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Samenvatting 

Eindhoven: grootstedelijke woningmarkt, met aantrekkelijke woonmilieus 
De Eindhovense woningmarkt is een grootstedelijke woningmarkt, die op onderdelen te vergelijken is met 

de vier grote steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en ’s-Gravenhage. Eindhoven is een jonge stad. De 

stad telt een aanzienlijk aandeel jonge en kleine huishoudens. Een beeld dat aansluit bij de grote steden 

in Nederland. Het onderscheidend vermogen van Eindhoven ligt in het aanbod groene en rustige 

woonmilieus, binnen en buiten de ring. Het zijn woonmilieus waaraan, naast centrumstedelijk wonen, 

ook in de komende jaren veel behoefte is. 

 

De stedelijke roltrap functioneert 
De stedelijke roltrap Eindhoven functioneert. De stad heeft al sinds jaren een stevige aantrekkingskracht 

op jonge kleine huishoudens van buiten de stad, die naar Eindhoven komen om te werken of studeren. 

Gelet op het vertrek uit de stad, zijn het vooral gezinnen die de stad verruilen voor meer rustige 

woonmilieus in de gemeenten rond Eindhoven. Dit profiel is op basis van in- en uitstroom naar huis-

houdensgrootte niet veranderd in de laatste jaren. Wel signaleren we een stevige groei van de stad. In 

aantallen neemt het vestigingsoverschot dan ook flink toe, zowel in personen als huishoudens. 

 

Migratie van toenemende invloed op de groei, natuurlijke aanwas loopt licht terug 
De buitenlandse migratie levert verhoudingsgewijs een steeds belangrijke bijdrage aan de bevolkingsgroei 

in Eindhoven. Meer dan natuurlijke aanwas en binnenlandse migratie, is het bepalend voor de groei van 

het aantal inwoners. Uitgesplitst naar huishoudensgroei blijkt de bijdrage van de buitenlandse migratie 

minder prominent. Het is vooral de groei van het aantal huishoudens door binnenlandse migratie die over 

de laatste jaren structureel positief is. Het verschil in de bijdrage van binnenlandse migratie aan 

bevolkingsgroei en huishoudensgroei, bevestigt het beeld van de stedelijke roltrap: jonge kleine huis-

houdens trekken naar de stad, gezinnen stromen door. 

 

Leefstijl bepalend voor woonvoorkeuren huishoudens 
Binnen de stad zijn verschillende leefstijlgroepen te typeren. Elke leefstijl heeft haar eigen woon-

voorkeuren, als het gaat om woningen, woonmilieus en prijsklassen. Het redeneren vanuit leefstijlen 

heeft duidelijke meerwaarde ten opzichte van een meer traditionele benadering van doelgroepen. Zo 

heeft de stedelijke starter wezenlijk andere woonvoorkeuren dan de settler en wensen welgestelde 

medioren andere woonproducten dan de wijkgebonden senior. Inzicht in de verschillen tussen leefstijl-

groepen, biedt goede handvatten om accenten te plaatsen in het woningbouwprogramma voor de stad. 

 

Magneet in de MRE: Eindhoven groeit. 
Eén conclusie is evident: Eindhoven groeit stevig in de komende jaren. Vooral de gemeentelijke ambitie 

om door te groeien naar 300.000 inwoners, heeft een stevige betekenis voor het woningbouw-

programma. Het zwaartepunt van het ambitieuze bouwprogramma ligt in de komende tien à vijftien jaar. 

Waarbij de gewenste jaarlijkse toevoeging door nieuwbouw en transformatie het niveau van 3.000 

woningen per jaar overschrijdt. Een niveau dat in de laatste jaren niet is gehaald, maar dat aansluit bij de 

ambities van de stad. 

 

Eindhoven: ongedeelde stad 
Evengoed wil Eindhoven een ongedeelde stad zijn. Dat betekent dat alle inkomensgroepen in de stad hun 

plek kunnen vinden. Een sociale huurvoorraad die voorziet in de woonvraag van lagere inkomens is 
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hiervoor van belang. De vraag naar sociale huurwoningen neemt toe in de komende jaren. Dit komt vooral 

doordat het aantal huishoudens in de stad stevig groeit, waarmee ook de doelgroep voor de sociale 

huursector toeneemt. De mate waarin is afhankelijk van de economische ontwikkeling en van de 

beleidskeuzes die gemeente en corporaties maken. 

 

Toevoeging naar woonmilieus: 45% binnen de ring, 55% daarbuiten 
De buurten binnen de ring die in en rond het centrum liggen, zijn voor veel leefstijlgroepen een 

aantrekkelijke woonomgeving. Maar ook naar de woonmilieus buiten de ring bestaat veel vraag in de 

markt. Het is met name het groenstedelijke, kindvriendelijke en rustige karakter van deze wijken dat 

huishoudens aanspreekt. Hoogstedelijk wonen is hip, maar er zijn natuurlijk ook ‘gewoon’ kleine 

huishoudens en gezinnen die veel waarde hechten aan rust en ruimte. Een goede mix aan woonmilieus is 

wenselijk en vraagt mogelijk accentverschuivingen ten opzichte van het huidige bouwprogramma. Veel 

woonmilieus zijn overigens onderling uitwisselbaar, dit zijn de zogenaamde substitutie-woonmilieus. 

Huishoudens doen concessies in hun voorkeuren als elders aanbod beschikbaar is, mits deze concessies 

niet (te) extreem zijn. 

 

Toevoegingen naar woningen: 45% huur, 55% koop 
De aanvullende woningbehoefte richt zich voor ongeveer 45% op de huursector en voor ongeveer 55% 

op de koopsector. Binnen de huursector is de oriëntatie op het sociale segment (huur tot € 711) groot. 

Daarnaast is er een duidelijke markt voor vrije sectorhuur (met name de  middenhuur, het segment tussen 

€ 711 en € 1.000) en de sociale koop. In de huursector is er veel aanvullende behoefte aan zowel 

grondgebonden woningen als aan appartementen. In de koopsector is de grootste vraag naar rijwoningen 

en geschakelde woningen/tweekappers. Bij rijwoningen ligt het zwaartepunt in het goedkope en 

middeldure segment, bij de geschakelde woningen/tweekappers betreft het vooral de middeldure en 

hogere prijssegmenten. De behoefte aan koopappartementen ligt primair in het goedkopere segment. De 

vraag naar vernieuwende woonconcepten (Flexwonen, CPO, tiny houses, en dergelijke) betreft nu een 

nichemarkt en beslaat maximaal 5% van de totale behoefte. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

daadwerkelijk innovatieve concepten logischerwijs nu nog niet bij de woonconsument in beeld zijn, maar 

wel een belangrijkere rol kunnen spelen om nieuwe combinaties te maken tussen woonmilieu en 

woningtype. 

 

Confrontatie met de bestaande plannen 
Er ligt een grote opgave in het centrumstedelijke woonmilieu en in de overige wijken binnen de ring. In 

dit gebied ligt nu een kwart van de woningvoorraad van Eindhoven. Van de aanvullende woningbehoefte 

concentreert zo’n 45% zich in deze stedelijke woonmilieus. In de planvoorraad is de concentratie op het 

(centrum)stedelijk wonen binnen de ring nog groter; bijna 70% van de toe te voegen woningen wordt 

voorzien in het gebied binnen de ring, waarbij een groot accent ligt op het centrumstedelijke woonmilieu. 

In het groenstedelijke woonmilieu zijn behoefte en plannen in evenwicht. In de gebieden buiten de ring 

is de druk veel minder groot dan in de (centrum)stedelijke woonmilieus, maar ook in de gebieden buiten 

de ring wordt een flinke aanvullende woningbehoefte voorzien. De bekende bouwplannen sluiten hier 

nog onvoldoende op aan; ruim een derde van de aanvullende woningvraag wordt voorzien in de gebieden 

buiten de ring, terwijl een kleine 15% van de woningbouwplannen in deze gebieden in de stad zijn 

gesitueerd. Een accentverschuiving in het bouwprogramma is dan ook wenselijk. 

 

Ontwikkeling van de woningmarkt: sturen op scenario’s 
Met het gemeentelijke woningbouwprogramma kan worden gestuurd op de ontwikkeling van de stad. 

Daarom zijn enkele scenario’s uitgewerkt op basis van principiële keuzerichtingen ten aanzien van: 
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• de functie van Eindhoven in de regio; 

• het bouwen voor de directe vraag van groepen op de woningmarkt of het bouwen voor het 

stimuleren van doorstroming.  

Het sturen op het behoud van alle doelgroepen in de stad vraagt wezenlijk andere beleidskeuzes dan het 

principe van de stedelijke roltrap, waarbij huishoudens doorstromen richting de regio. Ook de keuzes rond 

rechtstreeks bouwen voor doelgroepen of inzetten op doorstroming, hebben wezenlijke gevolgen voor 

de opzet van het gemeentelijke bouwprogramma. Met de scenario-uitwerking bieden wij hiervoor 

handvatten. 

 

Scenario 1: De dynamische roltrap 

• Er wordt ingezet op de stedelijke roltrapfunctie: het naar verhouding aantrekken van veel jonge en 

kleine huishoudens in Eindhoven en het faciliteren van doorstroming van gezinnen naar de 

omliggende gemeenten. 

• De focus ligt op regionale samenhang en de samenwerking met de regiogemeenten. 

• Het bouwprogramma richt zich op doelgroepen die in de knel (dreigen te) raken.  

• Er wordt gebouwd voor de directe vraag van de groepen die je als stad wilt aantrekken. 

 

In het scenario ‘dynamische roltrap’ wordt ingezet op het aantrekken van veel jonge en kleine huis-

houdens die naar de stad komen om te studeren of om te werken. De nadruk ligt op kenniswerkers die 

afkomen op de in de stad aanwezige hoogwaardige werkgelegenheid, zowel aan het begin van hun 

carrière als met een aantal jaar ervaring. De dynamische roltrap is een scenario met een hoge mate van 

urgentie. De economie draait op volle toeren, er moet nú doorgepakt worden om de ambities te 

verwezenlijken. Om het benodigde arbeidspotentieel aan te trekken moeten aantrekkelijke woonplekken 

worden gerealiseerd voor de werknemers die de stad nodig heeft. Dit betekent direct bouwen voor de 

woningvraag van deze groepen, met het accent op stedelijk wonen binnen de ring, waarbij de focus ligt 

op appartementen in de vrije huursector en in de koopsector. 

De huidige planvoorraad van Eindhoven sluit, in de oriëntatie op het bouwen binnen de ring, in belangrijke 

mate aan op het dynamische roltrap scenario. 
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Tabel 1.1: Gemeente Eindhoven. Indicatie verdeling nieuwbouw en transformatieopgave naar gevraagde woonkwaliteit, per 

woonmilieu en totaal volgens scenario 1 ‘De dynamische roltrap’, 2018 - 2033 

 Centrumstedelijk Binnen de ring Buiten de ring Groenstedelijk Totaal 

Aanvullende 
woningvraag 

+6.530 +11.400 +11.100 +5.230 +34.260 

 
Bron: Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

Scenario 2: Een leven lang wonen in de stad 

• De inzet op het faciliteren van alle doelgroepen in de stad Eindhoven die zich richten op een stedelijk 

of suburbaan woonmilieu. Huishoudens kunnen in de stad een volledige wooncarrière doorlopen. 

Een goede afstemming is nodig met de regiogemeenten.  

• Er wordt een divers aanbod van woningen en woonmilieus geboden in de stad. 

• Gemixt bouwprogramma. 

• Gericht op het faciliteren van de directe vraag van alle groepen die in de stad willen wonen. 

 

Het scenario ‘Een leven lang wonen in de stad’ is er op gericht dat Eindhoven haar inwoners de mogelijk-

heid biedt in alle stadia van hun wooncarrière in de stad te blijven wonen. Dit betekent dat jongeren die 

hun roots in de stad hebben de eerste stap in hun wooncarrière in Eindhoven kunnen zetten. Het betekent 

ook dat jonge huishoudens, die vanwege opleiding en werk naar de stad zijn gekomen, er de volgende 

stap kunnen zetten en er een woning en woonomgeving kunnen vinden die dit mogelijk maakt. Ouderen 

kunnen, als de kinderen het huis uit zijn, binnen de stad een geschikte woning vinden om zorgeloos oud 

te worden. Het scenario ‘Een leven lang wonen in de stad’ betekent het doorbreken van de traditionele 

roltrapwerking van de stad en zorgt dat de dynamiek met de regiogemeenten verandert; de stad is minder 

de magneet voor de regio en meer een concurrent in de strijd om het aantrekken en vasthouden van 

woningzoekenden. 

 

5%

20%

20%

5%

5%

10%

5%

10%

20%

25%

15%

10%

45%

5%

5%

5%

5%

20%

25%

25%

10%

15%

30%

5%

5%

10%

20%

5%

10%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Centrumstedelijk

Binnen de ring

Buiten de ring

Groenstedelijk

Huur grondgebonden sociaal Huur grondgebonden vrije sector

Huurappartement sociaal Huurappartement vrije sector

Koop rij Koop 2^1 kap

Koop vrijstaand Koopappartement



 

722.102/G | Marktmechanismen op de  Eindhovense woningmarkt 5 

 
Tabel 1.2: Gemeente Eindhoven. Indicatie verdeling nieuwbouw en transformatieopgave naar gevraagde woonkwaliteit, per 

woonmilieu en totaal volgens scenario 2 ‘Een leven lang wonen in de stad’, 2018 - 2033 

 Centrumstedelijk Binnen de ring Buiten de ring Groenstedelijk Totaal 

Aanvullende 
woningvraag 

+4.660 +11.400 +11.460 +6.740 +34.260 

 
Bron: Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

Scenario 3: Mobiliteit in leven, wonen en werken 

• De doorstroming in de regio faciliteren; aansluiten bij de behoeften die horen bij verschillende 

levensfasen. 

• Het faciliteren van jonge huishoudens en kleine huishoudens in de stad, gezinnen in regiogemeenten. 

• Bouwprogramma regionaal afstemmen, gericht op doorstroming. 

 

Het scenario ‘Mobiliteit in leven, wonen en werken’ zet in op het in stand houden en versterken van de 

roltrapfunctie van Eindhoven in de regio. Echter, binnen de stad en binnen de regio wordt in dit scenario 

meer ingezet op het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt, en minder op het direct bouwen 

voor de vraag van woningzoekenden. Door te sturen op de doorstroming profiteren meer huishoudens 

van het realiseren van nieuwbouw of transformatie naar woonruimte. In een scenario waarin de stad en 

de regio zich richten op verschillende leefstijlgroepen, vraagt een strategische inzet op het maximaliseren 

van doorstroming intensieve afstemming binnen de regio. Het scenario houdt in dat leven, wonen en 

werken zich afspelen op een regionaal niveau en dat de woningmarkt in al haar facetten op een regionaal 

niveau moet worden aangestuurd.  
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Tabel 1.3: Gemeente Eindhoven. Indicatie verdeling nieuwbouw en transformatieopgave naar gevraagde woonkwaliteit, per 

woonmilieu en totaal volgens scenario 3 ‘Mobiliteit in leven, wonen en werken’, 2018 - 2033 

 Centrumstedelijk Binnen de ring Buiten de ring Groenstedelijk Totaal 

Aanvullende 
woningvraag 

+4.100 +10.070 +13.650 +6.440 +34.260 

 
Bron: Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

Scenario 4: De stedelijke schuifpuzzel 

• Het inzetten op doorstroming binnen de stad. 

• Divers aanbod woningen en woonmilieus in de stad. 

• Bouwen voor doorstroming; het bereiken van de langste doorstroomketens. 

 

Het vierde scenario zet in op het faciliteren van alle groepen in de stad door de strategische inzet op het 

bevorderen van doorstroming binnen de stad. Om te sturen op zo lang mogelijke doorstroomketens moet 

worden ingezet op het realiseren van woningen in de meer luxe segmenten, zowel voor kleine huis-

houdens als voor gezinnen. Leefstijlgroepen moeten de volgende stap in hun wooncarrière binnen de stad 

kunnen zetten; als zij kunnen doorstromen naar een grotere en meer aantrekkelijke woning, maken zij 

woningen vrij voor nieuwe groepen in de stad. Dit kent een aantal uitdagingen. De stad moet concurreren 

met woonmilieus in de omliggende gemeenten die zijn gericht op leefstijlgroepen met een hoger inkomen 

die in een luxere grondgebonden woning met een tuin willen wonen, in een rustige en veilige leef-

omgeving. Een tweede uitdaging vormt de bereidheid van huishoudens om daadwerkelijk door te 

stromen. Met name oudere huishoudens zijn minder vaak geneigd om te verhuizen en kiezen er voor lang 

in hun (grote) woning te blijven wonen. 
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Tabel 1.4: Gemeente Eindhoven. Indicatie verdeling nieuwbouw en transformatieopgave naar gevraagde woonkwaliteit, per 

woonmilieu en totaal volgens scenario 4 ‘De stedelijke schuifpuzzel, 2018 - 2033 

 Centrumstedelijk Binnen de ring Buiten de ring Groenstedelijk Totaal 

Aanvullende 
woningvraag 

+4.100 +10.070 +13.650 +6.440 +34.260 

 
Bron: Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

Strategische vraagstukken 
Op basis van de scenarioverkenningen liggen de volgende principiële vraagstukken voor: 

• Het ambitieuze scenario om te groeien naar 300.000 inwoners in 2040 brengt urgentie met zich mee. 

De economie draait op volle toeren en de stad groeit snel. Om de juiste werknemers aan te trekken 

zijn voor hen aantrekkelijke woningen en woonmilieus nodig. Dat maakt het nodig om voor de directe 

woningvraag te bouwen. Echter, inzetten op het streven naar maximale doorstroming laat meer 

huishoudens profiteren van de woningen die aan de voorraad worden toegevoegd. 

• Eindhoven wil een ongedeelde stad zijn. Een hogere groeiambitie kan ingevuld worden door vooral 

leefstijlgroepen met een hoger inkomen aan te trekken, of door alle leefstijlgroepen in gelijke mate 

een plek te geven. 

• Op dit moment functioneert Eindhoven als een magneet, die in hoge mate jonge, kleine huishoudens 

aantrekt, die vervolgens na een aantal jaren doorstromen naar andere gemeenten in de regio. Er kan 

voor worden gekozen deze roltrapfunctie te doorbreken en er naar te streven alle leefstijlgroepen 

naar de stad te trekken en huishoudens in Eindhoven de mogelijkheid te bieden alle fasen van hun 

wooncarrière in de stad te doorlopen. De stad wordt dan een concurrent van de omliggende 

gemeenten. Dit laatste lijkt strijdig met de regionale ambitie van de MRE om te streven naar 

metropoolvorming. 

• Als er voor wordt gekozen in te zetten op het handhaven en versterken van de roltrapfunctie van de 

stad én in te zetten op het bouwen voor maximale doorstroming, is regionale samenwerking in het 

vormgeven van het woonbeleid onontbeerlijk. Alle gemeenten moeten dan vanuit het regiobelang 

hun keuzes maken. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Eindhoven: stad van twee snelheden 
Eindhoven is het kloppend hart van de Brainportregio, een van de snelst groeiende en meest innovatieve 

regio’s ter wereld. De stad is ambitieus en wil groeien, mogelijk tot wel 300.000 inwoners. Bij zo’n ambitie 

past een omvangrijke bouwopgave. Een opgave die moet beantwoorden aan de woonbehoeften van 

(nieuwe) doelgroepen op de woningmarkt en die op slimme wijze voorziet in de inpassing van 

vernieuwend aanbod in het stedelijk gebied. Evengoed is Eindhoven een solidaire stad. Betaalbaar wonen 

staat al sinds jaren prominent op de gemeentelijke agenda. Het streven is een inclusieve samenleving, 

waarin een ieder zijn plek kan vinden. Het gaat dan niet alleen om de laagste inkomens, maar juist ook 

om de middeninkomens die steeds vaker moeilijk aan een betaalbare woning komen. 

