunstiger 

beoordeeld dan woningen in een rij. Deze conclusie is ook uit 

onderzoeken elders naar voren gekomen. Theoretisch is de flat 

een minder geschikte woonvorm voor jonge zinnen. Een niet ge

ring aantal van de Eindhovense jonge gezinnen woont echter in 

een flat, een en ander zoals eerder is gesteld waarschijnlijk 

in belangrijke mate als gevolg van het vigerende toewijzings

beleid. Tegen deze achtergrond mag het oordeel over de flat als 

woning niet ongunstig worden genoemd . Wellicht wordt dit mede 

verklaard door het feit, dat flatbouw een tamelijk recent ver

schijnsel is en de meeste flats dus vrij nieuw zijn . 

De hiervoor weergegeven uitkomsten tonen samenvattend aan, dat 

de bewoners van flats in de huidige situatie in Eindhoven niet 

uitsluitend tot die groepen behoren voor wie uit demografisch 

oogpunt de flat als de meest geschikte woonvorm kan worden be

schouwd. Desondanks is het oordeel dat de bewoners van flatwonin

gen over hun woning geven niet ongunstiger dan het oordeel van de 

bewoners van woningen in een rij. 
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B. D e o n der v r a a g den met ver h u i s -

P I a n n e n 

Het ·huidig en gewenst woningtYpe 

· Staat 5 

Ondervraagden met verhuisplannen naar huidig en gewenst woningtype, % 

wil verhuiz en naar: 
aantal onder-

huidig woningtype woning vrij-
vraagden met 
verhuisplannen flat in een staande overigen abs. (= 100%) rij woning 

flat 14 58 19 9 36 
woning in een rij 8 54 22 16 221 

------- - --------------- ---------- --.,--------- ---------- ------------r---- c
----------

totaal 9 53 21 17 267 

Het aantal gezinnen dat verhuisplannen heeft bedraagt 41% van 

het totaal der ondervraagden en lijkt vrij hoog. Grote verschil 

len ten aanzien van het gewenste woningtype kunnen niet worden 

geconstateerd. Wel moet worden aangetekend, dat de geuite voor

keur voor de vrijstaande woning waarschijnlijk niet betekent, 

dat men ook de daaraan verbonden financiële consequenties zal 

wil l en aanvaarden. Alle in dit hoofdstuk gepresenteerde cijfers 

over verhuisplannen hebben dan ook s l echts zeer betrekkelijke 

waarde. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de ver

huisplannen naar een vrijstaande woning. 

De relatie gewenst type woning - leefti.jdsgroep 

Staat 6 

Ondervraagden met verhuisplannen naar gewenst type woning per leeftijdsgroep, % 

wil v e rhuizen naar: 
aantal onder-

in procenten 

leeftijd vraagdèn met van alle 

ondervraagde woning vrij-
verhuisplannen 

ondervraagden 
flat in een staande overigen abs. (= 100%) per leef tijds-

rij woning groep 

jonger daQ 35 jaar 4 56 31 9 91 57 

35 - 49 jaar 6 64 20 10 88 38 

50 - 64 jaar 17 46 16 21 57 38 

65 jaar en ouder 21 31 5 43 20 29 
-------------------- ------- ------- --------- ---------- -------------- -- -------------
totaal 9 53 21 17 267 41 
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In overeenstemming met de theoretische conclusie, dat flats o . m. 

vooral voor zgn. aflopende gezinnen en bejaarden in aanmerking 

komen, neemt de wens om te verhuizen naar een flat toe met de 

leeftijd. De grote voorkeur voor een vrijstaande woning in met 

name de jongere leeftijdsgroepen duidt er wederom op, dat niet vol 

doende wordt rekening gehouden met de daaraan verbonden financiële 

lasten. 

Verder kan geconstateerd worden, dat de wens om te verhuizen bij 

de jongeren beneden 35 jaar veel sterker leeft dan bij de oudere 

leeftijdscategorieën. 

