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Bijlage C: Samenvatting “Woningvoorraad en bewoning” WiMRA 2021  

Onderstaand wordt een samenvatting gegeven, ingezoomd wordt op de regio Zuid-Kennemerland/ 

IJmond en Haarlem zover dit mogelijk is. 

Woningvoorraad en bewoning 

Het groeitempo is gedaald in de MRA. 

De afname van de groei werd veroorzaakt door de coronacrisis (oversterfte en minder instroom uit 

buitenland) Vooral groei van het aantal alleenwonende huishoudens stagneert. De vergrijzing wordt 

zichtbaar: aantal 55-plus huishoudens neemt toe. De deelregio Zuid-Kennemerland/ IJmond heeft de 

laagste groei in de MRA. 

Inkomensontwikkeling 

Alleenwonenden en ouderen hebben vaker te maken met inkomensdaling, alleenwonenden hebben 

een inkomen en ouderen hebben soms te maken met het achterblijven van de groei van pensioenen. 

De afname van de middeninkomens (€40.024-€60.036) tussen 2017-2021 is in de hele MRA. 16% van 

de MRA heeft een middeninkomen. De middeninkomens zijn in de MRA voor 25% alleenwonend 

hoger opgeleiden (meestal tijdelijk) en (25%-27%) stellen met lager middelbaar opleiding (meestal 

wat ouder en vaker blijvend). Er zijn veel middeninkomens in diverse wijken van Haarlem en wijken 

verspreid binnen Zuid-Kennemerland/ IJmond. Dit duidt op polarisatie van inkomens op 

huishoudensniveau. Er zijn vooral lage inkomens in Meerwijk-Haarlem en Velsen-Noord. 

Ontwikkeling woningvoorraad 

De koopvoorraad (48%) en de sociale huurvoorraad van corporaties (30%) is stabiel van omvang. De 

vrije huursector van corporaties is stabiel (4%) in de MRA. In Zuid-Kennemerland/ IJmond is 57% 

koopwoningen,  27% sociale huur corporaties en 4% vrije sector huur corporaties. 

In de MRA is binnen de particuliere huur een verschuiving van sociaal naar vrije sector. Het aandeel 

sociale huur van particulieren daalde van 9% (2017) naar 7% (2021) en het aandeel in de vrije sector 

van particulieren steeg van 8% naar 12%. In Zuid-Kennemerland/ IJmond daalde het aandeel sociale 

huur van particulieren van 5% (2017) naar 7% (2021) en het aandeel in de vrije sector van 

particulieren steeg van 7% naar 8%. 

Er zijn weinig middeldure huur en betaalbare koop in de woningvoorraad in de MRA. In 

Zuid-Kennemerland/ IJmond is 32% huur tot €752 (61% daarvan is tot €679), 6% middensegment, 5% 

dure huur, 2% goede koop (€188.000), 13% middensegment koop en 42% dure koop. Binnen Zuid-

Kennemerland/ IJmond is er veel sociale huur in vergelijking met de MRA vooral in Haarlem (Europa-, 

Boerhaave- en Meerwijk (respectievelijk 48%, 44% en 70%) en de Slachthuiswijk met 64%).  

Het aandeel middeldure huur (€752 - €1053) is vooral in Parkwijk en ten zuiden van Haarlem 

centrum. Er is meer particuliere huur, maar steeds minder met een sociale of middeldure huur. 

De dure huur groeide van 32% naar 42% in de MRA. Het sociale segment daalde van 43% naar 35%. 

Woningen <60 m2 vielen, vanwege huurprijsregulering, eerst in het sociale segment. Door 

versoepeling van regulering krijgen veel part. huurwoningen bij nieuwe verhuur een hogere huur. 

Het aandeel particuliere huur <60 m2 in sociaal segment daalde van 62% (2019) naar 49% (2021). 

3% van de koopwoningen in de MRA is tot €188.000 ( bereikbaar voor inkomens tot €40.024). 25% 

van de woningenvoorraad heeft een WOZ waarde tussen €188.000 en €296.000 (bereikbaar voor 

middeninkomens). In Zuid-Kennemerland/IJmond is dit 22%; met name in IJmond). 

Vergelijking inkomens en woonsegmenten 

Het aandeel lage inkomens tot €40.024 is hoger (42%) dan het aandeel betaalbare voorraad (38%). 

De mogelijkheden voor lage inkomens op de woningmarkt zijn daarmee zeer beperkt, zij zijn 
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afhankelijk van het betaalbare segment en kunnen niet uitwijken naar een duurder segment. Het 

aandeel huishoudens met een middeninkomen en de middeldure voorraad zijn afgenomen. Het 

aandeel middeninkomens nam af van 20% naar 18% en de middeldure voorraad ging van 24% naar 

20%. De ruimte op de woningmarkt is voor hen blijvend krap. 