 

Via gerichte toevoegingen groei mogelijk maken 
De groeiambitie staat centraal in het gemeentelijk beleid en is tekenend voor de sterke positie van de 

stad Eindhoven in de regio. De invulling van de bijbehorende bouwopgave roept vragen op. Het gaat dan 

voor de gemeente om vragen als: welke doelgroepen zoeken hun plek in de stad? Bouwen we direct voor 

doelgroepen of bouwen we juist om de doorstroming te bevorderen? Welke positie vervult Eindhoven in 

de regio: functioneert de stedelijke ‘roltrap’ of wint de hang naar stedelijk wonen aan belang? En op welke 

wijze kunnen we innovatieve woonproducten mogelijk maken? Om zicht te krijgen op dit soort 

vraagstukken heeft de gemeente Eindhoven opdracht gegeven voor een onderzoek naar het functioneren 

van de woningmarkt. Companen heeft dit onderzoek uitgevoerd. 

 

1.2 Vraagstelling 

In het onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: 

 

1. Zicht creëren op marktmechanismen in de Eindhovense woningmarkt: met aandacht voor de 

woonvraag van (nieuwe) doelgroepen/leefstijlgroepen op de Eindhovense woningmarkt, inlopen van 

tekorten in het woningaanbod en inzicht in de regionale positie van de stad en het functioneren van 

de stedelijke ‘roltrap’. 

2. Doorstroomeffecten van nieuwbouw: waarbij wordt ingegaan op verhuisketens en de doorstroom-

effecten die nieuwbouw al dan niet op gang kan brengen. De centrale vraag hierbij is of het effectiever 

is rechtstreeks te bouwen voor doelgroepen, of dat juist moet worden ingezet op het bevorderen van 

doorstroming via gerichte nieuwbouw. Dit werken wij uit via scenario’s. 

3. Concrete handvatten voor beleid en programmering: het onderzoek leidt tot inzicht in het 

functioneren van de Eindhovense woningmarkt en biedt concrete handvatten voor het nader uit-

werken van vervolgstrategieën voor de woningbouwprogrammering en het gemeentelijke woon-

beleid. 
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1.3 Uitgangspunten onderzoek 

Voor de opzet van dit onderzoek is een aantal principiële keuzes gemaakt: 

• Indeling stadsdelen en woonmilieus: om verdieping aan te brengen in de bevindingen is onderscheid 

gemaakt naar de verschillende stadsdelen in Eindhoven, zie ook de onderstaande kaart. Daarnaast is 

in de uitwerking van de woningbehoefte onderscheid gemaakt naar verschillende woonmilieus in de 

stad, namelijk: Centrumstedelijk, Binnen de ring, Buiten de Ring en Groenstedelijk. 
 

 
 

• Leefstijlenbenadering naast ‘traditionele’ indeling doelgroepen: We kiezen in dit onderzoek voor 

het gebruik van een leefstijlenbenadering, waarbij we voor verschillende leefstijlgroepen in de stad 

woonprofielen definiëren. Het voordeel van de leefstijlenbenadering is dat het onderscheid 

aanbrengt binnen de doelgroepen. Zo heeft een stedelijke starter aan het begin van zijn of haar 

wooncarrière meer behoefte aan centrumstedelijk wonen, terwijl settlers (startende alleenstaanden 

of stellen) zich eerder richt op rustiger woonbuurten. Een meer traditionele doelgroepenindeling zou 

beide typen starters tot dezelfde categorie rekenen en gaat voorbij aan het feit dat hun woonwensen 

wezenlijk verschillen. Het gebruik van een leefstijlenbenadering voorkomt dit. 

 

• Woonwensen ijken aan feitelijk gedrag: binnen de MRE is recentelijk een grootschalig woon-

wensenonderzoek uitgevoerd. Dit biedt een goed inzicht in de woonwensen van huishoudens in 

Eindhoven en in de regio. De resultaten van het regionale woonwensenonderzoek zijn dan ook een 

belangrijke onderlegger voor dit onderzoek. Woonwensen zoals die worden aangegeven in een 

enquêteonderzoek, zijn in de praktijk echter vaak een beperkte voorspeller van gedrag op de 

woningmarkt. Huishoudens maken om uiteenlopende redenen andere keuzes dan zij in onderzoek 

aangeven. Daarom hebben we de uitkomsten van het regionale woonwensenonderzoek ‘geijkt’ op 

basis van de feitelijke verhuisbewegingen op de woningmarkt, die we herleiden uit CBS-microdata. 

Daarbij zijn ook de effecten van de buitenlandse migratie in beeld gebracht, wat met andere bronnen 
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niet goed mogelijk is. Op deze manier ontstaat een betrouwbaar inzicht van gedrag op de 

woningmarkt. 

 

1.4 Leeswijzer 

Het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 2 start met het typeren van de Eindhovense woningmarkt. Het beschrijft de karakteris-

tieken van de stad en geeft weer hoe Eindhoven is opgebouwd, naar inwoners, huishoudens en 

woningen. 

• Hoofdstuk 3 beschrijft de werking van de stedelijke roltrap in Eindhoven. Het maakt inzichtelijk welke 

huishoudens zich vestigden in de stad en wie er juist vertrokken. Ook worden in dit hoofdstuk de 

verschillende leefstijlgroepen binnen Eindhoven beschreven. 

• In hoofdstuk 4 gaan wij in op de woningbehoefte binnen Eindhoven, kwantitatief en kwalitatief. Het 

hoofdstuk duidt de betekenis van de gemeentelijke groeiambitie tot 300.000 inwoners. Dit mondt uit 

in een viertal scenario’s. 

• Het rapport sluit af met hoofdstuk 5. Hierin zijn de belangrijkste conclusies samengevat. Ook is in dit 

hoofdstuk een aantal principiële keuzerichtingen en vervolgstrategieën beschreven. 
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2 Typering van de woningmarkt 

De dynamiek op de woningmarkt wordt bepaald door vraag en aanbod van huishoudens die stappen 

zetten in hun wooncarrière. In dit eerste inhoudelijke hoofdstuk brengen wij in beeld welke doelgroepen 

in Eindhoven aanwezig zijn en hoe de woningvoorraad in de stad is opgebouwd. Dit levert de bouwstenen 

voor de verdere beschouwingen in de komende hoofdstukken. 

 

2.1 Doelgroepen op de woningmarkt 

Inwoners in de stad: overwegend jonge bevolking 
Eindhoven telde op 1 januari 2018 ruim 229.000 inwoners1, verspreid over ruim 116.000 huishoudens. 

Het aantal inwoners groeide met bijna 10.000 inwoners in de laatste vijf jaren. De samenstelling naar 

leeftijd bleef in dezelfde periode redelijk stabiel. 

 
Figuur 2.1  Gemeente Eindhoven. Bevolkingssamenstelling in de gemeente Eindhoven naar leeftijd en aantal inwoners, 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Inwoners 220.920 223.210 224.760 226.870 229.130 

 
*   Een aandachtspunt voor de leeftijdsverdeling in steden als Eindhoven ligt bij de groep 18-/18+, omdat er veel studenten in deze 

leeftijdscategorie wonen in de stad. In de periode 2014-2017 (meest recent beschikbaar) bestond 17% van alle inwoners uit 0-18 

jarigen en 12% uit 18-25 jarigen. 

Bron: CBS 2018. 

 

Kenmerkend voor Eindhoven is de relatief jonge bevolkingsopbouw. Ruim 80% van de inwoners is onder 

de pensioengerechtigde leeftijd en ongeveer 60% is jonger dan 45 jaar. Deze jonge bevolkingsopbouw is 

kenmerkend voor de grote steden in Nederland en hangt samen met een grote studentenpopulatie. Ook 

heeft de stad een grote aantrekkingskracht op jongeren van buiten de stad. In het volgende hoofdstuk 

gaan we hier nader op in. 

 

Aantal huishoudens groeit; bijna driekwart bestaat uit kleine huishoudens 
Net als het aantal inwoners, is ook het aantal huishoudens groeiende. De huishoudenssamenstelling 

vertoonde over de afgelopen jaren een redelijk stabiel verloop.  

                                                                 
1 Ook in 2018 heeft de bevolkingsgroei zich doorgezet. Medio 2018 telde Eindhoven 230.000e inwoners. 
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Figuur 2.2  Gemeente Eindhoven. Huishoudens in de gemeente Eindhoven naar samenstelling en aantal, 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Huishoudens 110.713 111.791 113.525 114.614 116.319 

 
* De cijfers voor 2018 zijn nog niet te raadplegen via het CBS. 
Bron: CBS 2018. 

 

Kenmerkend voor de stad is het overwegend aantal kleinere huishoudens, bestaande uit één of twee 

personen. Zo’n driekwart van alle huishoudens in de stad behoort tot deze categorie. Eindhoven wijkt 

hiermee niet af van steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. In alle vier deze steden ligt 

het aandeel kleine huishoudens rond 70% à 75% in 2017. De gemiddelde huishoudensgrootte in 

Eindhoven bedroeg in 2017 1,9 personen per huishouden. Ook hiermee wijkt de stad niet af van de G4-

gemeenten. 

 

Verdeling inkomensgroepen in de stad 
Eindhoven streeft ernaar een inclusieve stad te zijn. Dat betekent dat zij zowel voor lage, midden- en hoge 

inkomensgroepen een passend woningaanbod wil bieden. De toegankelijkheid van de sociale huursector 

is via inkomensgrenzen beperkt tot primair de lagere inkomensgroepen. De inkomensgrens ligt in 2018 

op een bruto huishoudensinkomen van € 36.798 per jaar. Daarbij dient de doelgroep voor huurtoeslag in 

de sociale huursector ‘passend’ te worden toegewezen. Ook speelt er in de stad een belangrijke discussie 

rond de woonsituatie van middeninkomens. Dit betreft een doelgroep die op basis van hun inkomen niet 

meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, maar vanwege strikte hypotheekvereisten (onder 

andere loan-to-value-eis) vaak ook niet kan kopen. Het gaat dan om huishoudens met een inkomen tussen 

€ 36.798 en circa € 45.000. 

 
Figuur 2.3  Gemeente Eindhoven. Verdeling inkomensgroepen in de gemeente Eindhoven, naar huishoudensinkomen 

 
*  HT = doelgroep met een inkomen tot de huurtoeslaggrens 
** De Lokale Monitor Wonen geeft zeer betrouwbare informatie over de doelgroep voor de sociale huursector (met een inkomen 

tot €36.798). De informatie over de spreiding van inkomensgroepen boven de €36.798 is echter zeer beperkt. Op basis van het 
woonwensenonderzoek in de MRE is een inschatting gemaakt van de verdeling van inkomensgroepen met een inkomen boven 
€36.798. 

Bron: Lokale Monitor Wonen, Woonwensenonderzoek MRE 2018, bewerking Companen. 
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Uit de verdeling van de inkomensgroepen blijkt dat meer dan de helft van de huishoudens in de stad 

behoort tot de corporatiedoelgroep (< € 36.798). Dat wil overigens niet zeggen dat al deze huishoudens 

ook daadwerkelijk in een corporatiewoning wonen, hierover in het volgende hoofdstuk meer. De 

verdeling van inkomensgroepen over de stad verschilt per stadsdeel. Woensel-Zuid kent het grootste 

aandeel lage inkomens; 65% van de huishoudens behoort tot de doelgroep voor de sociale huur. Woensel-

Noord kent het kleinste aandeel lage inkomens. Voor de verdere cijfermatige spreiding van lagere 

inkomensgroepen over de stadsdelen verwijzen wij naar het bijlagenrapport. Verder behoort ongeveer 

15% van de Eindhovense huishoudens tot de middeninkomens (€ 36.798-€ 45.000) en heeft ongeveer 

31% een hoger inkomen (meer dan € 45.000).  

2.2 Samenstelling Eindhovense woningvoorraad 

Huidige opbouw woningvoorraad 
De woningvoorraad in Eindhoven bestaat medio 2018 uit circa 108.600 zelfstandige woningen2. Van deze 

woningen behoort iets minder dan de helft (47%) tot de koopsector. De andere helft (53%) van de 

woningen betreft huurwoningen. Binnen de huursector behoort twee derde van de woningen tot het 

eigendom van de woningcorporaties en een derde tot het eigendom van particuliere verhuurders. 

 
Tabel 2.4 Gemeente Eindhoven. Opbouw woningvoorraad naar eigendomssituatie, 2018 

 Aantal % 

Koopwoningen 51.110 47% 

Huurwoningen corporaties 40.370 37% 

Huurwoningen particuliere verhuurders 17.120 16% 

Totaal woningvoorraad 108.600 100% 

Bron: WOZ-registratie Gemeente Eindhoven, 2018. 

 

Woningvoorraad in de stadsdelen 
De samenstelling van de woningvoorraad verschilt per stadsdeel. Sommige stadsdelen bestaan groten-

deels uit huurwoningen, zoals het centrum. Andere stadsdelen tellen juist meer koopwoningen, zoals 

Woensel-Noord. Dit is in belangrijke mate bepalend voor het karakter van de stadsdelen. 

 
Figuur 2.5  Gemeente Eindhoven. Opbouw woningvoorraad in de stadsdelen, naar aantallen en eigendomssituatie, 2018 

 
Bron: WOZ-registratie Gemeente Eindhoven, 2018. 

                                                                 
2 Dit betreft het aantal zelfstandige woningen met een ‘woonfunctie’. Zelfstandige woningen die zijn gecombineerd met ‘niet-

woonfuncties’, zoals een bedrijf aan huis, zijn niet meegerekend. Het aantal zelfstandige woningen in die laatstgenoemde 
categorie bedraagt circa 475 woningen. 
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Woensel-Noord is met circa 28.370 woningen het grootste stadsdeel. Het stadsdeel met de minste 

woningen is het stadsdeel Centrum. In het centrum staan circa 5.655 zelfstandige woningen. Dat is niet 

verrassend, het is immers in oppervlakte het kleinste stadsdeel en het stadsdeel herbergt naast wonen 

een breed aanbod aan functies (werken, recreatie, horeca, etc.). Het valt op dat in het centrum boven-

gemiddeld veel woningen in bezit zijn van particuliere verhuurders. In de stadsdelen Woensel-Zuid, 

Tongelre en Gestel zijn verhoudingsgewijs veel corporatiewoningen te vinden. Uit de analyse van de 

spreiding van inkomensgroepen over de stad, blijkt dat dit ook de stadsdelen zijn met verhoudingsgewijs 

het hoogste aandeel lagere inkomens. 

 

Woningvoorraad naar woningtypen 
Ook de typering van de voorraad verschilt sterk per stadsdeel. In totaal bestaat de voorraad zelfstandige 

woningen voor 38% uit appartementen en voor 62% uit grondgebonden woningen. Voor de grond-

gebonden woningen geldt dat het aanbod in de stad vooral bestaat uit rijwoningen en twee-onder-een-

kapwoningen. Er zijn weinig vrijstaande woningen te vinden in Eindhoven. Dat is geen verrassende 

conclusie voor een grote stad. 

 
Figuur 2.6  Gemeente Eindhoven. Opbouw woningvoorraad in de stadsdelen, naar aantallen en woningtype, 2018 

 
Bron: WOZ-registratie Gemeente Eindhoven, 2018. 

 

Er blijken duidelijke verschillen te bestaan tussen de afzonderlijke stadsdelen. Zo bestaat de 

woningvoorraad in het centrum voor maar liefst 93% uit appartementen. Woensel-Noord kent met 77% 

het hoogste aandeel grondgebonden woningen.  

 

Woningvoorraad naar eigendom 
Binnen de corporatiesector is de verdeling tussen grondgebonden woningen (55%) en appartementen 

(45%) min of meer gelijk. De koopsector bestaat overwegend uit grondgebonden woningen (80%). 

Ongeveer 20% van alle koopwoningen betreft een koopappartement. In de particuliere huursector 

worden vooral appartementen verhuurd. 
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Figuur 2.7  Gemeente Eindhoven. Opbouw woningvoorraad, naar eigendom en woningtype, 2018 

 
Bron: WOZ-registratie Gemeente Eindhoven, 2018. 

 

2.3 Conclusie: typering woningmarkt Eindhoven 

Op basis van de bevindingen in dit onderzoek trekken we de volgende conclusies ten aanzien van de 

typering van de woningmarkt in Eindhoven: 

• De Eindhovense woningmarkt is een grootstedelijke woningmarkt met een sterk stedelijk karakter. 

• Typerend voor Eindhoven is een aanzienlijk aandeel jonge en kleine huishoudens. Dit beeld past bij 

de grote steden in Nederland. Voor een belangrijk deel hangt dit samen met de aantrekkende werking 

van de stad op jongeren. In het volgende hoofdstuk gaan we hier nader op in. 

• De woningvoorraad is mede bepalend voor het karakter van de stadsdelen. Het centrum valt te 

typeren als hoogstedelijk en dynamisch. Hier zijn dan ook stedelijke woonvormen te vinden, vooral 

bestaande uit huurappartementen, veelal in de particuliere sector. Een stadsdeel als Woensel-Noord, 

is daarentegen veel meer te typeren als groenstedelijk en rustig wonen. Hier vindt men dan ook 

vooral grondgebonden woningen, vaak ook van een wat ruimere opzet (tweekappers). In de stads-

delen Woensel-Zuid, Tongelre en Gestel zijn verhoudingsgewijs veel corporatiewoningen te vinden. 

Dit correspondeert tevens met een relatief hoger aandeel lagere inkomensgroepen in deze stads-

delen. 

• Momenteel is er in de stad een belangrijke discussie gaande over de woonsituatie van midden-

inkomens, met een inkomen tussen € 36.798 en circa € 45.000. Deze doelgroep dreigt tussen wal en 

schip te vallen. In omvang betreft deze doelgroep ongeveer 15% van alle huishoudens in Eindhoven. 
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3 Eindhoven: stedelijke roltrap? 

3.1 De stedelijke roltrap Eindhoven 

De Eindhovense woningmarkt heeft een breed werkingsgebied. Als onderdeel van de MRE vervult 

Eindhoven een centrale functie. Net als de G4-steden, is Eindhoven een van de grote steden in Nederland 

die tekenen van een roltrapregio vertoont. Het principe van de stedelijke roltrap is dat jonge mensen zich 

vestigen in de stad voor studie en/of werk. Zij maken carrière en wonen enige jaren in de stad. Vanaf het 

moment van gezinsvorming stromen zij door naar de meer landelijke en rustige woongemeenten rond de 

stad.  

 

Veranderend karakter stedelijke roltrap: geldend voor Eindhoven? 
In de PBL-studie ‘De Stad: magneet, roltrap en spons’ (2015) beschrijft het Planbureau voor de Leef-

omgeving het veranderende karakter van de stedelijke roltrap in de Nederlandse steden. Door de 

groeiende vraag naar stedelijk wonen en de toegenomen mogelijkheden voor gezinnen om in de stad te 

(blijven) wonen, is de uitstroom van gezinnen uit de steden volgens het PBL sterk teruggelopen. Dit heeft 

betekenis voor de woonmogelijkheden die andere doelgroepen in de steden hebben, bijvoorbeeld 

starters en/of middeninkomens. Het PBL stelt dat de doorstroming stagneert, waardoor er minder 

woningaanbod beschikbaar is. Ook voor de randgemeenten rond grote steden heeft het stagneren van 

de roltrap betekenis; zij vervullen immers in mindere mate een rol voor huishoudens die het stedelijk 

leven verruilen voor een meer landelijk en rustig woonmilieu. Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag of 

dit verschijnsel ook geldt voor Eindhoven. 

 
Figuur 3.1  Gemeente Eindhoven. Stagnatie van de stedelijke roltrap in de Nederlandse steden? 

 
Bron: PBL 2015. 

 

3.2 Bevolkingsgroei Eindhoven: natuurlijke aanwas en migratie 

Eindhoven groeide stevig in de afgelopen jaren. Relevant is het te onderzoeken wat de verklarende 

factoren zijn voor deze groei. In hoeverre wordt de groei verklaard door natuurlijke aanwas (geboorte en 

sterfte)? En in welke mate speelden binnenlandse en buitenlandse migratie een rol? 