De relatie gewenst tyPe woning - inkomen 

Staa t 7 

Ondervraagden met verhuisplannen naar gewenst type woning per inkomensklasse, % 

wil verhuizen naar : 
aantal onder- in procenten 

inkomensklasse 
~lOning vrij- vraagden m~t van alle 

verhuisplannen ondervraagden flat in een staande overigen abs. (= 100%) rij woning 

minder dan f 10.000 16 )4 10 20 63 39 
f 10 .000 - f 15 . 000 8 58 11 23 84 44 
f 15.000 en meer 6 48 40 6 80 40 

---- ---------------- ------ - ------- ---- - - - - ---------- ---------------- --------------
totaal 9 53 21 17 267 41 

De voorkeur voor een flatwoning neemt af naarmate het inkomen 

hoger wordt, terwijl de voorkeur voor een vrijstaande woning toe-

neemt met een stijging van het inkomen. 

De relatie gewenst type woning gezinssamenstelling 

Staat 8 

Ondervraagden met verhuisplannen naar gewenst type woning en aanwezigheid en 

leeftijd van kinderen, % 

wi l verhuizen naar : 
aantal onder-

gezins- vraagden met 
in procenten 

samenstelling woning vrij-
verhuisplannen 

van alle 
flat in een staande overigen 

abs. (= 100%) ondervraagden 
rij woning 

geen kinderen 20 33 19 28 64 41 

wel kinderen 5 61 23 11 198 42 
kinderen van: 

o - 5 jaar 1 59 29 11 122 49 
6-12jaar 3 60 24 13 86 43 

1) jaar en ouder 7 65 15 13 159 37 
------------------- ------- -------- --------- ------- - --------------- ---------------
totaal 9 53 21 17 267 41 
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De op grond van vorenstaande overwegingen geformuleerde conclusie 

omtrent de relatie tussen de aanwezigheid en de leeftijd van 

kinderen en de geschiktheid van de flat als woonvorm voor ge

zinnen met kinderen worden door deze uitkomsten van het onder

zoek duidelijk onderschreven. Bovendien tonen deze uitkomsten 

aan, dat: 

bij gezinnen met jonge kinderen naar verhouding meer ver

huisplannen bestaan dan bij gezinnen met oudere kinderen; 

de voorkeur voor een vrijstaande woning bij gezinnen met 

jonge kinderen meer tot uiting komt dan bij die met oudere 

kinderen . 

De relatie gewenst type woning - huur 

§.taa:L1. 
O.ndervraagden me t verhuisplanllen naat' gew~nst w::mingtype en te betalen .huur, % 

voorkeur voor 

gewenst type huurwoning 

woning eigen 
waarvan bereid tot betalen van: woning totaal 

niet meer tot f 25 f 25 tot meer dan 
huur :neer f 50 meer f 50 meer 

flat 0 92 18 27 18 32 

woning in een rij 11 86 13 23 30 33 
vrijstaande woning 42 47 11 19 11 59 

-------------------- ------- -------- ------------ ------------ ----------- ------------
totaal 16 71 19 22 24 35 

Van de ondervraagden die naar een flat willen verhuizen heeft 

niemand de bedoeling deze te kopen . De flat als koopobject ligt 

in Eindhoven duidelijk niet gunstig in de markt. 

De bereidheid om na de verhuizing een hogere huur te betalen 

is relatief gering onder de personen die naar een flat willen 

verhuizen en relatief groot onder degenen die voorkeur hebben 

voor een vrijstaande woning. 

Op grond van de analyse van de bij het onderzoek verkregen uit 

komsten van de gezinnen met verhuisplannen zou voorzichtig ge

concludeerd mogen worden dat de flat als goedkope woonvorm accep

tabel is voor een aantal gezinnen zonder kinderen die vaak tot 

de oudere leeftijdsgroepen en/of de lagere inkomensklassen behoren. 
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De in de discussies hoogbouw - laagbouw in brede kring aanvaarde 

opvattingen ten aanzien van de geschiktheid van de flat als woon

vorm voor bepaalde bevolkingsgroepen wordt door de uitkomsten van 

het onderzoek goeddeels ondersteund. Het blijkt echter duidelijk 

dat de huidige werkelijke situatie niet overeenstemt met deze 

·theoretische benadering. 