Bewoning woningvoorraad  

Er is een toename van lage inkomens in de sociale huursector, vrije huursector en koopsector. 

Het aandeel van de laagste inkomens in sociale huurwoningen van corporaties neemt toe. In de MRA 

groeit de groep lage inkomens. Huishoudens met een inkomen tot €40.0241wonen vaker in sociale 

huur (84%). Vooral het aandeel huishoudens met de laagste inkomens is gestegen (60% 2021). 

Het aandeel huishoudens dat in een sociale huurwoning van een corporatie woont met een huur < 

€752 en inkomen heeft dat > €44.635, en dus ‘goedkoop scheef huurt’ is gelijk gebleven, nl. 13%,  

7% heeft een middeninkomen en 6% een hoog inkomen. 

In Zuid-Kennemerland/IJmond heeft 80% in de sociale huur van corporaties een laag inkomen (tot 

€40.024), dit is het laagste van de MRA. Het percentage midden- en hoge inkomens in sociale huur 

van corporaties is in Zuid-Kennemerland/IJmond met 16% in de MRA relatief het hoogst. Huurders in 

sociale huur van particulieren hebben steeds vaker een inkomen tot de grens voor sociale huur, 77% 

in 2021 (73% 2019). De groei komt door toename van lage inkomens en afname middeninkomens. Er 

is een toename van lage inkomens in de vrije sector huur, vooral dure huur. Het aandeel 

middeninkomens is gedaald en hoge inkomens is afgenomen in de vrije sector. 

De vrije sector huurwoningen worden vaker bewoond door huishoudens met een inkomen tot de 

grens voor sociale huur (€40.024), zij wonen ‘duur scheef’ (25%), (2019: 22%). Dit hangt samen met 

de algemene groei van het aandeel lage inkomens in de MRA. In de vrije sector wonen vooral alleen-

wonenden en stellen en minder (eenouder)gezinnen. Ze zijn veelal jong, alleenwonenden die ‘duur 

scheef’ wonen, 43% is < 35 jaar. Bij de middeldure huur van corporaties heeft 26% een inkomen tot 

de sociale huurgrens (woont duur scheef), dit neemt af. Bij de particuliere middenhuur  is dit 41% en 

groeit. De middeldure huur van particulieren wordt vaker bewoond door jonge huishoudens (<35 

jaar) dan de middeldure huur van corporaties (44% versus 20%). In de particuliere middeldure huur 

wonen meer alleenstaanden dan in de middeldure huur van corporaties (49% versus 25%). 

In Zuid-Kennemerland/ IJmond heeft 42% in de middeldure huur een inkomen tot de sociale 

huurgrens, hoogste van de MRA. Het aandeel middeninkomens in de middeldure huur ligt met 24% 

in Zuid-Kennemerland/IJmond het laagst binnen de MRA. In de koopsector slinkt het aandeel 

middeninkomens en stijgt het aandeel lage en hoge inkomens. In 2021 heeft 22% van de 

huishoudens in een koopwoning een inkomen tot de sociale huurgrens (door krimp van de 

middenklasse en groei van de lage inkomens). In de meeste MRA regio’s wonen meer hoge inkomens 

in de koopsector, o.a. in Zuid-Kennemerland/ IJmond. Het aandeel middeninkomens onder kopers 

loopt terug. Het aandeel woning-eigenaren met een laag inkomen (< €40.024) is 20% - 23% (Zuid-

Kennemerland/ IJmond: 22%). Lage inkomens huren minder vaak sociaal en vaker in de vrije sector.  

Woonsituatie 

Van de huishoudens met een inkomen tot €40.024 woont 65% in een sociale huurwoning.  Dit 

aandeel daalt. Lage inkomens wonen vaker in een vrije sector huurwoning van particulieren (2019: 

6%/ 2021 8%). 25% van de huishoudens met een laag inkomen heeft een koopwoning (2019:24%). 