 

Natuurlijke aanwas: geboorte en sterfte 
In de periode 2006 tot en met 2017 lag de bevolkingsgroei door natuurlijke aanwas op een niveau van 

gemiddeld +480 inwoners per jaar. Dat wil zeggen dat er in de stad jaarlijks gemiddeld 480 meer inwoners 

geboren worden dan dat er overlijden. De toename van de bevolkingsomvang door natuurlijke aanwas 
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vertoonde in de afgelopen jaren een dalende trend; over de laatste vijf jaren gemeten bedroeg de 

gemiddelde groei +360 inwoners per jaar. 

 
Tabel 3.1 Gemeente Eindhoven. Bevolkingsgroei door natuurlijke aanwas, in de periode 2006-2017. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gem. 
per 
jaar 

Geboorte 2.360 2.420 2.440 2.540 2.460 2.520 2.350 2.300 2.390 2.280 2.340 2.230 2.390 

Sterfte 1.860 1.870 1.880 1.900 1.940 1.870 1.940 1.910 1.880 2.000 1.950 1.980 1.910 

Saldo  +500 +550 +560 +640 +520 +650 +410 +390 +510 +280 +390 +250 +480 

Bron: CBS 2018 

 

Binnenlandse migratie 
In de periode 2006 tot en met 2017 schommelde de bevolkingsgroei door binnenlandse migratie tussen 

een vestiging- en vertrekoverschot. De verschillen tussen de afzonderlijke jaren zijn groot. In de laatste 

jaren van crisis (2013 en 2014) kende Eindhoven nog een duidelijk vestigingsoverschot. In de laatste drie 

jaren (2015 tot en met 2017) vertrokken er duidelijk meer personen dan zich vestigden. 

 
Tabel 3.2 Gemeente Eindhoven. Bevolkingsgroei door binnenlandse migratie, in de periode 2006-2017. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gem. 
per 
jaar 

Vest-
iging 

9.520 9.160 9.200 8.900 9.030 9.040 9.330 10.260 10.740 10.600 11.700 12.090 9.960 

Vertrek 9.580 9.430 9.240 8.760 9.030 9.360 9.170 9.310 9.980 11.500 11.690 12.700 9.980 

Saldo  -60 -270 -40 +140 0 -320 +160 +950 +760 -900 +10 -610 -20 

Bron: CBS 2018 

 

Buitenlandse migratie 
Tot slot is buitenlandse migratie van invloed op de groei van Eindhoven. De stad kent een internationaal 

georiënteerde kenniseconomie, die in belangrijke mate afhankelijk is van buitenlandse arbeid. Uit de 

migratiecijfers is af te leiden dat de immigratie in de laatste tien jaren sterk is toegenomen. De totale 

immigratie in 2017 ligt 2,5 maal zo hoog dan de immigratie in 2006. Daar staat tegenover dat de emigratie 

ook is opgelopen, zij het verhoudingsgewijs minder hard. Per saldo neemt de bevolkingsgroei door 

buitenlandse migratie stevig toe. 

 
Tabel 3.3 Gemeente Eindhoven. Bevolkingsgroei door buitenlandse migratie, in de periode 2006-2017. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gem. 
per 
jaar 

Immi-
gratie 

2.740 3.320 3.840 3.750 4.470 4.340 4.290 4.730 4.950 6.150 6.190 6.830 4.630 

Emi-
gratie 

2.750 3.070 2.510 3.080 2.750 3.490 3.650 3.590 3.930 4.000 4.470 4.200 3.460 

Saldo  -10 +250 +1.330 +670 +1.720 +850 +640 +1.140 +1.020 +2.150 +1.720 +2.630 +1.170 

Bron: CBS 2018 

 

Verklarende factoren bevolkingsgroei Eindhoven 
In de onderstaande figuur zijn de saldi voor natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte), binnenlandse 

migratie en buitenlandse migratie weergegeven. Hieruit valt af te lezen dat vooral de binnenlandse en 

buitenlandse migratiesaldi steeds verder uit elkaar lopen. In toenemende mate is buitenlandse migratie 

van invloed op de groei van Eindhoven. De stad kent een internationaal georiënteerde kenniseconomie, 

die in belangrijke mate afhankelijk is van buitenlandse arbeid. De binnenlandse migratie vertoont een 
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grillig verloop, jaarlijks variërend tussen een vertrek- en vestingsoverschot. De groei door natuurlijke 

aanwas is structureel positief, maar vertoont een dalende trend. 

 
Figuur 3.2  Gemeente Eindhoven. Saldi natuurlijke aanwas, binnenlandse en buitenlandse migratie, in de periode 2006-2017. 

  
Bron: CBS 2018 

 

In de onderstaande figuur is weergegeven welke procentuele bijdrage natuurlijke aanwas, binnenlandse 

migratie en buitenlandse migratie leverden aan de bevolkingsgroei van Eindhoven. Verhoudingsgewijs 

neemt vooral de bijdrage van buitenlandse migratie sterk toe. De invloed van natuurlijke aanwas loopt 

terug in omvang, maar is nog steeds positief. De bijdrage van binnenlandse migratie schommelt tussen 

negatief en positief. 

 
Figuur 3.3  Gemeente Eindhoven. Bijdrage van natuurlijke aanwas en binnenlandse en buitenlandse migratie aan de 

bevolkingsontwikkeling van Eindhoven, in % van de totale bevolkingsontwikkeling, 2006-2017. 

 
Bron: CBS 2018 

 

3.3 Verhuispatronen en doorstroomketens 

Vervolgens is het relevant te onderzoeken hoe de vestiging- en vertrekpatronen in de gemeente 

Eindhoven er uitzien. Wie vestigden zich in de afgelopen jaren in de stad en wie vertrokken er? Voor welke 

woningen kozen zij? En waar wonen zij nu? Voor de analyse van binnengemeentelijke verhuizingen en 
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van vestiging en vertrek van buiten Eindhoven, maken wij gebruik van CBS-microdata. Deze microdata 

brengt tot op huishoudensniveau verhuispatronen in beeld en is gemeten over de periode 2006 tot en 

met 2016 (meest recent beschikbaar). 

 

Binnenlandse migratie: binnengemeentelijke verhuizingen, vestiging en vertrek 
Voor de binnenlandse verhuizingen geldt dat in de afgelopen jaren gemiddeld 60% van de huishoudens 

die zich vestigden in Eindhoven, afkomstig is uit de stad zelf. De overige huishoudens zijn afkomstig uit 

andere gemeenten binnen Nederland. Voor het vertrek in dezelfde periode bedraagt deze verhouding 

ongeveer 70% binnengemeentelijk tegenover 30% naar andere gemeenten binnen Nederland. Let op, de 

vestiging en het vertrek van buitenlandse huishoudens is in de onderstaande figuur niet meegenomen. 

Hierop komen wij later in dit hoofdstuk terug. 

 
Figuur 3.4  Gemeente Eindhoven. Binnenlandse migratie: binnengemeentelijke verhuizingen in Eindhoven en vestiging en vertrek 

vanuit en naar Eindhoven, in aantallen huishoudens in de periode 2006-2017 

 
Bron: CBS 2018. 

 

Wat de bovenstaande figuur aantoont is dat het binnenlands migratiesaldo (vestiging minus vertrek), 

uitgedrukt in aantallen huishoudens, structureel positief is. Dit wijkt af van wat in de vorige paragraaf is 

beschreven voor het binnenlands migratiesaldo uitgedrukt in personen. Hetgeen een gevolg is van de 

stedelijke roltrap, namelijk de vestiging van voornamelijk kleine huishoudens en het vertrek van gezinnen. 

Hierdoor groeit het aantal huishoudens in de stad, terwijl er per saldo juist meer mensen vertrekken. Om 

dit te onderzoeken is de gemiddelde huishoudensgrootte bij vestiging en vertrek uiteengezet. 

 
Tabel 3.5 Gemeente Eindhoven. Gemiddelde huishoudensgrootte bij binnenlandse vestiging en vertrek, in aantal personen per 

huishouden, 2006-2016 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vestiging vanuit 
andere gemeente 
binnen NL 

1,62 1,62 1,63 1,63 1,59 1,56 1,52 1,53 1,55 1,57 1,60 

Vertrek naar andere 
gemeente binnen NL 

2,16 2,15 2,15 2,13 2,06 2,08 2,11 2,06 2,05 2,17 2,08 

Bron: CBS 2018. 

 

De huishoudensgrootte van de huishoudens die zijn vertrokken uit Eindhoven lag in de laatste jaren 

gemiddeld boven de twee personen per huishouden, terwijl dit bij vestiging ligt rond 1,6 personen per 

huishouden. Het zijn daarmee vooral kleine huishoudens die zich vestigen in de stad en gemiddeld grotere 

huishoudens (gezinnen) die de stad vervolgens verlaten. Dit is een teken van de stedelijke roltrap. Ook 
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verklaart het waarom de huishoudensgroei door binnenlandse migratie stevig afwijkt van de bevolkings-

ontwikkeling door binnenlandse migratie. 

 

Binnenlandse migratie naar leeftijd 
Bekijken we de leeftijdsopbouw van vertrekkers en vestigers, dan kunnen we concluderen dat het vooral 

jongere huishoudens zijn die zich vestigen in Eindhoven, terwijl huishoudens in de gezins(vormende) 

leeftijd per saldo de stad verlaten. Ook dit past bij het beeld van de stedelijke roltrap. 

 
Figuur 3.6  Gemeente Eindhoven. Vestiging en vertrek naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, in de periode 2006-2016 

 
* Vestiging: vestigers vanuit andere Nederlandse gemeenten, vertrek: vertrekkers naar andere Nederlandse gemeenten. 

Bron: CBS-Microdata 2018, bewerking Companen. 

 

Voor elk van de weergegeven perioden geldt dat de vestiging van jonge huishoudens in de leeftijd tot 30 

jaar het vertrek overstijgt. Voor gezinnen en kleine huishoudens in de leeftijd van 30-50 jaar geldt het 

omgekeerde, van deze huishoudens vertrokken er meer dan er zich vestigden in Eindhoven. Voor de groep 

50-plussers geldt dat vestiging en vertrek elkaar redelijk in balans houden. Dit betreft in aantallen slechts 

een verhoudingsgewijs kleine groep huishoudens. Ouderen verhuizen gemiddeld minder vaak. 

 

Binnenlandse migratie naar richting 
De verhuisdynamiek van en naar Eindhoven is af te leiden uit de verhuisrelaties die de stad heeft met 

andere gemeenten in Nederland. 
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Tabel 3.7 Gemeente Eindhoven. Verhuizingen naar richting, in aantal huishoudens per tweejaarsperiode, 2006-2016 

 2006-2008 2008-2010 2010-2012 2012-2014 2014-2016 

Binnengemeentelijke verhuizingen 

Binnen Eindhoven 19.870 18.930 18.540 19.070 21.230 

Vestiging in Eindhoven 
Vanuit MRE 4.590 4.220 3.900 4.360 4.670 

Vanuit G4 580 620 750 830 990 

Vanuit overig NL 6.370 6.250 6.810 7.630 8.330 

Subtotaal vestiging 11.540 11.090 11.460 12.820 13.990 

Vertrek uit Eindhoven 
Naar MRE 3.450 3.180 3.410 3.370 4.320 

Naar G4 1.380 1.410 1.450 1.510 1.750 

Naar overig NL 3.980 3.830 4.040 4.000 4.460 

Subtotaal vertrek 8.810 8.420 8.900 8.880 10.530 

Migratiesaldi vestiging en vertrek 
Migratiesaldo MRE +1.140 +1.040 +490 +990 +350 

Migratiesaldo G4 -800 -790 -700 -680 -760 

Migratiesalo overig NL +2.390 +2.420 +2.770 +3.630 +3.870 

Subtotaal 
migratiesaldi 

+2.730 +2.670 +2.560 +3.940 +3.460 

Bron: CBS-Microdata 2018, bewerking Companen. 

 

De laatste jaren kende Eindhoven een vestigingsoverschot met de gemeenten in de MRE. Dat wil zeggen 

dat zich in de stad meer huishoudens vestigen, dan dat er huishoudens zijn die de stad verlaten. Het 

vestigingsoverschot is in de loop der jaren teruggelopen, terwijl het aantal binnengemeentelijke 

verhuizingen oploopt. Met de G4-gemeenten bestaat een structureel vertrekoverschot. Voor de migratie-

relaties met gemeenten in overige gedeelten van Nederland geldt dat het vestigingsoverschot in Eind-

hoven in de loop der jaren toeneemt. 

 

Binnengemeentelijke verhuizers naar leeftijd 
Voor de huishoudens die in de afgelopen jaren binnen de stad verhuisden geldt dat bijna de helft van de 

verhuizingen bestaat uit jonge kleine huishoudens (tot 30 jaar). De verhoudingen tussen de verschillende 

huishoudenstypen zijn nagenoeg stabiel gebleven. 

  
Figuur 3.8  Gemeente Eindhoven. Binnengemeentelijke verhuizingen naar leeftijd en huishoudenssamenstelling, in de periode 

2006-2016 

 
Bron: CBS-Microdata 2018, bewerking Companen. 
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Binnengemeentelijke verhuizingen: interactie tussen de stadsdelen 
Ook is de interactie tussen de stadsdelen in beeld gebracht. Hiervoor is gekeken naar de huishoudens die 

binnen Eindhoven verhuisden: waar woonden zij en waar in de stad hebben zij zich gevestigd? De 

onderstaande tabel geeft hiervan een weergave.  

 
Tabel 3.9 Gemeente Eindhoven. Verhuizingen tussen de stadsdelen, in % van het totale vertrek per wijk, 2006-2016 

Naar 
Centrum Stratum Tongelre 

Woensel-
Zuid 

Woensel-
Noord Strijp* Gestel Totaal 

V
an

 

Centrum 21% 19% 8% 19% 6% 14% 12% 100% 

Stratum 8% 39% 9% 15% 8% 10% 11% 100% 

Tongelre 6% 15% 31% 18% 12% 10% 9% 100% 

Woensel-Zuid 7% 11% 8% 37% 17% 11% 9% 100% 

Woensel-Noord 4% 8% 6% 22% 44% 9% 7% 100% 

Strijp 7% 13% 6% 17% 11% 33% 13% 100% 

Gestel 7% 15% 7% 16% 9% 14% 32% 100% 
* Onderdeel van het stadsdeel Strijp is de wijk Meerhoven, met een duidelijk ander woonmilieumilieu dan de rest van het stadsdeel. 

Op basis van de CBS-microdata is het helaas niet mogelijk om hierin een nadere uitsplitsing te maken. 

Bron: CBS-Microdata 2018, bewerking Companen. 

 

Van de stadsdelen kent het centrum de grootste externe verhuisdynamiek. Slechts 21% van de huis-

houdens die vanuit het centrum verhuisden binnen de stad, vestigde zich opnieuw in het centrum. De 

overige 79% verhuisde naar andere stadsdelen, waarvan de meeste huishoudens naar Woensel-Zuid 

verhuisden. Dat past bij het beeld dat jonge huishoudens eerst hoog-stedelijk willen wonen en op termijn 

doorstromen naar meer rustige en groen-stedelijke woomilieus. Woensel-Noord kent de grootste interne 

verhuisdynamiek. Circa 44% van de huishoudens die verhuisden, vestigde zich opnieuw in dit stadsdeel. 

Uit een analyse over afzonderlijke meerjaarsperioden tussen 2006 en 2016 blijkt dat de bovenstaande 

verhouding constant bleef in de afgelopen jaren. 

 

3.4 Verhuisdynamiek doelgroepen in de stad 

De verhuisgeneigdheid van doelgroepen in de stad verschilt. Het Planbureau voor de Leefomgeving 

beschrijft in een studie uit 2013 dat jongeren structureel vaker verhuizen dan ouderen. Vooral voor de 

laatstgenoemde groep bestaat in de praktijk vaak een duidelijk verschil tussen de verhuiswens, zoals 

aangegeven in woonwensenonderzoeken, en de realisatie in de praktijk. Wij maken daarom een 

vergelijking tussen de verhuiswensen en het feitelijke gedrag van doelgroepen op de woningmarkt. 

 
Tabel 3.10 Gemeente Eindhoven. Verhuisgeneigdheid doelgroepen en feitelijke verhuizingen per jaar 

 Verhuisplannen in de komende vijf 
jaren* 

Feitelijke verhuizing naar 
vijfjaarsperiode** 

1-2phh 18-30 jaar 73% 57% 

1-2phh 30-50 jaar 44% 32% 

1-2phh 50-65 jaar 26% 11% 

1-2phh 65-75 jaar 25% 6% 

1-2phh 75+ jaar 17% 6% 

gezinnen tot 40 jaar 31% 24% 

gezinnen vanaf 40 jaar 18% 8% 
* Dit betreft huishoudens die in het woonwensenonderzoek van de MRE aangeven binnen nu en vijf jaar te willen verhuizen. 
** Om de resultaten te kunnen vergelijken met het woonwensonderzoek van de MRE hebben we de feitelijke verhuizingen in 2014 

t/m 2016 op basis van CBS-microdata geëxtrapoleerd naar een vijfjaarsperiode. 
Bron: Woonwensenonderzoek MRE & CBS Microdata 2018, bewerking Companen. 
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De tabel toont aan dat de jonge huishoudens tot 30 jaar verreweg het meest dynamisch zijn op de woning-

markt. Dat is logisch, dit is een leeftijd waarop jongeren er voor kiezen uit huis te gaan en voor het eerst 

zelfstandig gaan wonen. Driekwart van deze groep wenst te verhuizen binnen nu en vijf jaren. 

Geëxtrapoleerd naar een vijfjaarsperiode komt de feitelijke verhuizing neer op circa 57% van deze 

doelgroep. Een stevige discrepantie doet zich voor bij de 50-plusdoelgroep. In het woonwensenonderzoek 

geven zij in veel gevallen aan verhuisgeneigd te zijn. In de praktijk realiseren deze ouderen hun 

verhuisplannen lang niet altijd. Dit zal soms een gevolg zijn van het ontbreken van geschikt aanbod, maar 

evengoed zullen ook andere afwegingen een rol spelen, zoals het opzien tegen een verhuizing of het 

uitstellen van de verhuizing tot het niet anders meer kan. 

 

3.5 Leefstijlgroepen en hun woonvoorkeuren 

Woningbehoefte gaat over de woning, maar evengoed ook om de fysieke en sociale omgeving rond de 

woning. De woningbehoefte loopt daarbij niet langs ‘harde’ scheidslijnen van leeftijden en huishoudens-

typen. Ook de leefstijl van mensen bepaalt hoe de woningbehoefte is samengesteld. Op welke plek willen 

mensen wonen? En welk product willen zij daar? Door middel van een clusteranalyse op data uit het 

woonwensenonderzoek in de MRE en uit CBS-Microdata zijn elf leefstijlgroepen binnen  Eindhoven 

onderscheiden. Deze leefstijlgroepen zijn verdeeld over vier hoofdcategorieën, bestaande uit: 

• Startende jonge huishoudens 

• Gezinnen 

• Kleine huishoudens (niet zijnde ouderen of startende jonge huishoudens) 

• Oudere huishoudens.  

In de onderstaande figuur zijn de leefstijlen naar hoofdcategorieën weergegeven. In het bijlagenrapport 

is de exacte afbakening van de doelgroepen naar huishoudenstype, leeftijd, opleiding en inkomen op-

genomen. 

 
Figuur 3.11  Gemeente Eindhoven. Leefstijlgroepen in Eindhoven 

 

Bron: Woonwensenonderzoek MRE 2018, CBS-Microdata 2018, bewerking Companen. 
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Woonvoorkeuren leefstijlgroepen 
Op basis van enerzijds traditionele huishoudenskenmerken en anderzijds leefstijltyperingen werken wij 

de woningbehoefte voor Eindhovense huishoudens verder uit. Hierbij hebben we vooral ook gekeken naar 

de plek, de woonmilieus, waar mensen willen wonen. Daaraan hebben we kwaliteitswensen verbonden. 