In verband hiermede is de uitkomst van het onderzoek dat de flat 

zuiver als woning in Eindhoven door de huidige bewoners niet on

gunstiger wordt .beoordeeld dan de bewoners van woningen in een 

rij hun woning waarderen een positieve factor . 

Overigens wordt er nogmaals opgewezen, dat dit beeld ook uit onder

zoeken elders naar voren is gekomen en derhalve niet alleen in de 

Eindhovense situatie geldt. 
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2. DE WOONSITUATIE VAN DE ONDERVRAAGDEN IN RELATIE TOT DE LEEFTIJD 

· Algemeen 

Een vaak gehoorde uitspraak is, dat de gevolgen van de woning

nood vooral worden ervaren door de jonge bevolkingsgroepen. 

Veel jongeren krijgen slechts na lang wachten en veel moeite 

een w0ning toegewezen. De toegewezen woning is in veel gevallen 

een relatief dure woning of een flat ,- die gezien het inkomen of 

de gezinsfase slechts zelden als ideale woning kan worden be

schouwd. 

Van geheel andere aard is de relatie van de ouder~ bevolkings 

groepen tot het w·cmingtekort. Een deel van deze bevolkingsgroep 

woont, mogelijk door het ontbreken van voldoende woningen in de 

hogere huurklassen in goedkope, oude woningen. OP . deze wijze be 

le~eren zij de zo zeer gewenste doorstroming. Eveneens wordt deze 

tegengewerkt doordat de bereidheid om een hogere huur te gaan be

talen vaak gering is, waarbij nog komt dat de ouderen vaak sterk 

gehecht zijn aan de vertrouwde woning en de woonbuurt. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag of de uit 

komsten van de enquête in overeenstemming zijn met deze opvattin

gen . Met dat doel wordt de woonsituatie en de woonervaring van 

de ondervraagden in een viertal leeftijdsgroepen vergeleken . 

De relatie tyPe woning - leeftijdsgroep 

Voor dit aspect zij verwezen naar hetgeen hierover bij staat 1 

is gezegd. 
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De relatie eigendomsverhouding/huurklasse - leefti.jd 

Staat 10 

OndervL'aagden in eigen Honing en huurwoning per leeftijdsgroep, % 

wonend in: 
huurw~ningen met een tot3.al 
huur per maand van: aantal 

leeftijdsgroep onder-

eigen huur- minder f 10J f 150 on- vraag-
dan - en be- den w.Jning woning f 100 f 150 meer kend ("'0J%) 

jonger dan 35 jr. 14 86 100 37 46 17 - 100 160 

35 - 49 jaar 24 76 100 41 41 15 3 100 234 
50 - 64 jaar 23 77 100 62 23 11 4 100 151 
65 jr. en ouder 21 79 100 67 24 7 2 100 70 

------------------ -------- -------- ---- ------- - - ----- ------ -------- ----- --------
totaa l 21 79 100 48 36 12 4 10J 644 

Onder~raagden in de jongste leeftijdsgroep bezitten in relatief 

geringere mate een eigen woning dan de overige leeftijdsgroepen. 

Dit zal ongetwijfeld in verband staan met de financiële situatie 

waarin deze jonge ,gezinnen zich bevinden. Verder blijkt echter, 

dat van deze jonge gezinnen een groter aantal in een duurdere 

huurwoning woont dan van dé oudere ondervraagden. In dit opzicht 

vormen de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging van de 

indruk dat de onevenwichtigheden op de woningmarkt voor de jon

geren betekenen, dat zij aangewezen zijn op duurdere woningen. 