20% van de huishoudens met een laag inkomen heeft een hypotheek tot €663. 60% van de lage 

inkomens in Zuid-Kennemerland/ IJmond woont in een sociale huurwoning. De lage inkomens wonen 
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vaker dan eerst in de particuliere vrije sector. Onder eigenaren met laag inkomen nam het aandeel 

met een lage/afbetaalde hypotheek toe 

De middeninkomens (€40.024- €60.036) wonen steeds minder vaak in een sociale huurwoning (2018: 

25% en 2021: 22%). Onder middeninkomens huurt 22% een woning in de vrije sector van corporaties 

of particulieren (2019: 16%). Van de middeninkomens woont 14% in een huurwoning met een 

middeldure huur (€752- €1053). 56% van de middeninkomens is eigenaar, ze hebben steeds vaker 

een hypotheek < €663 (36%). 72% van de hoge inkomens heeft een koopwoning, dit aandeel neemt 

af. 47% van de hoge inkomens heeft een hypotheek van > €663, dit aandeel groeit. Er zijn meer hoge 

huren in de particuliere vrije sector. In 2021 huurt 22% van de hoge inkomens in de totale vrije 

sector. 6% van de hoge inkomens woont in een sociale huurwoning. In Zuid-Kennemerland/ IJmond is 

het aandeel hoge inkomens bij woningeigenaren gelijk gebleven. 

Huur-en hypotheeklasten 

Huurders in de MRA betalen aan kale huur p/mnd €756 (2021) (2019: €682, een stijging van 11%). De 

gemiddelde huur is afgelopen periode ook gestegen. De huren stegen tussen 2019-2021 het sterkst 

voor particuliere vrije sectorwoningen (10%). Huurders van een particuliere vrije sector woning 

betalen in de MRA gemiddeld €1305 aan kale huur. Recent verhuisden in de particuliere vrije 

huursector betalen gemiddeld €1403 aan kale huur. In de vrije huursector van corporaties liggen de 

gemiddelde huren lager, maar stegen de huren met 6% (2019-2021). Gemiddeld zijn huurders van 

een vrije sector huur van een corporatie €969 aan huur kwijt p/mnd. Voor recent verhuisden is dit 

gemiddeld €1079. In Zuid-Kennemerland/ IJmond is de gemiddelde huur €709, de ena laagste van de 

MRA-regio’s. Huurders in de MRA betalen (- huurtoeslag) gemiddeld 30% van hun netto inkomen aan 

huur. In de sociale huur bleven de huurquotes gelijk. In de vrije sectorhuur nam de gemiddelde 

huurquote toe. De stijging van de gemiddelde huurquote komt door stijging van de huurquote in de 

vrije sectorhuur, vooral in de vrije sectorhuur van particulieren (2019: 33% naar 2021: 36%). 

Recent verhuisden zijn in alle huursectoren meer geld kwijt aan huur dan zittende huurders. De 

huurquote is van huishoudens die recent naar een huurwoning in de particuliere vrije sector zijn 

verhuisd het hoogst (37%), daarna die van recent verhuisden in de vrije sector van corporaties. Bij 

zittende huurders is deze toename waarschijnlijk een gevolg van inkomensachteruitgang. De 

huurquotes van recent verhuisden in de sociale huur namen niet toe. In de particuliere sociale huur 

was het verschil in huurquote tussen zittende bewoners en recent verhuisden het grootst van alle 

huursectoren (27% vs. 31%). Vergeleken met recent verhuisden in de sociale huur zijn huishoudens 

die recent zijn verhuisd van een particuliere verhuurder naar sociale huur meer geld aan huur kwijt 

(29% vs. 31%). 

Van alle huurders in de MRA heeft 15% een zeer hoge huurquote; ze zijn p/mnd 40% of meer van 

hun inkomen kwijt aan huur (2019: 14%). Hoge huurquotes zijn vooral bij recent verhuisden (22%). 

De hoogste huurquotes zijn onder huurders in de particuliere vrije sector, 29% van de recent 

verhuisden heeft een huurquote van 40% of meer. In Zuid-Kennemerland/IJmond is de gemiddelde 

huurquote 29% (2019 en 2021 licht gestegen). De gemiddelde hypotheekquote2 is gedaald van 17% 

(2019) naar 16% (2021). Recent verhuisde kopers hebben een hogere hypotheekquote: 21%. 

Woningeigenaren in de MRA betalen gemiddeld €771 aan bruto hypotheek (2019: €760). 

Gemiddeld geven MRA inwoners een 7,4 voor de betaalbaarheid van hun woning (In 2019 en 2017: 

7,1) waarschijnlijk vanwege coronapandemie is er minder uitgegeven en heeft men meer budget 

                                                           
2 Het deel van het inkomen dat woningeigenaren besteden aan hun hypotheek (minus de belastingaftrek). 
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overgehouden. Een groot deel van Haarlem Noord en Oost/Schalkwijk is het oordeel over 

betaalbaarheid verbeterd.  

Kopers hebben lagere hypotheeklasten vanwege strengere hypotheeknormen en lage rentestand. 