Welke elementen in een buurt en in het woningaanbod zijn bepalend voor deze leefstijlen? De onder-

staande tabel geeft op hoofdlijnen een kwalitatieve beschrijving van de woonvoorkeuren per leefstijl-

groep. In het bijlagenrapport zijn per leefstijlgroep factsheets met profielschetsen en relevante informatie 

over woonvoorkeuren opgenomen.  

 
Tabel 3.12 Gemeente Eindhoven. Leefstijlgroepen en hun woonvoorkeuren 

Categorie Leefstijlgroep Kenmerken Waarden en woonvoorkeuren 

      

Starters Stedelijke 
starter 

• Alleenstaanden en stellen 

• In de leeftijd tot 35 jaar 

• Hoger opgeleid 

• Lager of middeninkomen 

• Willen gevoel van stedelijkheid 
ervaren 

• Begin carrière, goed perspectief 

• Voorkeur voor huur of betaalbare 
koop in centrum of binnen de ring 

Yuppen/ 
Dinkies 

• Alleenstaanden en stellen 

• In de leeftijd tot 35 jaar 

• Hoger opgeleid 

• Hoog inkomen 

• Pioniers op de woningmarkt 

• Interesse vernieuwende concepten 

• Korte afstand tot centrum 

• Ruimere koopmogelijkheden 

Settlers • Alleenstaanden en stellen 

• In de leeftijd tot 35 jaar 

• Lager opgeleid 

• Lager inkomen 

• Traditionele levensstijl 

• Hecht waarde aan sociale relaties en 
eigen woonbuurt 

• Focus op sociale huursector 

 

Gezinnen Traditionele 
gezinnen 

• Gezinnen met kinderen 

• Alle leeftijden 

• Alle opleidingsniveaus 

• Alle inkomensklassen 

• In alle ‘lagen’ van de bevolking 

• Willen gewoon goed wonen 

• Kindvriendelijke woonmilieus 

• Focus op grondgebonden en huur 

Moderne 
Gezinnen 

• Gezinnen met kinderen 

• Alle leeftijden 

• Hoger opgeleid 

• Midden- of hoog inkomen 

• Wonen met gelijkgestemden 

• In een Vinex-achtige setting 

• Op goed ontsloten locatie 

• Ruime koopmogelijkheden 

Welgestelde 
gezinnen 

• Gezinnen met kinderen 

• Alle leeftijden 

• Hoger opgeleid 

• Hoog inkomen 

• Hebben het ‘gemaakt’ 

• Wonen nabij culturele hotspots 

• Focus op dure koopsegment 

• Binnen de ring of net daarbuiten 

 

Kleine 
huishoudens 

Carrièregerichte 
stellen 

• Alleenstaanden en stellen 

• Tussen 30 en 55 jaar 

• Hoger opgeleid 

• Hoog inkomen 

• 100% focus op carriére 

• Luxe, design en strakke architectuur 

• Nadruk op Centrum-stedelijk wonen 

• In stedelijke woonconcepten 

Traditionele 
stellen 

• Alleenstaanden en stellen 

• Tussen 30 en 55 jaar 

• Lager opgeleid 

• Lager of middeninkomen 

• Traditioneel in woonvoorkeuren 

• Nadruk op betaalbaarheid 

• Rustig wonen buiten de ring 

• Grondgebonden en appartementen 
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Categorie Leefstijlgroep Kenmerken Waarden en woonvoorkeuren 

Senioren Welgestelde 
medioren 

• Alleenstaanden en stellen 

• Tussen 55 en 75 jaar 

• Alle opleidingsniveaus 

• Midden- of hoog inkomen 

• Footloose, niet gebonden aan stad 

• Interesse in nieuwe woonstijlen 

• Luxe en ruime appartementen 

• In koopsector en vrije huursector 

Wijkgebonden 
senior 

• Alleenstaanden en stellen 

• 65 jaar of ouder 

• Lager opgeleid 

• Lager inkomen 

• Woont al zijn hele leven naar 
tevredenheid in dezelfde wijk 

• Hecht waarde aan sociaal netwerk 

• Gericht op sociale huursector 

Seniore 
levensgenieters 

• Alleenstaanden en stellen 

• 75 jaar of ouder 

• Hoger opgeleid 

• Midden- of hoog inkomen 

• Geniet van welverdiend pensioen 

• Wil ontzorgd worden en kiest dan 
bewust voor de huursector 

• Appartementen en patio/bungalow 
Bron: Woonwensenonderzoek MRE 2018, CBS-Microdata 2018, bewerking Companen. 

 

Leefstijlen en woningbehoefte in de stad 
Het voordeel van de leefstijlenbenadering is dat het onderscheid aanbrengt binnen de doelgroepen. Zo 

heeft een stedelijke starter aan het begin van zijn of haar wooncarrière meer behoefte aan centrum-

stedelijk wonen, terwijl een startend stel (settlers) zich eerder richt op rustiger woonbuurten. Een meer 

traditionele doelgroepenindeling zou beide typen starters tot dezelfde categorie rekenen en gaat voorbij 

aan het feit dat hun woonwensen wezenlijk verschillen. De beschreven leefstijlen komen terug bij de 

duiding van de woningbehoefte in het volgende hoofdstuk. 

 

3.6 Buitenlandse migratie: woonvoorkeuren van expats 

De economie in Eindhoven draait voor een belangrijk deel op buitenlandse arbeid. Het gaat dan zowel om 

lager geschoolde arbeid, zoals productiewerk, als om kennisintensieve arbeid, in de high tech industrie. 

De stad heeft de laatste jaren stevig ingezet op haar profilering als Brainport, een innovatieve top-

technologieregio van wereldformaat. Voor deze industrie is het aantrekken van hooggeschoolde expats 

een van de belangrijkste speerpunten. Om de aantrekkingskracht van de stad te vergroten, is het belang-

rijk om met het woonaanbod in de stad te voorzien in de woonbehoeften van deze expats. Daarnaast zal 

ook een bredere instroom van buitenlandse werknemers in de vorm van kenniswerkers, maar ook lager 

geschoolde arbeidsmigranten, een plek moeten krijgen in de stad. 

 

Definitie expats 
De definitie van een ‘expat’ leiden we af uit de CBS-publicatie ‘Expat, wanneer ben je het?’ uit 20153. Het 

CBS beschrijft dat een expat kan worden afgebakend op basis van integrale gegevens over herkomst, 

nationaliteit, leeftijd en fiscaal loon. In dit onderzoek gaan wij voor de doelgroep expats uit van: 

 

Definitie Expat 

In het buitenland geboren werknemers met een hoog loon4, in de leeftijd van 18 jaar of ouder, die zijn 

ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). 

 

Vestiging en vertrek van expats in de laatste jaren 
Uitgesplitst naar personen en huishoudens ziet de totale buitenlandse migratie vanuit en naar de stad in 

de periode 2006-2016 er als volgt uit.  

                                                                 
3 CBS (2015) Expat, wanneer ben je het? 
4 Hoog loon: de hoogste 25% inkomens per leeftijdsklasse. 
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Tabel 3.13 Gemeente Eindhoven. Buitenlandse migratie, naar personen, huishoudens en gemiddelde huishoudensgrootte, 

optelling voor de periode 2006-2016 

 Immigratie 2006-2016 Emigratie 2006-2016 Saldo 

In personen 48.770 37.290 +11.480 

In huishoudens 18.630 16.385 +2.245 

Gemiddelde huishoudensgrootte 2,6 2,3 n.v.t. 

Bron: CBS-microdata 2018, bewerking Companen. 

 

Binnen de groep buitenlandse migranten is onderscheid te maken naar expats en overige buitenlandse 

migranten. Let op, de weergave in de onderstaande tabel betreft huishoudens en geen personen.  

 
Tabel 3.14 Gemeente Eindhoven. Immigratie en emigratie, naar type migrant (wel/geen expat), in huishoudens, optelling voor de 

periode 2006-2016* 

 Immigratie 2006-2016 Emigratie 2006-2016 

Expats 1.195 (6,4%) 1.385 (8,5%) 

Overige migranten** 17.435 (93,6%) 15.000 (91,5%) 

Totaal 18.630 (100%) 16.385 (100%) 

* Afgerond op vijftallen. 

** Waaronder kenniswerkers niet zijnde expats, overige arbeidsmigranten en statushouders. 

Bron: CBS-microdata 2018, bewerking Companen. 

 

Binnen de totale buitenlandse migratie in de afgelopen jaren, bestond ongeveer 6,4% van de immigratie 

uit de doelgroep expats. Voor de emigratie bedraagt dit aandeel circa 8,5%. Let wel, het gaat hierbij 

nadrukkelijk om expats met een (zeer) hoog inkomen, aansluitend op de definitie van het CBS. 
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Herkomst expats in Eindhoven 
Uit een analyse van herkomstlanden blijkt dat de meeste expats afkomstig zijn uit China en India. De 

onderstaande tabel geeft hiervan een weergave. Hoewel zoals aangegeven niet één op één te vergelijken, 

maken wij hierin ook een vergelijking met de top 5 herkomstlanden van kenniswerkers in Eindhoven, zoals 

die zijn opgenomen in eerder uitgevoerd onderzoek van Decisio5. Op hoofdlijnen zien we een aantal 

dezelfde landen, zij het in een andere rangorde. 

 

                                                                 
5 Decisio (2017) Economische analyse internationale werknemers, studenten en zelfstandigen in Nederland. 

 Kenniswerkers in Eindhoven 
In 2017 is voor Eindhoven in beeld gebracht hoeveel kenniswerkers er woonachtig zijn in de stad. De 

definitie van expats, zoals het CBS die hanteert, is strakker afgebakend (vooral naar inkomen), dan de 

definitie van kenniswerkers, zoals gehanteerd in het onderzoek. Toch geeft de onderstaande tabel een 

goede indicatie van de groeitrend van kennisintensieve buitenlandse arbeid in de  stad. 

 
Tabel 3.4 Gemeente Eindhoven. Kenniswerkers in de gemeente Eindhoven, in aantallen personen, 2007-2012. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kenniswerkers 3.485 3.910 4.080 3.390 4.520 4.529 

% t.o.v. totaal bevolking Eindhoven 1,63% 1,81% 1,88% 1,55% 2,05% 2,03% 
*Peildatum: op 31 december van het betreffende jaar. 
Bron: Decisio 2017 

 

Decisio definieert de groep kenniswerkers als: 

‘Een kenniswerker is een economisch-actieve werknemer. Daarnaast is voor kenniswerkers een 

minimale looneis gesteld (op basis van fiscaal loon: loon voor belastingen) voor twee leeftijdsgroepen 

en een minimaal aantal SV-dagen (Sociale Verzekeringen). De minimale looneisen per jaar per 

leeftijdsgroep zijn: 

 
Leeftijd  2009  2010  2011  2012  2013  

< 30 jaar  € 25.198  € 25.761  € 25.985  € 26.605  € 27.109  

≥ 30 jaar  € 34.361  € 35.128  € 35.433  € 35.867  € 36.407  

 

In de periode 2010 tot en met 2015 groeide de groep kenniswerkers met 1.044 personen, een groei 

van +30%. De inschatting in dit onderzoek is gebaseerd op gegevensbronnen van onder andere de 

belastingdienst. Dit soort gedetailleerde gegevens zijn voor dit onderzoek niet beschikbaar. 

 

Gezien de inzet die de regio Eindhoven pleegde op haar profilering als Brainportregio, met een 

veelheid aan kennisintensieve bedrijvigheid, kunnen we veronderstellen dat de groep kenniswerkers 

in de laatste jaren in ieder geval niet is afgenomen. De sterke bevolkingsgroei in Eindhoven als gevolg 

van buitenlandse migratie bevestigt dit beeld. Het aandeel van 2,03% ten opzichte van de totale 

bevolking in de stad is daarmee eerder een ondergrens dan een bovengrens.  
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Tabel 3.15 Gemeente Eindhoven. Herkomstlanden van expats die zich in Eindhoven vestigden in de jaren 2006-2016 en een 
vergelijking met het onderzoek van Decisio (2017) 

Top 10 Herkomstlanden expats o.b.v. CBS-microdata Top 5 Herkomstlanden kenniswerkers in Eindhoven 
o.b.v. onderzoek Decisio (2017) 

Herkomstland 
Aandeel expats 

afkomstig uit land t.o.v. 
totaal vestiging expats 

Herkomstland 
Aandeel kenniswerkers 

afkomstig uit land 

1. India 12% 1. België 12% 

2. China 5% 2. Duitsland 11% 

3. Polen 3% 3. Verenigd Koninkrijk 9% 

4. Turkije 3% 4. India 6% 

5. Duitsland 2% 5. China 6% 

6. België 2%  

7. Groot Brittannië 2% 

8. Nederlandse Antillen 1% 

9. Roemenië 1% 

10. Iran 0,5% 

Bron: Decisio 2017, CBS Microdata 2018, bewerking Companen. 

 

In hoofdstuk 3 van het bijlagenrapport is aanvullende informatie opgenomen over het Decisio-onderzoek. 

Ook is op hoofdlijnen een doorvertaling gemaakt naar de huidige omvang van de groep kenniswerkers in 

de stad. 

 

Woningkeuze expats 
Binnen de groep expats die zich in de afgelopen jaren vestigden in Eindhoven, is onderzocht op welke 

woningtypen zij zich richtten. De onderstaande figuur biedt hiervan een weergave. 

 
Figuur 3.16  Gemeente Eindhoven. Vestiging expats naar betrokken woningtype, 2006-2016 

 
Bron: CBS Microdata 2018, bewerking Companen. 

 

Het valt op dat expats in ruime mate kiezen voor appartementen, vooral in de huursector. Gezien het 

hoge inkomensniveau van expats zijn dit in de regel huurwoningen in de vrije sector. Verder blijken ook 

rijwoningen in zowel de koop- als huursector relatief vaak betrokken te worden. 

 

Woningkeuze kenniswerkers 
Kenniswerkers kiezen volgens het onderzoek van Decisio overwegend voor woningen in de huursector. 

Ongeveer driekwart van de kenniswerkers in Eindhoven woont in een huurwoning, ongeveer een kwart 

in een koopwoning. In de koopsector ligt de nadruk op koopwoningen in het segment tot € 300.000.   
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Woonlocatiekeuze 
Tot slot is de vestiging van expats uitgesplitst naar de stadsdelen. De meeste expats vestigden zich in 

stadsdeel Woensel-Zuid. Dat zal naar verwachting samenhangen met het hoge aandeel huurwoningen in 

dit stadsdeel. Verder zijn ook de stadsdelen Strijp, Stratum en Woensel-Noord in trek. 

 
Figuur 3.17  Gemeente Eindhoven. Vestiging expats naar stadsdeel, 2006-2016 

 
Bron: CBS Microdata 2018, bewerking Companen. 

 

Woonlocatiekeuze kenniswerkers 
Uit onderzoek blijkt dat de gemeenten Eindhoven en Tilburg duidelijk de meest gewilde woongemeenten 

zijn voor kenniswerkers in Noord-Brabant. In de periode 2009-2015 zijn beide gemeenten sterk gegroeid 

als woongebieden voor internationale werknemers. Uit eerder onderzoek van Decisio (2014) blijkt dat 

internationale werknemers zich vooral vestigen in de binnenstad en in buurten ten noorden van de 

binnenstad. Deze uitsplitsing is niet specifiek gemaakt voor de doelgroep kenniswerkers, maar het is 

aannemelijk dat de conclusie ook voor deze doelgroep geldt. 

 

3.7 Conclusie 

Op basis van de bevindingen in dit onderzoek trekken we de volgende conclusies ten aanzien van de 

‘stedelijke roltrap’ Eindhoven: 

• De stedelijke roltrap functioneert. Eindhoven heeft al sinds jaren een stevige aantrekkingskracht op 

jonge kleine huishoudens van buiten de stad, terwijl het de gezinnen zijn die de stad verruilen voor 

meer rustige woonmilieus rond de stad. Dit profiel lijkt op basis van in- en uitstroom naar huis-

houdensgrootte niet te veranderen. Wel signaleren we een stevige groei van de stad. In aantallen 

neemt het vestigingsoverschot dan ook flink toe, zowel in personen als in huishoudens. 

• De buitenlandse migratie levert verhoudingsgewijs een steeds belangrijke bijdrage aan de bevolkings-

groei in Eindhoven. Meer dan natuurlijke aanwas en binnenlandse migratie, is het bepalend voor de 

groei van het aantal inwoners. 

• Uitgesplitst naar huishoudensgroei blijkt de bijdrage van de buitenlandse migratie minder prominent. 

Het is vooral de groei van het aantal huishoudens door binnenlandse migratie die over de laatste 

jaren structureel positief is. Het verschil in de bijdrage van binnenlandse migratie aan bevolkingsgroei 

en huishoudensgroei, bevestigt het beeld van de stedelijke roltrap: jonge kleine huishoudens trekken 

naar de stad, gezinnen stromen door naar de regio. 
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• Binnen de stad zijn verschillende leefstijlgroepen te typeren. Elke leefstijl heeft haar eigen woon-

voorkeuren, als het gaat om woningen, woonmilieus en prijsklassen. Het redeneren vanuit leefstijlen 

heeft duidelijke meerwaarde ten opzichte van een meer traditionele benadering van doelgroepen. 

Inzicht in de verschillen tussen leefstijlgroepen in de stad, biedt goede handvatten om accenten te 

plaatsen in het woningbouwprogramma voor de stad. Het volgende hoofdstuk gaat hier op in. 

• Specifiek voor dit onderzoek onderzochten wij de woonvoorkeuren van expats met een (zeer) hoog 

inkomen. De sterke focus die Eindhoven de laatste jaren legde op haar profilering als stedelijk hart 

van de Brainportregio, heeft ertoe geleid dat de instroom van kennisintensieve buitenlandse arbeid 

stevig is toegenomen. Expats richten zich in hun woonvoorkeuren vooral op huurwoningen, gezien 

hun inkomenspositie primair in de vrije huursector. De stadsdelen waarop zij zich het meeste richtten 

zijn Woensel-Zuid, Strijp (Meerhoven), Stratum en Woensel-Noord. 
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4 Ontwikkeling woningbehoefte in Eindhoven 

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de ontwikkeling van de kwantitatieve en kwalitatieve woning-

behoefte in Eindhoven. We maken inzichtelijk hoe de woningbehoefte zich ontwikkelt volgens de trend 

van de afgelopen jaren, en zetten daar een prognose naast die aansluit bij de ambitie van Eindhoven om 

in de komende decennia te groeien naar 300.000 inwoners. 

 

 
 

4.1 Ontwikkeling van bevolking en huishoudens 

Bevolkingsontwikkeling in de komende jaren: groei. 
De provincie Noord-Brabant stelt periodiek een provinciale bevolkingsprognose op. Hierin geeft zij de 

verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners en huishoudens weer. Ook vertaalt de provincie dit naar 

een woningbehoefteraming. Eén conclusie is evident: Eindhoven groeit stevig in de komende jaren.  

 
Figuur 4.1:  Gemeente Eindhoven. Bevolkingsontwikkeling Eindhoven, 2014-2038 

 
Bron: Provincie Noord-Brabant 2014 & 2017, CBS 2018. 

 

De daadwerkelijke bevolkingsontwikkeling in 2017 en 2018 oversteeg de provinciale prognose. Ook in 

vergelijking tot de eerdere provinciale prognoses uit 2014, is Eindhoven harder gegroeid dan destijds werd 

voorzien. De ambities van de stad reiken verder dan de provinciale prognose en gaan verder dan de 

trendmatige ontwikkeling van de afgelopen jaren. In haar woonvisie beschrijft de gemeente dat zij de 

komende decennia wil groeien naar 300.000 inwoners. Wij werken hiervoor in dit hoofdstuk een 

alternatieve prognose uit. 
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Bevolkings- en huishoudensprognoses 

Bevolkings- en huishoudensprognoses geven inzicht in de toekomstige omvang en samenstelling van 

de bevolking. Ze bieden de basis voor het bepalen van de toekomstige woningbehoefte, zowel in 

kwantitatieve als in kwalitatieve zin. De provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose vormt de 

basis voor het bepalen van de woningbehoefte. Dit is een prognose waarin de ontwikkeling uit het 

verleden in hoge mate bepalend is voor de geraamde omvang van de toekomstige bevolking en 

woningbehoefte. Eindhoven ervaart dat de provinciale prognose voor de stad doorgaans de werkelijke 

ontwikkelingen onderschat, met name op het punt van de instroom van buitenlandse migranten.  
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Huishoudensontwikkeling in de komende jaren: eveneens groei 
Voor de huishoudensontwikkeling in de gemeente Eindhoven geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de 

bevolkingsontwikkeling. De provinciale prognose voorziet in de komende jaren een stevige groei in de 

ontwikkeling van het aantal huishoudens. Ook hier geldt dat de werkelijke groei van het aantal huis-

houdens in de stad in de afgelopen jaren al hoger ligt dan in de provinciale prognoses is voorzien. 