De relatie waardering van de woning - leefti.jd 

Staat 11 

Ondervraagden naar waardering van de woning per leeftijdsgroep , % 

waardering totaal aantal 
leeft i jdsgroep 

zeer tamelijk enigszins zeer ondervraagden 

tevreden tevreden ontevreden ontevreden (" 100%) 

. jonger dan 35 jaar 38 38 12 12 160 

35 - 49 jaar 44 40 11 5 234 

50 - 64 jaar 50 34 11 , 151 / 

65 jaar en ouder 56 27 13 4 70 
-- ----------------- ------------ ----------- ------------ ----------- -----------------
totaal 45 37 11 7 644 
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Ook deze uitkomsten van het .onderzoek stemmen overeen met de 

heersende mening. De ondervraagden onder 35 jaar zijn minder te

vreden dan de overige ondervraagden. Geheel in overeenstemming 

hiermede is de beantwoording van de vraag over het al of niet 

hebben van verhuisplannen. Van de jonge ondervraagden gaf 57 pro

cent te kennen, dat ze zeker of misschien zouden gaan verhuizen, 

tegenover slechts 38 procent van zowel de 35 - 49 jarigen als de 

50 - 64 jarigen. De 65-jarigen en ouderen zijn het minst genegen 

om nog te verhuizen. 

Geeft het voorgaande een indruk omtrent de verschillen die tussen 

de onderscheiden leeftijdsgroepen bestaan in de feitelijke woon

situatie en de waardering daarvan, de onderzoekresultaten laten 

eveneens toe in te gaan op de verschillen ten aanzien van de ge

wenste woonsituatie. Dit tenminste voor zoveel betreft de onder

vraagden met verhuisplannen. 

De relatie gewenst type woning - leeftijd 

Een eerste verschil in de gewenste woonsituatie is reeds ter 

sprake gekomen in hoofdstuk 1 . Aan de hand van staat 6 is vast 

gesteld, dat het aantal ondervraagden dat een flat wenst toe-

neemt met de leeftijd. Daarnaast is gewezen op de geringe belang

stelling voor woningen in een rij in vergelijking met de feitelijke 

situatie. Een derde opmerking betrof het grote aantal ondervraag

den met voorkeur voor een vrijst'aande woning, vooral in de jonge 

leeftijdsgroepen. Zeer waarschijnlijk is overigens, zoals reeds 

opgemerkt, dat deze voorkeur irreëel is en dat met name de finan

ciële consequenties van een dergelijke keuze niet zijn ingecal 

culeerd. 
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De relatie huur - leeftijd 

Staat 12 

Ondervraagden met verhuisplannen naar te betalen huur per leeftijdsgroep, % 

wil ver- waarvan bereid tot betalen van 
aantal onder-huizen naar 
vraagden met leeftijd tot f 25 meer dan 

ondervraagde niet 
f 25 - f 50 f 50 verhuisplan-

eigen huur- meer nen 
woning woning huur 

meer meer meer abs. (= 100%) huur huur huur 

jonger dan 35 jaar 23 69 14 24 27 35 91 
35 - 49 jaar 19 70 10 21 25 44 88 

50 - 64 jaar 5 79 29 24 24 23 57 
65 jaar en ouder 10 70 36 7 14 43 20 

------------------- -- - ----- ------- --------- -------- ------- ------- - - -----------
totaal 16 71 19 22 24 35 267 

Een eigen woning wordt relatief het meest gewenst in de jongere 

leeftijdsgroepen. Onder de jonge ondervraagden is ook de bereid

heid om een hogere huur te betalen groter dan bij de oudere 

ondervraagden. Dit is te meer opmerkelijk omdat de jongeren toch 

reeds vaak in de duurdere huurwoningen wonen. 

Samenvattend kan de conclusie zijn, dat: 

de uitkomsten van het onderzoek bevestigen, dat vooral de 

jongeren de gevolgen ondervinden van het woningtekort. 