 
Figuur 4.2:  Gemeente Eindhoven. Huishoudensontwikkeling Eindhoven volgens provinciale prognose en trendprognose, 2014-

2038 

 
Bron: Provincie Noord-Brabant 2014 & 2017, CBS 2018, bewerking Companen. 

 

Het aantal huishoudens in Eindhoven neemt volgens de provinciale raming toe met 15.460 huishoudens 

in de periode tot 2038. Als we kijken naar de groeitrend die Eindhoven in de laatste vijf jaren vertoonde, 

dan lijkt dit een onderschatting van de groei in de stad. Trekken we de groeitrend van de afgelopen jaren 

door in een trendprognose, dan komt het aantal huishoudens in 2038 beduidend hoger uit dan de 

provinciale prognose. Het aantal huishoudens neemt dan in dezelfde periode toe met 32.190 

huishoudens. Dit is ruim het dubbele van de provinciale prognose. In het vervolg van dit hoofdstuk laten 

wij de provinciale prognose verder buiten beschouwing en werken we verder op basis van de ‘trend-

prognose’.  

 

Huishoudens naar leeftijd 
De huishoudensopbouw in Eindhoven bestaat nu en in de komende jaren voor een belangrijk deel uit 

kleinere huishoudens, bestaande uit één of twee personen. Bijna driekwart van alle huishoudens behoort 

tot deze categorie. Dit aandeel blijft volgens de trendprognose in de komende jaren stabiel. Uitgesplitst 

naar leeftijden blijkt zich vooral in de groep 75-plussers de sterkste groei voor te doen. De groep jongere 

kleine huishoudens in de leeftijd tot 30 jaar loopt verhoudingsgewijs licht terug. Het aandeel van de 

Eindhovense gezinnen is stabiel. 
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Figuur 4.3  Gemeente Eindhoven. Huishoudensopbouw volgens de trendprognose, 2018-2038 

 
Bron: Provincie Noord-Brabant 2017, bewerking Companen. 

 

Gemeentelijke ambitie: groeien naar 300.000 inwoners 
Eindhoven ambieert door te groeien naar 300.000 inwoners in de komende decennia. Als de stad deze 

groei realiseert, dan betekent dit een extra toename van het aantal huishoudens ten opzichte van de 

trendprognose. Aan het eind van de prognoseperiode ligt het aantal huishoudens volgens de 

ambitieprognose ruim 8.800 huishoudens boven de trendprognose. 

 
Figuur 4.4: Gemeente Eindhoven. Huishoudensontwikkeling volgens de trendprognose en de ambitieprognose, 2018 - 2038 

 
Bron: Provincie Noord-Brabant 2017, CBS 2018, bewerking Companen. 

 

Het is legitiem te veronderstellen dat de extra groei bestaat uit huishoudens in de leeftijd van 18-50 jaar. 

Dit zijn immers de meest mobiele groepen op de woningmarkt en het is niet realistisch dat de stad 

overwegend ‘oudere’ huishoudens aantrekt. Bij de groei gaat het om binnenlandse en buitenlandse huis-

houdens die worden aangetrokken door de werkgelegenheid in en om de stad en door de aantrekkelijke 
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woonmilieus die de stad te bieden heeft. Gezien haar omvang, heeft het ambitieuze scenario aanzienlijke 

effecten op de ontwikkeling van de bevolkings- en huishoudensopbouw in de stad. Het scenario dempt 

de vergrijzing. 

 
Figuur 4.5: Gemeente Eindhoven. Huishoudensontwikkeling naar leeftijd volgens de trendprognose en de ambitieprognose, 

2018 – 2038 

  
Bron: Provincie Noord-Brabant 2017, bewerking Companen. 

 

Volgens de trendprognose neemt het aandeel huishoudens in de leeftijd van 25-64 jaar in Eindhoven in 

de periode 2018-2038 af van 68% in 2018 naar 64% in 2038. Het aandeel senioren (65+) neemt volgens 

deze prognose toe van 22% in 2018 tot 29% in 2038, een toename met ongeveer een derde. De extra 

instroom van inwoners volgens de ambitieprognose betreft hoofdzakelijk mensen in de leeftijd van 18-50 

jaar. Zodoende blijft het aandeel huishoudens in de leeftijd van 25-64 jaar nagenoeg stabiel ten opzichte 

van de totale bevolking en neemt het aandeel oudere huishoudens veel minder sterk toe, van 22% nu 

naar 24% in 2038. 
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Toelichting: Een ambitieprognose voor Eindhoven 
Eindhoven blijft de komende jaren stevig groeien. De stad ambieert een groei tot 300.000 inwoners. 
Een ambitie die veel betekenis heeft voor de samenstelling van de woningvoorraad. Trends in de 
markt bevestigen dat een dergelijk groeiscenario reëel is: 

• Het CBS voorziet in een recente bevolkingsprognose dat de Nederlandse bevolking mogelijk 
toeneemt tot 20 miljoen inwoners in 2050. Een groei die wezenlijke consequenties heeft voor de 
Nederlandse steden. De groei is grotendeels het gevolg van buitenlandse migratie. Hierbij gaat 
het primair om vluchtelingen en asielmigratie. Maar deels is deze instroom ingegeven door de 
vergrijzing van de Nederlandse beroepsbevolking en de groeiende vraag naar buitenlandse 
arbeid. 

• Uit prognoses voor de provincie Noord-Brabant blijkt dat de vergrijzing in de potentiële 
beroepsbevolking (20-64-jarigen) zich al sinds enige jaren doorzet. Vooral na 2022 zet een flinke 
daling van de beroepsbevolking in. Om blijvend te kunnen voorzien in voldoende 
werkgelegenheid leidt dit tot een aanhoudende instroom van buitenlandse werknemers richting 
de regio Eindhoven. 

 
Figuur 4.6 Gemeente Eindhoven. Ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking in de provincie Noord-Brabant, tot 2050 

 
Bron: Provinciale prognose Noord-Brabant 2017. 

 

• Daarbij komt dat de MRE stevige economische ambities heeft. De MRE is in het Regeerakkoord 
benoemd als één van de ‘mainports’ van Nederland. In haar Regionale Agenda 2015-2018 
beschrijft de MRE metropoolvorming als primair uitgangspunt voor haar economische ambities. 
De stad Eindhoven is het kloppend hart van de MRE. De focus ligt op het creëren van een regio 
van internationale allure met een regionale eigenheid. Het realiseren van aantrekkelijke woon-
milieus voor nieuwe inwoners is speerpunt van beleid. De Regionale bevolkings- en huishoudens-
prognose 2016-2040 van het CBS en het PBL, onderschrijft de magneetfunctie van Eindhoven 
door haar functie als Brainportregio. 

 
De wens om te groeien tot 300.000 inwoners is ambitieus, maar de ontwikkeling in de afgelopen jaren 
wijst uit dat het geen onrealistische ambitie is. Daarbij moet worden aangetekend dat het economisch 
klimaat zeer bepalend is voor de uiteindelijke groei van de stad. Hierbij is het zaak het momentum van 
economische voorspoed te benutten en de komst van nieuwe inwoners te faciliteren. 
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4.2 Ontwikkeling van de woningbehoefte 

De provincie gaat er in haar berekening van de woningbehoefte van uit dat een frictieleegstand nodig is 

van 2,3% om doorstroming op de woningmarkt mogelijk te maken. Het aantal toe te voegen woningen 

moet daarom 2,3% hoger liggen dan de toename van het aantal huishoudens. Daarnaast wordt er ook van 

uitgegaan dat het huidige woningtekort in de prognoseperiode wordt ingelopen. In dit onderzoek brengen 

wij de ontwikkeling van de woningbehoefte in beeld die hoort bij de ontwikkeling van de bevolking en de 

huishoudens in de stad volgens de trendprognose en volgens de ambitieprognose en werken we niet meer 

met de kwantitatieve ramingen volgens de provinciale prognose. We hanteren daarbij echter wel dezelfde 

uitgangspunten als de provincie ten aanzien van de benodigde frictieleegstand en het inlopen van het 

woningtekort. 

 
Tabel 4.6: Gemeente Eindhoven. Historische ontwikkeling toevoegingen aan de woningvoorraad (2013 – 2017); 

huishoudensontwikkeling en raming gewenste ontwikkeling woningvoorraad, volgens trendprognose en 
ambitieprognose, 2018-2038 

 2013 – 
2017 

2018-
2023 

2023-
2028 

2028-
2033 

2033-
2038 

2018-
2028 

2018-
2038 

Huishoudensontwikkeling (afgerond) 

Trendprognose  +7.850 +8.160 +8.090 +8.100 +16.000 +32.190 

Ambitieprognose  +15.120 +9.680 +8.680 +6.810 +24.800 +40.290 

Gewenste ontwikkeling woningvoorraad (afgerond) 

Trendprognose +6.879 +8.790 +9.100 +8.590 +8.290 +17.890 +34.770 

Ambitieprognose  +16.240 +10.660 +9.200 +6.960 +26.890 +43.050 

Gemiddeld per jaar (afgerond) 

Trendprognose 
+1.376 

+1.760 +1.820 +1.720 +1.660 +1.790 +1.740 

Ambitieprognose +3.250 +2.130 +1.840 +1.390 +2.690 +2.150 

Bron: Provincie Noord-Brabant 2014 & 2017, CBS 2018, bewerking Companen. 

 

De trendprognose trekt de lijn van de afgelopen jaren door, en kent daardoor een vrijwel lineaire 

ontwikkeling. De ambitieprognose, gebaseerd op het bereiken van een inwonertal van 300.000 in 2040, 

volgt de fasering in de tijd volgende provinciale huishoudens- en woningbehoefteprognose. Bij de ambitie-

prognose concentreert het zwaartepunt van de nieuwbouwopgave zich in de komende vijf à tien jaar. De 

gemiddelde jaarlijkse toevoeging aan de woningvoorraad is vooral in de komende vijf jaren hoog, met een 

jaarlijkse netto toevoeging van zo’n 3.250 woningen per jaar. 

  
Tabel 4.7 Gemeente Eindhoven. Netto toevoegingen aan de woningvoorraad in de periode 2013 tot en met 2017 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

2013 - 
2017 

Netto toevoegingen* aan de 
woningvoorraad in betreffend jaar 

1.368 811 941 2.061 1.698 6.879 

* Dit betreft zowel nieuwbouw als transformatie. 
Bron: Gemeente Eindhoven, 2018. 

 

Het jaarlijks aantal toevoegingen is in de afgelopen jaren opgelopen. In 2017 zijn er door nieuwbouw en 

transformatie zo’n 1.700 nieuwe woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. In 2016 lagen de toe-

voegingen zelfs boven de 2.000 woningen. Hiermee lag de woningproductie in 2016 en 2017 beduidend 

hoger dan in de jaren daarvoor. De gemeente Eindhoven heeft de ambitie uitgesproken om in de komende 

jaren circa 3.000 woningen per jaar te realiseren. Deze productie is ambitieus en ligt nog beduidend boven 

de aantallen uit de voorgaande jaren. 
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4.3 Kwalitatieve woningbehoefte 

Woonvoorkeuren en verhuisgedrag 
In het vervolg vertalen we de verzamelde informatie over huishoudens- en inkomensontwikkeling naar 

een opgave voor de woningvoorraad op gemeenteniveau. Aan welke woningen is in de toekomst 

behoefte? Van welke woningen is er voldoende aanbod? Aan de hand van woonwensen die blijken uit het 

gehouden woonwensenonderzoek en uit het daadwerkelijke verhuisgedrag, de wooncarrière die mensen 

maken, is een inschatting gemaakt van de kwalitatieve behoefteontwikkeling in Eindhoven. 

 
Figuur 4.8: Gemeente Eindhoven. Gerealiseerde verhuizingen (gedragsprofiel) versus uitgesproken woonwensen (wensprofiel), 

naar leeftijd en huishoudenssituatie 

 

 
Bron: CBS-Microdata 2018, bewerking Companen. 

 

Waar het wensprofiel en het gedragsprofiel van elkaar verschillen, is ingeschat of sprake is van een 

onvervulde wens omdat in het verleden aanbod ontbrak, of juist van een ‘voorzorgswens’ die in de 
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praktijk maar beperkt wordt geëffectueerd. Daarmee hebben we een realistisch beeld van de 

ontwikkeling van de kwalitatieve woningbehoefte. Dit is een richtinggevend, en dus geen ‘absoluut’, 

toekomstbeeld. Bij de analyses van de woonwensen is rekening gehouden met de huishoudens-

ontwikkeling en nieuwe regelgeving, zoals passend toewijzen. Ook hebben we meegewogen dat nieuwe 

generaties ouderen vaker in een koopwoning wonen dan eerdere generaties. 

 

Ontwikkeling kwalitatieve woningbehoefte 
Naast de veranderende bevolkingssamenstelling speelt de economische ontwikkeling een belangrijke rol 

in de toekomstige woningvraag. Als het economisch slechter gaat, neemt de vraag naar sociale huur-

woningen toe en zal tegelijkertijd de verkoopbaarheid van koopwoningen onder druk komen te staan. Bij 

economische voorspoed is dit andersom. De oriëntatie komt dan sterker op de koopvoorraad te liggen en 

de vraag naar (sociale) huurwoningen neemt minder toe. Hier brengen we de ontwikkeling van de 

kwalitatieve woningbehoefte in beeld aan de hand van het economisch midden-scenario, waarbij we 

ervan uitgaan dat de inkomensontwikkeling +0,4% op jaarbasis bedraagt. Dit is een scenario dat is 

gebaseerd op de trendmatige ontwikkeling van de inkomens in Nederland, en daarmee een realistisch 

scenario vormt voor de middellange termijn. 

 

In de onderstaande figuur is voor de perioden 2018-2023, 2023-2028 en 2028-2033 aangegeven wat op 

basis van de keuzes die huishoudens maken op de woningmarkt en van de demografische ontwikkeling, 

de gewenste toevoegingen zijn aan de woningvoorraad in Eindhoven in deze perioden. 

 
Figuur 4.9: Gemeente Eindhoven. Ontwikkelingsrichting aanvullende woningbehoefte per segment 2018-2033 volgens de 

ambitieprognose (0,4% inkomensscenario), inclusief benodigde ruimte voor frictieleegstand* 

 
* In de vrije huursector ligt het grootste accent op de middenhuur 
Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

De bovenstaande inschatting van de ontwikkeling van de kwalitatieve woningbehoefte is gebaseerd op 

de ambitieprognose. De aanvullende woningbehoefte richt zich voor ongeveer 45% op de huursector en 
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voor ongeveer 55% op de koopsector. Binnen de huursector is de oriëntatie op het sociale huursegment 

(< € 711) groot. De toegang tot de sociale huursector is echter grotendeels voorbehouden aan huis-

houdens die behoren tot de corporatiedoelgroep. De vraag naar sociale huurwoningen om in de woon-

behoefte van deze groep te voorzien wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt. De in de bovenstaande 

figuur gepresenteerde woningvraag laat een wat hoger aantal sociale huurwoningen zien dan uit de 

berekening in de volgende paragraaf blijkt. Uit deze extra vraag naar sociale huurwoningen komt voort 

dat wij er van uitgaan dat een deel van de huishoudens met een hoger inkomen die zich richten op een 

sociale huurwoning toch toegang heeft tot de sociale huursector. Onder de huidige regelgeving betreft 

dit maximaal 20% van beschikbaar komende sociale huurwoningen en vanaf 2021 is dit 10%. Met de 

woningcorporaties moeten afspraken worden gemaakt over hoe zij hiermee omgaan. De overige vraag 

naar sociale huurwoningen van huishoudens met een hoger inkomen zal deels ‘landen’ in de commerciële 

huursector (voornamelijk in de vrije sector, maar deels ook in gereguleerde huurwoningen van 

particuliere verhuurders) en deels in de goedkopere delen van de koopsector. 

In de huursector is er zowel veel aanvullende behoefte aan grondgebonden woningen als aan 

appartementen. In de koopsector is er de grootste vraag naar rijwoningen en geschakelde woningen/-

tweekappers. Bij de rijwoningen ligt het zwaartepunt bij het goedkopere (tot € 200.000) en middeldure 

(tot € 345.000) segment, bij de geschakelde woningen/tweekapper vooral bij de hogere prijssegmenten. 

De behoefte aan koopappartementen concentreert zich in het goedkopere segment. Van de totale 

aanvullende woningbehoefte bestaat een derde uit de vraag naar appartementen. 

 

Ontwikkelingen in de woonmilieus 
Aan de hand van de woonvoorkeuren en de omvang van de leefstijlgroepen, brengen wij per leefstijlgroep 

in beeld hoe de aanvullende woningbehoefte is verdeeld naar woonmilieus in de stad. 

 
Figuur 4.10: Gemeente Eindhoven. Woonvoorkeuren leefstijlgroepen naar woonmilieu (afgerond) 

 
Bron: CBS, Regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

10%

5%

5%

20%

5%

15%

10%

10%

10%

5%

5%

50%

15%

40%

45%

20%

35%

35%

35%

25%

30%

60%

30%

50%

40%

20%

60%

35%

30%

35%

45%

45%

5%

10%

30%

15%

15%

15%

15%

25%

20%

20%

20%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stedelijke starters

Yuppen en dinkies

Settlers

Carrieregerichte stellen

Traditionele stellen

Traditionele gezinnen

Moderne gezinnen

Welgestelde gezinnen

Welgestelde medioren

Wijkgebonden senioren

Seniore levensgenieter

Centrumstedelijk Binnen de ring Buiten de ring Groenstedelijk



 

722.102/G | Marktmechanismen op de  Eindhovense woningmarkt 40 

Figuur 4.11: Gemeente Eindhoven. Verdeling van de aanvullende woningbehoefte over de verschillende leefstijlgroepen, 2018 - 
2033 

 
Bron: CBS, Regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

De grootste aanvullende vraag naar woningen in Eindhoven is de komende vijftien jaar afkomstig van 

kleine huishoudens, met name van de carrièregerichte stellen. Zij zijn verantwoordelijk voor een vijfde 

van de aanvullende woningvraag waarin moet worden voorzien. Ook de traditionele stellen en 

traditionele gezinnen zijn naar verhouding grote leefstijlgroepen. Daarnaast neemt ook het aantal oudere 

huishoudens in de stad toe, de welgestelde medioren en de wijkgebonden senioren zijn binnen deze 

groep ongeveer gelijk verdeeld. 

 
Figuur 4.7: Gemeente Eindhoven. Ligging stadsdelen en onderscheiden woonmilieus, 2018 

 
Bron: Companen 
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Vraag centrumstedelijk wonen: ± 10% van de aanvullende woningbehoefte 
 

Het centrumstedelijke woonmilieu is een zeer gewilde woonomgeving voor verschillende leefstijlgroepen 

die een woning in Eindhoven zoeken. Zowel stedelijke starters, carrièregerichte stellen als (traditionele) 

gezinnen richten zich op dit woonmilieu. Het centrumstedelijke woonmilieu loopt over in de andere 

gebieden binnen de ring. In zekere zin zijn het centrum en de omliggende buurten binnen de ring 

substitutiewoonmilieus. Verschillende leefstijlgroepen die zich richten op het stedelijke wonen in het 

centrum zullen een woning in de omliggende gebieden immers een acceptabel alternatief vinden, als de 

aansluiting bij het echte centrum goed is. Omgekeerd zal een huishouden dat een stedelijke woon-

omgeving zoekt en zich richt op de buurten rond het centrum die binnen de ring liggen, een woning in het 

centrumstedelijke gebied niet afslaan. Uitzondering hierop vormen wellicht de seniore leefstijlgroepen, 

die aan de ene kant de nabijheid van het centrum aantrekkelijk vinden vanwege de aanwezigheid van 

voorzieningen, maar tegelijk een wat rustiger woonomgeving op prijs stellen. Waarschijnlijk speelt bij het 

uiten van het gewenste woonmilieu door huishoudens die zich richten op een woning in de stad, ook een 

zekere mate van strategisch gedrag; huishoudens die zich richten op stedelijk wonen maken de inschatting 

dat een woning in het centrumstedelijke gebied niet beschikbaar zal zijn en richten zich bij voorbaat op 

de omliggende buurten. 

Afgaand op de omvang en voorkeuren van de verschillende leefstijlgroepen, richt ruim 10% van de 

aanvullende woningbehoefte in de periode tot 2033 zich direct op het centrumstedelijke woonmilieu. 

Samen met de vraag naar de overige woongebieden binnen de ring, richt 45% van de aanvullende 

woningbehoefte in de komende 15 jaar zich op het stedelijk wonen. Ter referentie: een kwart van de 

huidige woningvoorraad staat in de wijken binnen de ring. 

 

Gevraagde woonkwaliteiten in het centrum 

• Een aanzienlijk deel van de stedelijke starters, een belangrijke leefstijlgroep in het centrum, richt zich 

op een huurwoning, met name op een huurappartement. Omdat men aan het begin van de woon-

carrière staat is men vaak aangewezen op een sociale huurwoning of een betaalbare particuliere 

huurwoning. Stedelijke starters met meer financiële mogelijkheden kiezen in het centrum ook voor 

koopappartementen en appartementen in de vrije huursector. 

• Ook voor een deel van de traditionele gezinnen is de sociale huursector belangrijk. Zo’n 40% van deze 

leefstijlgroep richt zich op een huurwoning. Traditionele gezinnen ambiëren vaker een grond-

gebonden woning dan een appartement. Maar één op de vijf huishoudens richt zich op een 

appartement, zowel in de huursector als in de koopsector. 

• Een derde van de carrièregerichte stellen wil graag in een appartement wonen, vaak in de (vrije) 

huursector, maar nog vaker in de koopsector. Het ligt in de lijn dat de carrièregerichte stellen die 

centrumstedelijk willen wonen, vaak voor een appartement in de markt zijn. Gezien hun goede 

financiële mogelijkheden, zal dit zich ook richten op het hogere prijssegment. 

 

Vraag binnen de ring: een derde van de aanvullende woningbehoefte 
 

De buurten binnen de ring die rond het centrum liggen, zijn voor veel leefstijlgroepen een aantrekkelijke 

woonomgeving. Stedelijke starters en settlers richten zich in belangrijke mate op dit woonmilieu, maar 

ook de carrièregerichte stellen, gezinnen en seniore levensgenieters vinden hier vaak hun plek. Zoals aan-

gegeven vormen de buurten voor veel leefstijlgroepen een aantrekkelijk alternatief voor een woning in 

het echte centrum van de stad, als de aansluiting met het centrum goed is en men in een leefomgeving 

woont met een stedelijke uitstraling. 
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Afgaand op de omvang en voorkeuren van de verschillende leefstijlgroepen, richt een derde van de 

aanvullende woningbehoefte in de komende 15 jaar zich op de buurten rond het centrum die liggen 

binnen de ring. 

 

Gevraagde woonkwaliteiten binnen de ring 

• De grootste leefstijlgroep die in belangrijke mate georiënteerd is op het stedelijk wonen in Eindhoven, 

zijn de carrièregerichte stellen. Deels bestaat hun vraag uit appartementen, zowel in de huur als in 

de koopsector, maar veel van hen richten zich in dit woonmilieu op een grondgebonden woning, met 

name in de koopsector. Vaak betreft het rijwoningen. 

• Ook stedelijke starters en settlers vinden het wonen binnen de ring aantrekkelijk. Zij zijn vaak in de 

markt voor een huurwoning, meestal een appartement. 

• Ten slotte richt ongeveer een derde van de vraag van gezinnen (zowel de traditionele gezinnen als de 

moderne gezinnen en de welgestelde gezinnen) zich op het wonen binnen de ring. Met name de 

moderne- en de welgestelde gezinnen zijn vaak georiënteerd op de koopsector, deels op apparte-

menten, maar vaker op grondgebonden woningen. Gezien hun goede inkomenspositie zoeken zij 

veelal in het middeldure en dure koopsegment. 

  

Vraag buiten de ring: ± 40% van de aanvullende woningbehoefte 
 

De buurten en wijken buiten de ring zijn populair bij veel leefstijlgroepen. Van de meeste onderscheiden 

leefstijlgroepen richt minstens een kwart tot een derde zich op een woning in een van de wijken buiten 

de ring. Yuppen en Dinkies, Settlers, traditionele stellen, welgestelde medioren en wijkgebonden senioren 

springen eruit. Deze groepen hebben een bovengemiddelde voorkeur voor het wonen buiten de ring.  

Het woonmilieu buiten de ring is ook in omvang een populair woonmilieu. Afgaande op de omvang en 

voorkeuren van de verschillende leefstijlgroepen, richt bijna 40% van de aanvullende vraag zich op dit 

woonmilieu in de komende jaren. 

 

Gevraagde woonkwaliteiten buiten de ring 

• Yuppen en Dinkies richten zich vaker op de koopsector dan op de huursector. In de koopsector is de 

vraag redelijk gelijk verdeeld tussen aan de ene kant rijwoningen en aan de andere kant half vrij-

staande woningen/tweekappers en vrijstaande woningen. 

• De settlers zijn meer gericht op de huursector. Buiten de ring gaat het vaak om grondgebonden 

huurwoningen. In de koopsector ligt in dit woonmilieu de nadruk op betaalbare rijwoningen. 

• Traditionele stellen zijn in Eindhoven een grote leefstijlgroep. Zij richten zich vaak op een grond-

gebonden huurwoning. In de koopsector ligt het accent voor deze groep op rijwoningen. 

• Welgestelde medioren zijn vaak op de huursector georiënteerd en kiezen vaak voor een 

appartement. Als deze groep verhuist is het vaak naar een levensloopgeschikte woning om zonder 

zorgen oud te kunnen worden. Ook in de koopsector gaat de voorkeur daarom vaak uit naar een 

appartement. 

• De wijkgebonden senioren zijn vrijwel uitsluitend op de huursector georiënteerd. De voorkeur gaat 

uit naar een appartement, gezien het gemiddeld lagere inkomen vaak in de sociale huursector. 

 

Vraag groenstedelijke wonen: ± 20% van de aanvullende woningbehoefte 
 

In verschillende stadsdelen in Eindhoven zijn groenstedelijke woonmilieus aanwezig. Dit betreft stedelijk 

wonen in een groene woonomgeving met naar verhouding lage dichtheden. De groenstedelijke woon-

milieus zijn zowel binnen de ring (in delen van Stratum, Tongelre, Strijp) als buiten de ring, in delen van 
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Woensel-Noord, Stratum, Tongelre, Strijp en Gestel aanwezig. Yuppen en Dinkies, seniore levensgenieters 

en moderne gezinnen richten zich naar verhouding vaak op de groenstedelijke gebieden, maar onder alle 

leefstijlen is er vraag naar woningen in dit woonmilieu. 

Op basis van de omvang en voorkeuren van de verschillende leefstijlgroepen, richt zo’n 20% van de 

aanvullende woningbehoefte in Eindhoven in de komende jaren zich op de groenstedelijke woonmilieus. 

 

Gevraagde woonkwaliteiten in groenstedelijke woonmilieus 

• Yuppen en Dinkies kiezen in een groenstedelijke setting vaak voor een grondgebonden koopwoning, 

vaak een rijwoning, maar een deel van hun vraag is naar half vrijstaande- en vrijstaande woningen. 

• Moderne gezinnen geven doorgaans de voorkeur aan het kopen van een woning. De grootste vraag 

in het groenstedelijke woonmilieu is er naar rijwoningen en half vrijstaande woningen, maar zo’n 10% 

van de vraag van deze leefstijlgroep richt zich op vrijstaande koopwoningen. 

• Welgestelde gezinnen kiezen veelal voor een koopwoning, vaak een half vrijstaande- of vrijstaande 

woning, maar geregeld ook een rijwoning. 

• De seniore levensgenieter ten slotte, richt zich in dit woonmilieu vaak op het kopen van een 

vrijstaande grondgebonden woning (patiowoning of bungalow). Let wel: het betreft een relatief 

kleine leefstijlgroep die niet vaak verhuist. 

 

Samengevat 

Als we de gewenste woonmilieus van de verschillende leefstijlgroepen als uitgangspunt nemen, en daarbij 

de gewenste woonkwaliteiten naar eigendom en woningtype betrekken, is de nieuwbouw- en trans-

formatieopgave in Eindhoven in de periode 2018 - 2033, uitgaande van de ambitieprognose, als volgt 

samen te vatten: 
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Figuur 4.12: Gemeente Eindhoven. Verdeling nieuwbouw en transformatieopgave naar gevraagde woonkwaliteit, per woonmilieu 
en totaal (ambitieprognose), 2018 - 2033 

 Centrumstedelijk Binnen de ring Buiten de ring Groenstedelijk Totaal 

Aanvullende 
woningvraag 

+3.730 +11.400 +13.000 +6.130 +34.260 

 
Bron: Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

Confrontatie met de plannen 
Eindhoven heeft plannen voor het toevoegen van zo’n 16.600 woningen, waarvan het grootste deel, zo’n 

15.000 in de komende vijf jaar wordt voorzien. Daarbij moet worden aangetekend dat er rekening mee 

wordt gehouden dat niet alle plannen tot realisatie zullen komen. De verwachting is dat van de nu 

bekende plannen zo’n 13.000 woningen gerealiseerd zullen worden. De in de onderstaande tabel 

gepresenteerde aantallen zijn bruto aantallen. In 2018 zijn er plannen om 200 woningen te slopen en voor 

2019 zijn dit er 75. Per saldo liggen de toevoegingen in 2018 en 2019 dus iets lager dan in de tabel 

gepresenteerd. Er is ons niet bekend in welke woonmilieus de woningen staan die zijn genomineerd om 

te worden gesloopt. 

 
Tabel 4.13: Gemeente Eindhoven. Bekende bouwplannen (inclusief gerealiseerd in 2018) naar woonmilieu 

Woonmilieus 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e.v. 2018-2023 
2018-

e.v. 

Centrumstedelijk 447 589 1.787 2.747 750 980 6.320 7.300 

Binnen de ring 832 1.440 782 389 305 200 3.748 3.948 

Buiten de ring 511 442 321 593 121 109 1.988 2.097 

Groenstedelijk 423 1.416 730 350 56 275 2.975 3.250 

Totaal 2.213 3.887 3.620 4.079 1.232 1.564 15.031 16.595 

Bron: Gemeente Eindhoven. 
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In absolute aantallen volstaan de bekende plannen om de komende jaren de woningbehoefte volgens de 

ambitieprognose te realiseren. In de verdeling naar de woonmilieus wijken de plannen op onderdelen af 

van de behoefte die wordt voorzien voor de komende periode.  

 
Tabel 4.14:  Gemeente Eindhoven. Vergelijking samenstelling woningvoorraad, aanvullende woningbehoefte en planvoorraad naar 

woonmilieu 

 Centrum-
stedelijk 

Binnen 
de ring Buiten de ring Groenstedelijk Totaal 

Woningvoorraad 5% 20% 58% 17% 100% 

Aanvullende behoefte 11% 34% 37% 18% 100% 

Huidige planvoorraad 44% 24% 13% 20% 100% 
Bron: Gemeente Eindhoven, CBS Microdata 2006-2016, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

Zoals beschreven ligt er een grote opgave in het centrumstedelijke woonmilieu en in de overige wijken 

binnen de ring. In dit gebied ligt nu een kwart van de woningvoorraad van Eindhoven. Van de aanvullende 

woningbehoefte concentreert zo’n 45% zich in deze stedelijke woonmilieus. In de huidige planvoorraad is 

de concentratie op het (centrum)stedelijk wonen binnen de ring nog groter; bijna 70% van de toe te 

voegen woningen wordt voorzien in het gebied binnen de ring, waarbij een groot accent ligt op het 

centrumstedelijke woonmilieu. Zoals aangegeven zijn het centrum en de omliggende wijken voor veel 

leefstijlgroepen beide aantrekkelijk en kunnen ze deels als substitutie-woonmilieus worden gezien. 

In het groenstedelijke woonmilieu zijn behoefte en plannen in evenwicht. In de gebieden buiten de ring 

is dat niet zonder meer het geval. Een aanzienlijk deel van de woningvoorraad van Eindhoven staat in de 

gebieden buiten de ring, namelijk zo’n 58% van alle woningen in de stad. Naar verhouding is de druk op 

dit woonmilieu veel minder groot dan op de (centrum)stedelijke woonmilieus, maar ook in de gebieden 

buiten de ring wordt een flinke aanvullende woningbehoefte voorzien. De bekende bouwplannen sluiten 

hier nog onvoldoende op aan; ruim een derde van de aanvullende woningvraag wordt voorzien in de 

gebieden buiten de ring terwijl een kleine 15% van de woningbouwplannen in deze gebieden in de stad is 

gesitueerd. De huidige planvoorraad zet daarmee versterkt in op de roltrapfunctie van de stad in de regio 

(zie ook paragraaf 4.7). De vraag naar woningen in de wijken buiten de ring is daarbij niet alleen afkomstig 

van gezinnen, alle leefstijlgroepen in de stad oriënteren zich deels ook op deze wijken. 

 

4.4 Vraag naar sociale huurwoningen 

Eindhoven wil een ongedeelde stad zijn. Dat betekent dat alle inkomensgroepen in de stad hun plek 

kunnen vinden. Een sociale huurwoningvoorraad in bezit van de woningcorporaties, die voorziet in de 

woonvraag van de lagere inkomens is hiervoor van belang.  

 

Woonsituatie inkomensgroepen 
In onderstaande figuren is weergeven hoe de verschillende inkomensdoelgroepen in Eindhoven wonen, 

uitgesplitst naar eigendom van de woning.  
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Figuur 4.15: Gemeente Eindhoven. Inkomensgroepen en woonsituatie*, 2018 

 

 
*  De Lokale Monitor Wonen bevat geen informatie over de verdeling van inkomensdoelgroepen boven € 41.056. Omdat wij ons in 

deze paragraaf richten op de vraag naar sociale huurwoningen is er geen nader onderscheid gemaakt naar inkomensklassen boven 
€ 41.056. 

Bron: Lokale Monitor Wonen, 2018. 

 

De bovenstaande figuur toont een herkenbaar beeld. Huishoudens behorend tot de huurtoeslag-

doelgroep wonen voor het grootste deel in een corporatiewoning. En ook de doelgroep met een inkomen 

tot € 36.798 woont voornamelijk in een corporatiewoning. Desalniettemin woont ook nog een aanzienlijk 

deel van de huishoudens met een lager inkomen in een koopwoning of een particuliere huurwoning. Dit 

kunnen overigens koopwoningen zijn die (grotendeels) zijn afbetaald en particuliere huurwoningen die 

voor een sociale huurprijs worden verhuurd. De mensen met een middeninkomen tussen de € 36.798 en 

€ 41.056, wonen momenteel voor bijna de helft in een koopwoning. Een derde woont in een corporatie-

woning. Huishoudens met hogere inkomens, boven de € 41.056, wonen voornamelijk in de koopsector, 

al zien we dat nog 14% in een corporatiewoning woont. Tot die laatste groep behoren de zogenoemde 

‘goedkope scheefwoners’. 

 

Verdeling van huishoudens in de corporatiesector 
Om een doorrekening te kunnen maken van de behoefte aan sociale huurwoningen, is het relevant te 

bezien hoe de corporatiesector momenteel bewoond wordt.  
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Figuur 4.16: Gemeente Eindhoven. Bewoning corporatievoorraad naar huishoudenssamenstelling, leeftijd en inkomen, 2018 

 

 
Bron: Lokale Monitor Wonen, 2018. 

 

Een naar verhouding groot deel van de corporatiewoningen in Eindhoven wordt bewoond door alleen-

staanden. Het gaat om de helft van al het corporatiebezit in de stad. Getalsmatig betreffen alleenstaanden 
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bewoond door huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Circa driekwart van de 
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(€ 36.798). Bijna een kwart van de corporatiewoningen wordt bewoond door huishoudens met een 

middeninkomen (5%) of een hoger inkomen (18%). Met name deze laatste groep betreft huishoudens die 

goedkoop scheef wonen. 

 

Verwachte ontwikkeling inkomensdoelgroepen 
De ontwikkeling van de omvang van de sociale doelgroep is afhankelijk van demografische ontwikkelingen 

en het economisch perspectief voor de komende jaren. Wanneer het economisch voorspoedig gaat 

hebben meer mensen werk en behoren minder mensen tot de sociale doelgroep. Bij economische 

tegenslag zijn er meer mensen die te maken hebben met een laag inkomen en die wellicht hun baan 

verliezen. In goede tijden nemen de inkomens sterker toe, als het minder gaat zijn meer huishoudens 

afhankelijk van een uitkering en is de omvang van de sociale doelgroep groter. In onderstaand figuur is de 

ontwikkeling van de sociale doelgroep volgens drie economische scenario’s weergegeven. Het 

basisscenario gaat uit van een koopkrachtontwikkeling van gemiddeld 0,4% per jaar. Dit is vergelijkbaar 

met de gemiddelde ontwikkeling in de afgelopen jaren. Bij een economische laag scenario gaan we uit 

van 0% koopkrachtontwikkeling en bij een hoog scenario gaan we uit van 0,8% koopkrachtontwikkeling. 

 
Figuur 4.8: Gemeente Eindhoven. Verwachte ontwikkeling sociale doelgroep tot € 36.798 volgens de trendprognose, 2018 - 2033 

 
Bron: Lokale Monitor Wonen, Provinciale prognose, bewerking Companen, 2018. 

 

Bij alle economische scenario’s neemt de doelgroep toe, dat is inherent aan de sterke huishoudensgroei 

in de stad. Bij een economisch laag scenario neemt de omvang van de sociale doelgroep in Eindhoven 

tussen 2018 en 2033 naar verwachting met circa 12.000 huishoudens toe. Bij het basisscenario (0,4% 

jaarlijkse koopkrachtontwikkeling) is de toename circa 9.100 huishoudens en bij het hoog scenario circa 

6.400 huishoudens. Dus ook als het economisch voorspoedig gaat, groeit de omvang van de corporatie-

doelgroep in Eindhoven. 

 

Ontwikkeling benodigde sociale huurvoorraad 
De ontwikkeling van de sociale doelgroep vertalen wij door naar de in de toekomst benodigde sociale 

huurvoorraad in bezit van de woningcorporaties. Uitgangspunt daarbij is de huidige voorraad corporatie-

woningen in de stad, rekening houdend met het feit dat een deel van deze woningen wordt bewoond 

door huishoudens met een hoger inkomen en dus niet beschikbaar is voor de corporatiedoelgroep. Dit 

wordt ook wel goedkope scheefheid genoemd, zie ook figuur 4.16. Daar staat tegenover dat een deel van 
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de corporatiedoelgroep niet in een corporatiewoning woont. Ook dat gegeven is in de beschouwingen 

meegenomen. 

 

De ontwikkeling van de corporatiedoelgroep en de benodigde ontwikkeling van de omvang van de 

kernvoorraad zijn uitgewerkt volgende de drie beschreven scenario’s van koopkrachtontwikkeling. Daarbij 

zijn twee varianten uitgewerkt, een variant volgens de trendprognose en een variant volgens de 

ambitieprognose. De uitwerkingen gaan uit van gelijkblijvende scheefheid: eenzelfde deel van de kern-

voorraad als nu het geval is, zal ook in de toekomst bewoond worden door huishoudens met een hoger 

inkomen. 