Dit blijkt onder meer uit: 

a. het hoge aantal flatbewoners onder de ondervraagden j onger 

dan 35 jaar; 

b. het hoge aantal ondervraagden jonger dan 35 jaar dat woont 

in een huurwoning met huur boven f 150 per maand; 

c. het geringe aantal zeer tevredenen en het hoge aantal zeer 

ontevredenen onder de ondervraagden jonger dan 35 jaar; 

d. het hoge aantal ondervraagden jonger dan 35 jaar, dat zeker 

of misschien gaat verhuizen als een geschikte ,woning kan 

worden verkregen; 
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de uitkomsten van het onderzoek de bestaande mening bevestigen, 

dat veel oudere gezinnen goedkoop wonen. In hoeverre dit een 

gevolg is van het ontbreken van geschikte doorstromingsmoge

lijkheden wordt echter uit dit onderzoek niet duidelijk. 
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3. DE WOONSITUATIE VAN DE ONDERVRAAGDEN IN RELATIE TOT HET INKOMEN 

In het vorige hoofdstuk is o.m. nagegaan in hoeverre de uitkom

sten van het onderzoek een bevestiging inhouden van de opvatting, 

dat de onevenwichtigheden op de woningmarkt vooral de jongere 

leeftijdsgroepen raken. 

In dit hoofdstuk wordt de woonsituatie van de ondervraagden in 

enkele inkomensklassen geanalyseerd. De bedoeling daarvan is na 

te gaan of er reden is voor de uitspraak dat met name de lage 

inkomenscategorieën worden geconfronteerd met ·minder aantrekke

lijke woonsituaties. 

De relatie type woning - inkomen 

Aan de hand van de gegevens opgenomen in de staten 2 en 3 is 

vastgestel d, dat relat ief veel flatbewoners worden aangetrof

fen onder de middengroepen . In het bijzonder geldt dit voor de 

inkomensklasse van f 10.000 tot f 15.000. Als mogelijke ver

klaring hiervoor is gewezen op het hoge huurniveau van de flat

woningen. 

Staat 13 

Ondervraagden in eigen woning en huurwoning per inkomensklasse, % 

wonend in waarvan met huur per maand totaal aantal 
inkomensklasse 

eigen huur- minder f 100 f 150 onbe- ondervraagden 

woning woning dan tot en kend 
(_ 100%) 

! 100 f 150 meer 

minder dan f 10. 000 12 88 69 29 2 - 163 

! 10 . 000 - f 15.000 17 83 49 43 6 2 192 

f 15.000 en meer 34 66 28 40 31 1 202 
---------------------- ---- ---- ------- ------- ------- -------- ------- -- ------------
totaal 21 79 48 36 12 4 644 

Deze opstelling laat de volgende conclusie toe: 

I 

het eigen woningbezit neemt toe naarmate het inkomen hoger is; 

de huishoudens met een inkomen beneden f 19.000 zijn in 

hoofdzaak in goedkope huurwoningen gehuisvest; een huur van 

meer dan f 150 per maand is in deze inkomensklassen een zeld

zaamheid; 
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de huishoudens met een inkomen boven f 15.000 wonen naar ver

houding voor een groter percentage in duurdere huurwoningen; 

toch heeft nog een aanzienlijk aantal van deze hoge inkomens

trekkers de beschikking over een goedkope huurwoning. 

De relatie waardering woning - inkomen 

Na het voorgaande is het niet verwonderlijk, dat er tussen per

sonen uit de onderscheiden inkomensklassen ook verschillen worden 

geconstateerd in de beoordeling van de woning. 

Staat 14 

Ondervraagden naar het oordeel over de woning pcr tnkomensklassc, ~G 

nIet oordeel 
totaal aantal 

inkomensklasse 
tamelijk enigszins ondervraagden zeer zeer (. 100%) tevr'eden tevreden ontf~vreden ontevreden 

minder dan f 10. OuO 32 41 ·15 12 163 
f lU.OUO - f 15 · 000 51 3j 9 4 192 
f 1) . 000 en meer 6; 31 3 3 202 
--------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------------
totaal 45 37 11 7 644 

Deze cijfers tonen aan, dat: 

de hogere inkomensklassen het meest tevreden zijn met de 

woning; met het lager worden van het inkomen neemt de tevreden

heid af; 

het oordeel tamelijk tevreden wat meer voorkomt naarmate het 

inkomen lager is; 

zowel de enigszins ontevredenen als de zeer ontevredenen 

duidelijk het sterkst vertegenwoordigd zijn in de lage in

komensklassen. 