 
Figuur 4.18: Gemeente Eindhoven. Ontwikkeling vraag naar woningen in de kernvoorraad volgens het midden en het hoge 

scenario’s van koopkrachtontwikkeling, bij gelijkblijvende scheefheid, volgens de trendprognose en de 
ambitieprognose, 2018 - 2033 

 

 
 
Bron: Lokale Monitor Wonen, Provinciale prognose, bewerking Companen. 
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volgens de ambitieprognose aantrekt. Dat betekent naast een aanzienlijke algehele toename van het 

aantal huishoudens in de stad, zich in absolute zin ook een aanzienlijk toename van het aantal 

huishoudens dat behoort tot de corporatiedoelgroep zal voordoen. Daarmee neemt de behoefte aan 

sociale huurwoningen toe.  

 

Met de genoemde uitgangspunten ramen wij de extra behoefte aan sociale huurwoningen in Eindhoven 

volgens de ambitieprognose in het economische middenscenario (+0,4%), bij gelijkblijvende scheefheid, 

op ongeveer +8.230 sociale huurwoningen. Bij een hoog koopkrachtscenario (+0,8%) bedraagt de 

benodigde toename van de omvang van de kernvoorraad tot 2033 zo’n +6.180 woningen. Volgens de 

trendprognose gaat het om +6.660 respectievelijk +4.800 woningen. 

 

4.5 Vraag naar middenhuur en dure huur 

Een goed zicht op de vraag naar huurwoningen in de vrije huursector is belangrijk voor Eindhoven. Dit 

marktsegment bedient immers een breed palet aan doelgroepen in de stad. Het gaat dan onder andere 

om huishoudens met een middeninkomen, grofweg tussen € 36.798 en € 45.000 per jaar. Dit zijn 

huishoudens die vanwege hun inkomenspositie vaak niet in de sociale huursector terecht kunnen, maar 

vaak ook niet kunnen kopen. Ook zijn expats een doelgroep voor huurwoningen in de vrije sector, primair 

vanwege hun hoge inkomenspositie en vanwege een behoefte aan flexibiliteit. In deze paragraaf werken 

wij de vraag naar middenhuur en dure huur in de vrije sector nader uit. 

 

Functie van de vrije huursector in Eindhoven 
De vrije huursector vervult een bijzondere functie in de stad. Deels vervult vrije sectorhuur een specifieke 

behoefte van huishoudens die gericht zoeken naar huurwoningen in dit segment, waaronder veel expats. 

Zij hebben zoals aangegeven behoefte aan flexibiliteit en ontzorging en zijn in staat en bereid daarvoor 

een hoge huur te betalen. In veel gevallen is de vraag naar woningen in de vrije huursector afkomstig van 

huishoudens met een middeninkomen die niet of nauwelijks terecht kunnen in de sociale huursector, 

maar ook niet in de positie zijn om te kunnen kopen. Zij richten zich op het middenhuursegment, 

woningen met een huur tussen € 711 en ongeveer € 1.000. De groep huurders die zich richt op dit segment 

bestaat ruwweg uit drie groepen: 

• huurders die bewust kiezen voor een woning met een middenhuur; 

• huurders voor wie de middenhuur eigenlijk relatief duur is maar die snel een woning nodig hebben; 

• huurders die de voorkeur geven aan kopen maar nog niet in de positie zijn dat te kunnen doen. 

Bij de laatste twee groepen moet bijvoorbeeld gedacht worden aan jongeren die graag zelfstandig willen 

wonen, maar nog onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd voor een sociale huurwoning of 

onvoldoende vermogend zijn om te kopen. Zij kiezen vanuit hun wens tot zelfstandigheid in eerste 

instantie voor een vrije sector huurwoning, in de wetenschap dat zij op termijn kunnen doorstromen. Ook 

kan het gaan om huishoudens die vanwege een acute situatie snel op zoek zijn naar woonruimte, 

bijvoorbeeld vanwege een scheidingsgeval of omdat zij een nieuwe baan hebben in of rond de stad en 

zich nabij willen vestigen. Zij kiezen voor vrije sector huurwoningen die snel beschikbaar zijn en stromen 

op termijn door naar de koopsector of sociale huursector. 

Meer dan de koopsector of de sociale huursector, biedt de vrije huursector daarmee ook vaak een 

alternatieve en tijdelijke woonoplossing. De vrije huursector is dus geregeld een ‘tussenoplossing’ die 

voorziet in de behoefte tot het moment dat de uiteindelijke woonwensen werkelijk geëffectueerd kunnen 

worden. De doorloopsnelheid in dit marktsegment is daarom ook gemiddeld wat hoger dan in de 
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koopsector en de sociale huursector. Met hetzelfde aanbod aan woningen kunnen verhoudingsgewijs dan 

ook meer huishoudens worden bediend. 

 

Leefstijlgroepen en voorkeuren 
In het woonwensenonderzoek van de MRE is de vraag naar huurwoningen en huurprijsklassen inzichtelijk 

gemaakt. De onderstaande tabel biedt een weergave van deze vraag per leefstijlgroep. 

 
Figuur 4.19 Gemeente Eindhoven. Woonvoorkeuren van leefstijlgroepen met een voorkeur voor huurwoningen, naar gewenste 

huurprijsklasse, op basis van woonwensenonderzoek MRE, 2018 

 
* Onder de leefstijlgroepen ‘Moderne gezinnen’ en ‘Welgestelde gezinnen’ blijkt vanuit het woonwensenonderzoek MRE 

nauwelijks vraag naar huurwoningen. 
Bron: Woonwensenonderzoek MRE 2018; bewerking Companen. 

 

Uit het woonwensenonderzoek blijkt dat de vraag naar huurwoningen in de vrije huursector (> € 711), 

zich vooral richt op het huurprijssegment tussen € 711 en € 1.000, de middenhuur. Alleen de 

carrièregerichte stellen, en in zeer beperkte mate de welgestelde medioren  en traditionele gezinnen, 

zoeken bewust in het segment vanaf € 1.000. Tot de carrièregerichte stellen behoren doorgaans ook 

expats, een doelgroep die in het woonwensenonderzoek in de MRE niet direct terugkomt. Deze 

carrièregerichte stellen hebben vaak een inkomen dat huren in dit segment goed mogelijk maakt. De 

overige leefstijlgroepen richten zich in de vrije huursector in eerste instantie op de middenhuur (€ 711 - 

€ 1.000) en nagenoeg niet op het huurprijssegment vanaf € 1.000. 
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Vraag naar vrije sectorhuurwoningen 
Op basis van het woonwensenonderzoek kunnen we concluderen dat de vraag naar vrije sectorhuur zich 

primair richt op het zogenoemde middenhuursegment, in de huurprijsklasse tussen € 711 en € 1.000. Op 

het niveau van de gehele gemeente richt circa 95% van alle woningzoekenden die gericht zoeken in de 

vrije sector, zich op een huurwoning met een middenhuur. Slechts 5% van de woningzoekenden in de stad 

zoekt bewust in het dure huurprijssegment vanaf € 1.000 per maand. Daarbij moet worden aangetekend 

dat  er in de praktijk meer markt kan zijn voor dure huur als huishoudens concessies doen in de huurprijs 

om zo hun andere woonwensen wel te kunnen realiseren. Het beschikbare huurwoningaanbod in de vrije 

sector en de afspraken die daarover worden gemaakt met verhuurders en ontwikkelaars, zijn daarmee 

zeer bepalend voor de vraag. Tot slot valt van de doelgroep expats een aanvullende vraag te verwachten 

in het hoogste huurprijssegment. 

 

4.6 Vraag naar vernieuwende woonconcepten 

In het woonwensenonderzoek binnen de MRE is woningzoekenden gevraagd in hoeverre zij openstaan 

voor vernieuwende woonconcepten. Hierbij is de vraag naar flexwonen inzichtelijk gemaakt. Ook is huis-

houdens gevraagd in hoeverre zij interesse hebben in het collectief ontwikkelen van woningen via 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 

 

Vraag naar flexwonen 
Bij flexwonen gaat het om snel beschikbare en in principe tijdelijke woonruimte. Hierbij gelden geen 

wachtlijsten en geen inschrijfprocessen. De nadruk ligt op het tijdelijke karakter, huishoudens stromen 

relatief snel door naar andere woonvormen. Flexwonen kan mogelijk een belangrijke rol vervullen voor 

huishoudens met een acute woonbehoefte. Van de respondenten die een woning zoeken in Eindhoven, 

was maar een klein aandeel (1,2%) per direct op zoek naar (tijdelijke) woonruimte. Aan hen is de vraag 

gesteld of zij interesse hebben in flexwonen. Circa twee derde deel van deze respondenten met een acute 

verhuiswens staat hiervoor open. Door het zeer beperkte aantal respondenten in de enquête dat zich 

richt op flexwonen, is het niet goed mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen op populatieniveau. 

Wel toont het aan dat de vraag naar flexwonen een nichemarkt betreft. 

 

Interesse in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
Aan de respondenten in het woonwensenonderzoek is tevens gevraagd hoe zij aankijken tegen CPO. Bij 

deze vraag is onderscheid gemaakt naar twee doelgroepen, namelijk: 

Concessies bij schaarste 

Het feit dat de meeste leefstijlgroepen in de basis geen voorkeur hebben voor het segment boven 

€ 1.000, betekent niet automatisch dat hieraan geen behoefte is. Het is logisch dat huishoudens in 

hun woonwensen de voorkeur geven aan een betaalbaar woningaanbod dat past bij hun inkomen. Bij 

het ontbreken van het gewenste aanbod, doen huishoudens in de praktijk concessies in hun woon-

voorkeuren. Daardoor kan het zijn dat zij woningen met een hogere huurprijs uiteindelijk aanvaarden. 

Dat laatste strookt met de signalen uit de huidige markt, waarin ontwikkelende partijen een grote 

vraag naar huurwoningen in het hoogste huurprijssegment signaleren. Deze vraag zal overigens ook 

afkomstig zijn van expats. Gekoppeld aan de woonvoorkeuren van huishoudens is deze vraag naar 

dure huur vooral ingegeven vanuit de concessies die huishoudens doen in de uiteindelijke huurprijzen, 

om hun andere voorkeuren wel te kunnen realiseren. 



 

722.102/G | Marktmechanismen op de  Eindhovense woningmarkt 53 

• Woningzoekenden in Eindhoven; dit betreft zowel respondenten die binnen de stad willen verhuizen 

als huishoudens die zich vanuit de MRE in de stad in Eindhoven willen vestigen. 

• Eindhovense huishoudens; dit betreft alle respondenten die woonachtig zijn in Eindhoven. 

 
Tabel 4.2 Gemeente Eindhoven. Interesse van respondenten in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in de stad Eindhoven 

Woonproduct Doelgroep 

Goed 
product, 
voor mij 

Goed 
product 

maar niet 
voor mij 

Geen goed 
product Weet niet 

Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap 

Woningzoekenden in Eindhoven 24% 41% 9% 27% 

Eindhovense huishoudens 17% 42% 12% 30% 

Bron: Woonwensenonderzoek MRE 2018; bewerking Companen. 

 

Onder woningzoekenden blijkt in de basis een duidelijke interesse in CPO. Circa een kwart van de woning-

zoekenden in Eindhoven beschouwt CPO als een geschikt woonproduct voor henzelf. Dat duidt op een 

zekere behoefte. In de praktijk zal deze wens niet altijd geëffectueerd worden, mede omdat CPO veel 

vraagt in termen van tijd en organisatie. Initiatiefnemers haken soms vroegtijdig af.  

 

Conclusie: vraag naar vernieuwende woonconcepten 
De vraag naar vernieuwende woonconcepten in Eindhoven betreft nadrukkelijk een nichemarkt. Dat is 

niet verrassend, de meeste huishoudens kiezen in de praktijk immers vaak nog voor meer traditionele 

woningen en woonvormen. Met daadwerkelijke innovatieve woonconcepten kunnen ander combinaties 

tussen woonmilieu en woningtype worden gemaakt, denk bijvoorbeeld aan woningen voor gezinnen in 

hoge dichtheden of juist kleine woningen in het groen. Het is daarom wenselijk ruimte voor vernieuwende 

woonconcepten vast te leggen in de gemeentelijke woningbouwprogrammering. 

 

4.7 Scenario-uitwerking 

In deze paragraaf werken we een viertal scenario’s uit voor ontwikkeling van de woningmarkt. We werken 

de scenario’s uit aan de hand van twee centrale dimensies, namelijk: 

1. Inzetten op de stedelijke roltrapfunctie of alle doelgroepen binnen de stad faciliteren. 

2. Bouwen voor de directe vraag of bouwen om doorstroming te stimuleren. 

Op beide dimensies kan de gemeente haar beleidskeuzes maken. Scenarioplanning is een uitstekend 

instrument om inzichtelijk te maken hoe bepaalde keuzes uitpakken op de woningmarkt en welke kansen 

en/of consequenties dit met zich meebrengt. 

 

Dimensie 1: Inzetten op de stedelijke roltrapfunctie of alle doelgroepen in de stad faciliteren. 

Bij de eerste dimensie is het de vraag welke positie Eindhoven vervult (en wil vervullen) in de regio. In 

hoofdstuk 3 hebben we het functioneren van de stedelijke roltrap geduid. Daaruit blijkt dat, ongeacht de 

crisis op de woningmarkt, duidelijk sprake was en is van doorstroom vanuit de stad naar het ommeland. 

Dat laat ruimte in de stad voor andere doelgroepen, zoals starters. Binnen deze dimensie maken we 

enerzijds inzichtelijk wat het betekent als de gemeente de keuze maakt om haar rol te vervullen binnen 

het stedelijke roltrapprincipe, ook in termen van regionale samenwerking. Anderzijds maken we 

inzichtelijk wat het betekent als de gemeente ervoor kiest in te zetten op een compleet aanbod aan 

woningen en woonmilieus voor alle doelgroepen in de stad. 

 

Dimensie 2: Bouwen voor de directe vraag of bouwen om doorstroming te stimuleren. 
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Bij de tweede dimensie gaat het meer om de vraag op welke doelgroepen de gemeente zich met nieuw-

bouw wil richten. De gemeente kan ervoor kiezen in te zetten op directe nieuwbouw voor doelgroepen 

die nu in de knel dreigen te raken, denk aan starters en/of middeninkomens. Ook kan de gemeentelijke 

inzet er juist op zijn gericht om doorstroming te bevorderen, eventueel in regionaal verband. Zodoende 

kunnen doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen en/of gezinnen) een verhuisstap maken, waardoor er aanbod 

vrijkomt voor andere doelgroepen (bijvoorbeeld starters en/of middeninkomens). 

 

Beide dimensies hangen met elkaar samen. Samengevat in een scenariomatrix leidt dit tot de ontwikkeling 

van een viertal woningmarktscenario’s, namelijk: 
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Scenario I: De dynamische roltrap 
• Inzet op stedelijke roltrapfunctie. 
• Focus op regionale samenhang. 
• Bouwprogramma gericht op doel-

groepen die in de knel (dreigen te) 
raken. 

Scenario II: Een leven lang wonen in de 
stad 
• Inzet op faciliteren alle doelgroepen 

in de stad Eindhoven. 
• Divers aanbod woningen en woon-

milieus in de stad. 
• Gemixt bouwprogramma. 
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Scenario III: Mobiliteit in leven, wonen en 
werken 
• Doorstroming in de regio faciliteren. 
• Jongeren in de stad, gezinnen in 

deregio. 
• Bouwprogramma regionaal 

afstemmen, gericht op doorstroming. 

Scenario IV: De stedelijke schuifpuzzel 
• Inzet op doorstroming binnen de 

stad. 
• Divers aanbod woningen en woon-

milieus in de stad. 
• Bouwen voor doorstroming. 

 Doorstroming stimuleren  

 

De verschillende scenario’s zijn uitgewerkt binnen de kwantitatieve ontwikkeling van de woningbehoefte 

volgens de ambitieprognose, de inzet op 300.000 inwoners in 2040. 

 

 

Scenario 1: De dynamische roltrap 
 

Uitgangspunten 

• Er wordt ingezet op de stedelijke roltrapfunctie: het naar verhouding aantrekken van veel jongere en 

kleine huishoudens in Eindhoven en het faciliteren van doorstroming van gezinnen naar de 

omliggende gemeenten. 

• De focus ligt op regionale samenhang en de samenwerking met de regiogemeenten. 

• Het bouwprogramma richt zich op doelgroepen die in de knel (dreigen te) raken, er wordt gebouwd 

voor de directe vraag van de groepen die je als stad wilt aantrekken. 

 

Betekenis voor de stad en de regio 

In het scenario ‘dynamische roltrap’ wordt ingezet op het aantrekken van veel jonge en kleine huis-

houdens die naar de stad komen om te studeren of om te werken. De nadruk ligt op kenniswerkers, die 

afkomen op de in de stad aanwezige hoogwaardige werkgelegenheid, zowel aan het begin van hun 

carrière als met een aantal jaar ervaring. Dominantie leefstijlen zijn stedelijke starters, yuppen en dinkies 

en carrièregerichte stellen. Het gaat echter niet alleen om kleine huishoudens, ook moderne gezinnen 

vinden in dit scenario hun plek in de stad. 
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De dynamische roltrap is een scenario met een hoge mate van urgentie. De economie draait op volle 

toeren, er moet nú doorgepakt worden om de ambities te verwezenlijken. Om het benodigde arbeids-

potentieel aan te trekken moeten aantrekkelijke woonplekken worden gerealiseerd voor de werknemers 

die de stad nodig heeft. Dit betekent direct bouwen voor de woningvraag van deze groepen, met het 

accent op stedelijk wonen binnen de ring, en waarbij de focus ligt op appartementen in de vrije huursector 

en in de koopsector. Voor de high potentials, studenten en mensen aan het begin van hun carrière die nu 

nog een lager inkomen hebben, zijn woningen met een lagere huur nodig. De stedelijke woonomgeving is 

belangrijker dan een grote woning; flexibiliteit is voor deze groep een sleutelwoord. 

 

Als huishoudens die een aantal jaar geleden naar de stad zijn verhuisd in een andere levensfase komen 

en gezinnen gaan vormen, stromen zij door uit de stedelijke woonmilieus naar de meer suburbane en 

dorpse woonmilieus rond de stad, vaak in buurgemeenten, deels ook in de ruimere en groenere groen-

stedelijke woonmilieus binnen Eindhoven. Een grondgebonden woning met een tuin in een rustige en 

veilige woonomgeving is voor de meeste gezinnen toch de ideale woonsituatie. 

 

In het dynamische roltrapscenario is Eindhoven de magneet voor de regio die de huishoudens aantrekt. 

Huishoudens die later hun weg vinden naar de randen van de stad en de omliggende gemeenten. De stad 

is daarmee heel bepalend voor de vitaliteit van de omliggende gemeenten. 

 

Een belangrijk aandachtspunt in een scenario dat is gericht op het aantrekken van huishoudens die zich 

richten op het stedelijk wonen, is dat, ook als men ouder wordt, men vaak georiënteerd blijft op het 

stedelijke wonen. Huishoudens die de eerste fase van hun wooncarrière in de stad hebben doorgebracht 

en, toen er kinderen kwamen, naar de omliggende gemeenten zijn verhuisd, kiezen er vaak voor op latere 

leeftijd weer terug te keren naar de stad om nog een aantal jaren in goede gezondheid te genieten van 

het stedelijk leven. Deze groepen richten zich vaak op de rustigere wijken met aansluiting op het centrum. 

De verdeling van de aanvullende woonbehoefte naar woonmilieus ziet er als volgt uit: 

 
Figuur 4.21: Gemeente Eindhoven. Indicatie verdeling nieuwbouw en transformatieopgave naar gevraagde woonkwaliteit, per 

woonmilieu en totaal volgens scenario 1 ‘De dynamische roltrap’, 2018 - 2033 

 Centrumstedelijk Binnen de ring Buiten de ring Groenstedelijk Totaal 

Aanvullende 
woningvraag 

+6.530 +11.400 +11.100 +5.230 +34.260 

 
Bron: Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 
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De huidige planvoorraad van Eindhoven sluit in de oriëntatie op het bouwen binnen de ring in belangrijke 

mate aan op het dynamische roltrapscenario. 