In overeenstemming met het verschil in beoordeling van de woning 

blijkt dat met name in de lage inkomensklassen velen willen ver

huizen indien een geschikte woning kan worden verkregen. 
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Staat 15 

Ondervraagden naar verhuisplannen per inkomensklasse, % 

anhloord 
1;otaal aantal 

inkomensklasse 
ik ga zeker ik weet niet ik ga niet 

ondervraagden 
ol ik ga ver- (= 10Oj!) verhuizen 
huizen verhuizen 

minder dan f 10 . 000 34 10 54 163 

f 10 . 000 - f 15 · 000 22 18 56 192 
f 15.000 en meer 18 16 63 202 

------------- -------------- - --- - ------- -- ---- ----------------------- ----------------
totaal 26 16 55 644 

Uit het voorgaande is het duidelijk, dat afhankelijk van de in

komensklasse waartoe men behoort aanzienl ijke verschillen bestaan 

in de woonsituatie en de waardering daarvan. Het is echter niet 

verantwoord om de minder positieve waardering van de woning door 

de lagere inkomensklassen te zien a ls een gevolg van de na

oorlogse woningnood. Zolang verschillen in inkomen en welstand 

voorkomen, zullen ook verschillen in woonsituatie voorkomen en 

daarmee verschillen in de waardering van die woonsituatie. 

Overigens worden deze verschill en niet alleen geconstateerd in de 

feitelijke situatie; ook de wensen van degenen die verhuisplannen 

hebben lopen afhankelijk van het inkomen uiteen. Met name is reeds 

aan de hand van de gegevens opgenomen in staat 7 gebleken, dat de 

hoogste inkomensklassen een duidelijk lagere voorkeur heeft voor 

flats. Een tweede conclusie was, dat de voorkeur voor een vrij

staande woning toeneemt met een stijgend inkomen. 

De relatie gewenste eigendomsverhouding!huurklasse - inkomen 

Staat 16 

Ondervraagden met verhuisplannen naar voorkeur voor eigen of huurwoning 

per inkomensklasse, % 

wonend in: waarvan bereid tot betalen van 

inkomensklasse f 25 meer 

eigen huur- ni e t f 25 tot dan 
meer meer f 50 f 50 woning woning huur huur meer meer 

huur huur 

minder dan f 10.000 6 85 19 27 21 33 
f 10.000 - f 15.000 18 68 22 16 27 35 
f 15.000 en meer 57 29 1) - - - -

totaal aantal 
ondervraagden 
met verhuis-
plannen 

(= 100%) 

80 

84 

63 
- ------ ------ - --------- -------- ------- - ------- ------- ------ ------- --- ---;6:;-----1 

totaal 16 71 19 22 24 35 

1) In verband met de geringe absolute aantallen is geen verdere uitsplitsing opge
nomen. 

, 
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De hogere inkomensgroepen tonen een aanzienlijk grotere voorkeur 

voor een eigen woning dan lager gesitueerden; de bereidheid tot 

het betalen van hogere huur loopt tussen de ondersche i den i n

komensklassen niet veel uiteen. 

Resumé 

Hetgeen in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen samenvattend 

kan worden geconcludeerd dat: 

1. gezinnen in de lagere inkomensklassen goedkoper zijn gehuis

vest dan die in de hogere; 

2. gezinnen die qua inkomen behoren tot de midd·encategorie naar 

verhouding het meest in flats zijn gehuisvest; 

3. in de lage inkomensklassen meer gezinnen hun woonsituatie 

minder gunstig beoordelen en het voornemen hebben om te ver

huizen dan in de hogere inkomensklassen; 

4. van de gezinnen met verhuisplannen een groter percentage voor

keur heeft voor een f l at naarmate het inkomen lager is. 

Hoewel de waardering van de woning in de lage inkomensklasse 

duidelijk minder positief is, mag de oorzaak hiervan niet al l een 

worden gezocht in de woningnood. Het verschi l in financië l e mo

ge l ijkheden leidt tot verschillen in de kwaliteit van de bewoonde 

woni ng en daarmee tot verschillen in de waardering van die woning. 