 

Scenario 2: Een leven lang wonen in de stad 
 

Uitgangspunten 

• De inzet op het faciliteren van alle doelgroepen in de stad Eindhoven die zich richten op een stedelijk 

of suburbaan woonmilieu. Huishoudens kunnen in de stad een volledige wooncarrière doorlopen. 

Een goede afstemming met de regiogemeenten is nodig.  

• Er wordt een divers aanbod woningen en woonmilieus geboden in de stad. 

• Gemixt bouwprogramma, gericht op het faciliteren van de directe vraag van alle groepen die in de 

stad willen wonen. 

 

Betekenis voor de stad en de regio 

Het scenario ‘Een leven lang wonen in de stad’ is er op gericht dat Eindhoven haar inwoners de mogelijk-

heid biedt in alle stadia van hun wooncarrière in de stad te blijven wonen. Dit betekent dat jongeren die 

hun roots in de stad hebben de eerste stap in hun wooncarrière in Eindhoven kunnen zetten. Het betekent 

ook dat jongere huishoudens die vanwege opleiding en werk naar de stad zijn gekomen, er de volgende 

stap kunnen zetten en een woning en woonomgeving kunnen vinden die dit mogelijk maakt. Ouderen 

kunnen, als de kinderen het huis uit zijn, binnen de stad een geschikte woning vinden om zorgeloos oud 

te worden. 

 

Het scenario ‘Een leven lang wonen en werken in de stad’ betekent het doorbreken van de traditionele 

roltrapwerking van de stad. Inzet op het faciliteren van woningen en woonmilieus voor alle leefstijl-

groepen die in de stad wonen, zorgt dat de dynamiek met de regiogemeenten verandert; de stad is minder 

de magneet voor de regio en meer een concurrent in de strijd om het aantrekken en vasthouden van 

woningzoekenden. Kiezen voor het faciliteren van alle groepen in de stad, betekent ook dat minder wordt 

ingezet op de aanzuigende werking voor de jongere en kleine huishoudens. Die zullen natuurlijkerwijs nog 

steeds in belangrijke mate toestromen, maar de benodigde accentverschuivingen in het bouwprogramma 

maken dat de toestroom minder op deze groepen is gefocust en ook andere groepen vestigers 

aantrekkelijke woningen en woonmilieus in de stad vinden. 

 

Inzetten op ‘een leven lang wonen in de stad’ vraagt een bouwprogramma dat is gericht op het bedienen 

van de vraag van alle leefstijlgroepen in de stad. Een brede mix aan huur- en koopwoningen, zowel in een 

stedelijke setting als in de meer suburbane en groenstedelijke gebieden in de stad.  

 

Het scenario sluit, meer dan het scenario ‘dynamische roltrap’, aan op de woonwensen van de 

verschillende leefstijlgroepen die zich volgens het woonwensenonderzoek richten op de stad en daarmee 

op de geschetste kwalitatieve ontwikkeling van de woningbehoefte eerder in dit hoofdstuk. Ten opzichte 

van de huidige samenstelling van de planvoorraad naar de verschillende woonmilieus, betekent dat een 

groter accent op de meer suburbane gebieden buiten de ring. De verdeling van de aanvullende woon-

behoefte naar woonmilieus ziet er als volgt uit: 
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Figuur 4.22: Gemeente Eindhoven. Indicatie verdeling nieuwbouw en transformatieopgave naar gevraagde woonkwaliteit, per 
woonmilieu en totaal volgens scenario 2 ‘Een leven lang wonen in de stad’, 2018 - 2033 

 Centrumstedelijk Binnen de ring Buiten de ring Groenstedelijk Totaal 

Aanvullende 
woningvraag 

+4.660 +11.400 +11.460 +6.740 +34.260 

 
Bron: Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

Scenario 3: Mobiliteit in leven, wonen en werken 
 

Uitgangspunten 

• De doorstroming in de regio faciliteren; aansluiten bij de behoeften die horen bij verschillende levens-

fasen. 

• Het faciliteren van jongere huishoudens en kleinere huishoudens in de stad, gezinnen in regio-

gemeenten. 

• Bouwprogramma regionaal afstemmen, gericht op doorstroming. 

 

Betekenis voor de stad en de regio 

Het scenario ‘Mobiliteit in leven, wonen en werken’ zet in op het in stand houden en versterken van de 

roltrapfunctie van Eindhoven in de regio. In die zin lijken de uitgangspunten sterk op het scenario 

‘Dynamische roltrap’. Eindhoven richt zich op het aantrekken van jongere en kleinere huishoudens die 

naar de stad komen voor studie of hoogwaardige werkgelegenheid. Echter, binnen de stad en binnen de 

regio wordt in dit scenario meer ingezet op het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt, en 

minder op het direct bouwen voor de vraag van woningzoekenden. Door te sturen op de doorstroming 

profiteren meer huishoudens van het realiseren van nieuwbouw of transformatie naar woonruimte. 

Immers, als voor de directe vraag wordt gebouwd, wordt met een nieuwe woning één huishouden 

geholpen. Als wordt ingezet op het realiseren van nieuwbouw en transformatie gericht op het einde van 

natuurlijke doorstroomketens, worden met één nieuwe woning meerdere huishoudens bediend. Hoe 

langer de doorstroomketen, hoe effectiever de investering in nieuwbouw of transformatie. 

 

In een scenario waarin de stad en de regio zich richten op verschillende leefstijlgroepen, vraagt een 

strategische inzet op het maximaliseren van doorstroming intensieve afstemming binnen de regio. Het 

scenario houdt in dat leven, wonen en werken zich afspelen op een regionaal metropoolniveau, en dat de 

woningmarkt in al haar facetten op een regionaal niveau moet worden aangestuurd. De stad richt zich op 
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het aantrekken van stedelijke starters, yuppen en dinkies en carrièregerichte stellen. Moderne gezinnen 

en welgestelde gezinnen vinden een plek in de groenstedelijke woonmilieus in de stad en in de hoog-

waardige woonmilieus in de omliggende gemeenten. Onder deze leefstijlen bevinden zich ook vaak 

buitenlandse werknemers (expats). Stedelijke leefstijlgroepen die in een volgende levensfase komen, 

stromen door naar de omliggende gemeenten. Ze werken grotendeels in Eindhoven. Mobiliteit en bereik-

baarheid zijn daarom kernbegrippen in dit scenario.  

 

Het scenario ‘Mobiliteit in leven, wonen en werken’ vraagt in Eindhoven een bouwprogramma dat is 

gericht op de stedelijke woonmilieus. In deze woonmilieus komen ook woningen vrij doordat huishoudens 

in de gezinsfase doorstromen naar buiten. Het vraagt aantrekkelijke woningen in een aantrekkelijke 

woonomgeving voor de dynamische stedelijke starters, yuppen en dinkies en kleine huishoudens, maar 

moet ook de mogelijkheid bieden voor ‘empty nesters’ om terug te keren naar de stad en de stedelijke 

woonomgeving. Tevens moeten de meer traditionele leefstijlgroepen in de stad niet uit het oog worden 

verloren. Zij zijn vaak sterk gericht op de stad en willen hun hele leven in de stad kunnen wonen. Dat 

betekent ook in Eindhoven een vraag naar grondgebonden huurwoningen en (goedkopere) koop-

woningen. De verdeling van de aanvullende woonbehoefte naar woonmilieus ziet er als volgt uit: 

 
Figuur 4.23: Gemeente Eindhoven. Indicatie verdeling nieuwbouw en transformatieopgave naar gevraagde woonkwaliteit, per 

woonmilieu en totaal volgens scenario 3 ‘Mobiliteit in leven, wonen en werken’, 2018 - 2033 

 Centrumstedelijk Binnen de ring Buiten de ring Groenstedelijk Totaal 

Aanvullende 
woningvraag 

+4.100 +10.070 +13.650 +6.440 +34.260 

 
Bron: Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

Scenario 4: De stedelijke schuifpuzzel 
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• Het inzetten op doorstroming binnen de stad. 

• Divers aanbod woningen en woonmilieus in de stad. 

• Bouwen voor doorstroming; het bereiken van de langste doorstroomketens. 
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Betekenis voor de stad en de regio 

Het vierde scenario zet in op het faciliteren van alle groepen in de stad door de strategische inzet op het 

bevorderen van doorstroming binnen de stad. De stad is er op gericht alle leefstijlgroepen binnen Eind-

hoven een plek te bieden. Om te sturen op zo lang mogelijke doorstroomketens moet worden ingezet op 

het realiseren van woningen in de meer luxe segmenten, zowel voor kleinere huishoudens als voor 

gezinnen. Leefstijlgroepen moeten de volgende stap in hun wooncarrière binnen de stad kunnen zetten; 

als zij kunnen doorstromen naar een grotere en meer aantrekkelijke woning, maken zij woningen vrij voor 

nieuwe groepen in de stad. Een stedelijke schuifpuzzel. 

 

Inzet op het toevoegen van woningen aan de bovenkant van de markt om doorstroming te bevorderen, 

kent een aantal uitdagingen. Het aanbieden van excellente woonmilieus binnen de stad wordt zeer 

belangrijk. De stad moet concurreren met woonmilieus in de omliggende gemeenten die zijn gericht op 

leefstijlgroepen met een hoger inkomen die in een luxere grondgebonden woning met een tuin willen 

wonen, in een rustige en veilige leefomgeving. Een tweede uitdaging vormt de bereidheid van huis-

houdens om daadwerkelijk door te stromen. Met name oudere huishoudens zijn minder vaak geneigd om 

te verhuizen en kiezen er voor lang in hun (grote) woning te blijven wonen. Dat heeft meestal niet 

specifiek te maken met het ontbreken van geschikt aanbod, maar met het feit dat ouderen vaak opzien 

tegen verandering en de beslommeringen die verhuizen met zich meebrengt. In een maatschappij met 

steeds meer oudere mensen vraagt dat om andere strategieën dan alleen het bieden van geschikt woning-

aanbod. Intensieve inzet op het ontzorgen van ouderen rond verhuizingen draagt bij aan het bevorderen 

van doorstroming. 

 

Binnen de stedelijke schuifpuzzel moet nadrukkelijk ook de sociale huursector worden betrokken. 

Huurders van sociale huurwoningen zijn door de jaren heen steeds vaker ouderen met een klein pensioen, 

alleenstaanden en mensen met een uitkering. Gezinnen bewonen steeds minder vaak een corporatie-

woning. Naast de stedelijke starters die aan het begin van hun wooncarrière zijn aangewezen op een 

sociale huurwoning en dan kunnen doorstromen naar de vrije huursector of een koopwoning, is er een 

groep huurders die hun hele wooncarrière doorlopen in een sociale huurwoning. Dit betreft vaak de 

leefstijlgroepen ‘traditionele stellen’ en ‘wijkgebonden senioren’. 

 

Ten opzichte van de huidige planvoorraad naar woonmilieu-indeling, vraagt de stedelijke schuifpuzzel 

meer aandacht voor ruimere, groenstedelijke woonmilieus en excellente woonmilieus buiten de ring. 
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Figuur 4.24: Gemeente Eindhoven. Indicatie verdeling nieuwbouw en transformatieopgave naar gevraagde woonkwaliteit, per 
woonmilieu en totaal volgens scenario 4 ‘De stedelijke schuifpuzzel’, 2018 - 2033 

 Centrumstedelijk Binnen de ring Buiten de ring Groenstedelijk Totaal 

Aanvullende 
woningvraag 

+4.100 +10.070 +13.650 +6.440 +34.260 

 
Bron: Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 

 

In kwantitatieve zin zijn de verschillen tussen de scenario’s als volgt: 

 
Tabel 4.25:  Gemeenten Eindhoven. Samenvatting aanvullende kwantitatieve woningbehoefte per scenario naar woonmilieu 

volgens de ambitieprognose, 2018 – 2033. 

 
Centrumstedelijk 

Binnen de 
ring 

Buiten de 
ring 

Groenstedelijk Totaal 

Scenario 1: 
‘Dynamische roltrap’ 

+6.530 +11.400 +11.100 +5.230 +34.260 

Scenario 2 ‘Een leven 
lang wonen in de stad’ 

+4.660 +11.400 +11.460 +6.740 +34.260 

Scenario 3 ‘Mobiliteit 
in leven, wonen en 
werken’ 

+4.100 +10.070 +13.650 +6.440 +34.260 

scenario 4 ‘De 
stedelijke 
schuifpuzzel’ 

+4.100 +10.070 +13.650 +6.440 +34.260 

Bron: Bronnen: CBS Microdata 2006-2016, gemeente Eindhoven, regionaal woonwensenonderzoek MRE, bewerking Companen. 
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5 Conclusie en strategische vraagstukken 

5.1 Ontwikkeling woningbehoefte 

• De huishoudensontwikkeling in Eindhoven ligt de laatste jaren structureel boven de ontwikkeling die 

de provinciale bevolkings- en huishoudensprognoses voorzien. De trendmatige ontwikkeling ligt 

echter nog lager dan de ontwikkeling die leidt tot een geambieerd inwonertal van 300.000 inwoners 

in 2040. 

• Om dit inwonertal in 2040 te halen is het nodig in die periode per saldo ruim 40.000 woningen toe te 

voegen. Eindhoven wil een ongedeelde stad zijn. Vanuit dit principe is er van uitgegaan dat ook 

huishoudens met een lager inkomen in toenemende mate de weg naar de stad vinden. In de komende 

vijftien jaar zijn volgens de ambitieprognose zo’n 8.200 extra woningen in de sociale huursector nodig 

in de stad. 

• De kwalitatieve woningbehoefteontwikkeling laat een concentratie zien op de woonmilieus binnen 

de ring, waaronder het centrumstedelijke woonmilieu. De huidige planvoorraad zet sterk in op de 

roltrapfunctie van Eindhoven en zet nog sterker dan uit de behoefte blijkt, in op centrumstedelijk 

wonen en wonen in de overige wijken binnen de ring. 

• Het leidt ertoe dat de behoefteontwikkeling in het woonmilieu buiten de ring in de planvoorraad 

vooralsnog te weinig wordt bediend. Dit kan een principiële keuze zijn. 

• Bijna  de helft van de extra woningvraag in de komende jaren richt zich op de huursector. Binnen de 

huursector is er veel vraag naar woningen met een sociale huur, maar een aanzienlijk deel van de 

vraag richt zich op de vrije huursector. De vraag naar vrije sectorhuur is in belangrijke mate afkomstig 

van huishoudens met een middeninkomen die zich richten op het segment tot € 1.000. De vraag naar 

vrije sector huurappartementen concentreert zich grotendeels in het (centrum)stedelijke deel van 

Eindhoven, vraag naar grondgebonden huurwoningen in de vrije sector is er zowel in de buurten 

binnen de ring als in de groenstedelijke woonmilieus. 

 

5.2 Inzichten vanuit de scenarioverkenning 

• De huidige planvoorraad is sterk gericht op bouwen in het centrumstedelijke woonmilieu en in de 

andere gebieden binnen de ring. Dit sluit aan bij het scenario ‘dynamische roltrap’ dat uitgaat van het 

bouwen van woningen voor de directe vraag van groepen jongere en kleinere huishoudens die de 

stad wil trekken, om de economische motor te laten draaien. Kiezen voor deze ontwikkeling betekent 

dat er minder ruimte is voor de woonwensen van leefstijlgroepen die zich richten op de gebieden 

buiten de ring.  

• Inzetten op het bieden van woningen en woonmilieus in de stad voor alle leefstijlgroepen, leidt ertoe 

dat dynamiek op de woningmarkt in de regio zal veranderen. Het betekent ook dat in de stad 

gebouwd wordt voor alle leefstijlgroepen. Dat verkleint het aantal huishoudens met het benodigde 

arbeidspotentieel dat in de stad gehuisvest kan worden. 

• Kiezen voor een scenario van aantrekken van kleine en jonge huishoudens in de stad en het laten 

doorstromen van gezinnen naar de omliggende gemeenten, vraagt veel aandacht voor de infra-

structuur binnen de regio. Werken in de stad en wonen in de omliggende gemeenten stelt eisen aan 

de bereikbaarheid van de stad. 
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• De roltrapfunctie brengt met zich mee dat huishoudens die gekozen hebben voor wonen in een 

stedelijke leefomgeving, op een gegeven moment verhuizen naar meer suburbane en dorpse woon-

milieus in de omliggende gemeenten. Als zij op latere leeftijd een volgende stap zetten en willen 

verhuizen naar een levensloopgeschikte woning, zal een groot deel van hen ambiëren weer in de stad 

te gaan wonen. Als de stad dit wil faciliteren, betekent het dat voor deze groepen aantrekkelijke 

woningen beschikbaar moeten zijn. 

• Kiezen voor een scenario waarin alle leefstijlgroepen in de stad kunnen blijven wonen, terwijl wordt 

gestreefd naar maximale doorstroming, brengt enkele specifieke uitdagingen met zich mee. Een 

daarvan is de bereidheid van ouderen om op een gegeven moment te verhuizen naar een levensloop-

geschikte woning. Daarin is ontzorging nodig. 

 

5.3 Principiële keuzerichtingen 

• Het ambitieuze scenario om te groeien naar 300.000 inwoners in 2040 brengt urgentie met zich mee. 

De economie draait op volle toeren en de stad groeit snel. Om de juiste werknemers aan te trekken 

zijn voor hen aantrekkelijke woningen en woonmilieus nodig. Dat maakt het nodig om voor de directe 

woningvraag te bouwen. Echter, inzetten op het streven naar maximale doorstroming laat meer 

huishoudens profiteren van de woningen die aan de voorraad worden toegevoegd. 

• Eindhoven wil een ongedeelde stad zijn. Een hogere groeiambitie kan ingevuld worden door vooral 

leefstijlgroepen met een hoger inkomen aan te trekken, of door alle leefstijlgroepen in gelijke mate 

een plek te geven. 

• Op dit moment functioneert Eindhoven als een magneet, die in hoge mate jongere, kleine huis-

houdens aantrekt, die vervolgens na een aantal jaren doorstromen naar andere gemeenten in de 

regio. Er kan voor worden gekozen deze roltrapfunctie te doorbreken en er naar te streven alle 

leefstijlgroepen naar de stad te trekken en huishoudens in Eindhoven de mogelijkheid te bieden alle 

fasen van hun wooncarrière in de stad te doorlopen. De stad wordt dan een concurrent van de 

omliggende gemeenten. 

• Als er voor wordt gekozen in te zetten op het handhaven en versterken van de roltrapfunctie van de 

stad, én in te zetten op het bouwen voor maximale doorstroming, is regionale samenwerking in het 

vormgeven van het woonbeleid onontbeerlijk. Alle gemeenten moeten dan vanuit het regiobelang 

hun keuzes maken. 

 

5.4 Vervolgstrategieën woningbouwprogrammering 

• In dit onderzoek is in beeld gebracht hoe de kwalitatieve woningbehoefte zich ontwikkelt wanneer 

Eindhoven inzet op de ambitieuze groei van het inwonertal naar 300.000 in 2040. Daarbij is een beeld 

geschetst van de woonvoorkeuren van de verschillende leefstijlgroepen. De verdere invulling van de 

woningbouwprogrammering is in hoge mate afhankelijk van de keuzes die Eindhoven maakt ten 

aanzien van de verschillende uitgewerkte scenario’s. Per scenario is een indicatie gegeven van de 

omvang en samenstelling van de woningbehoefte per woonmilieu. 

• Een scenario dat uitgaat van bouwen voor het in gang zetten van doorstroming, is in hoge mate 

afhankelijk van het daadwerkelijk ontstaan van de beoogde doorstroming. Het is daarom zaak te 

blijven monitoren of met de inzet van nieuwbouw en transformatie de beoogde groepen worden 

bediend en de ketens op gang komen. 

 