Van de huurders die 40% of meer van hun inkomen kwijt zijn aan kale huur, geeft de helft (49%) aan 

de huur moeilijk te kunnen betalen (rapportcijfer 5 of lager). In Zandvoort-Noord (en meerdere 

wijken in de MRA) zijn huurders het minst tevreden over de betaalbaarheid van hun woning, een 

cijfer 6,0 of lager voor de betaalbaarheid van hun woning.  

Gemiddeld betalen huishoudens in de MRA 28% van hun netto inkomen aan totale woonlasten. 

Kopers zijn met een woonquote van 20% relatief een klein deel van hun inkomen kwijt aan 

woonlasten. Huurders in de vrije sector van particulieren hebben de hoogste woonquote (39%). In de 

particuliere vrije sector is kleine groep 75+ met een woonquote van 45% het hoogst. Vooral 

huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens (22%) hebben zo’n hoge woonquote. Ze zijn 

50% of meer van hun inkomen aan totale woonlasten kwijt. 22% van huurders in de particuliere vrije 

sector zijn minimaal 50% van hun inkomen kwijt aan woonlasten, vooral alleenwonenden en 

eenoudergezinnen in de particuliere vrije sector (resp. 35% en 53%). Dit geldt ook voorde  

Slachthuiswijk in Haarlem, daar is de woonquote relatief hoog. 

Woningaanbod  

Recent betrokken woningen 

De meeste dynamiek is er in de particuliere huursector. Van de particuliere huurwoningen in de MRA 

heeft 31% in de afgelopen twee jaar een nieuwe bewoner gekregen.  

Recent verhuisden 

Van alle recent verhuisden in 2021 betrok 34% een koopwoning en verhuisde 30% naar een 

particuliere vrije sectorhuurwoning. Koopwoningen en corporatiewoningen komen relatief minder 

vaak vrij. Particuliere vrije sector huurwoningen worden relatief vaak betrokken. Gemiddeld is het 

verschil 12% (voorraad) om 30% (recent verhuisden). Woningzoekenden zijn sinds 2019 vaker 

aangewezen op aanbod in de particuliere vrije sector. Het aandeel particuliere vrije sector is gegroeid 

onder de recent verhuisden (2019: 25% naar 30% in 2021). In Zuid-Kennemerland/IJmond steeg dit 

van 19% naar 23%. Het aandeel sociale huur corporaties onder recent verhuisden is in Zuid-

Kennemerland/ IJmond gedaald (26% naar 22%). De gemiddelde aankoopprijs van een koopwoning 

van recent verhuisde huishoudens in de MRA is €450.000. 27% van de recent verhuisden die een 

woning kochten, betaalden < €296.000 (bereikbaar voor middeninkomens (€60.036) (Zuid-

Kennemerland/ IJmond: 27%) 5% vond een woning < €188.000 (bereikbaar voor lage inkomens tot 

€40.024) (Zuid-Kennemerland/ IJmond 7%). 

Verhuisstappen recent verhuisden 

Recent verhuisde huishoudens vanuit het ouderlijk huis verhuizen relatief vaak naar sociale huur. Dit 

geldt zowel voor jongeren uit de MRA (53%) als vanuit elders in Nederland (54%). Starters uit de MRA 

gaan naar sociale huur van corporaties. Starters van buiten de MRA gaan naar de particuliere sociale 

huur (kan ook om woningdeelsituaties gaan). 23% van de starters uit de MRA komt in een koop-

woning terecht. 11% bij starters van buiten de MRA, 33% komt vaker in de particuliere vrije sector.  

Huishoudens die doorstromen vanuit de sociale huur in de MRA blijven relatief vaak in de sociale 

sector wonen (61%; 45% corporatie, 16% particulier).  

Doorstromers in de MRA die vanuit de vrije sector komen, verhuist 45% binnen de vrije sector van 

particulieren of naar een koopwoning (39%). Huishoudens in de MRA die vanuit een koopwoning 

komen, verhuist 73% door naar een koopwoning.  

Doorstromers van buiten de MRA komen verhoudingsgewijs vaak in de vrije sector huur van 
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particulieren terecht (32%). Vanuit het buitenland komt 65% in dit segment terecht. Starters zijn 

aangewezen op de particuliere huur, vooral van buiten de MRA.  

Wanneer iemand al in een koopwoning of sociale huurwoning woont, blijven zij vaak in dit segment, 

vooral bij doorstroming binnen de MRA. Huishoudens met een laag inkomen die doorstromen binnen 

de MRA komen vaak in de sociale huur terecht (45% sociale huur corporaties, 17% van particulieren), 

vooral voor huishoudens die al een sociale huurwoning hadden; 85% verhuist door binnen de sociale 

huur (62% sociale huur van corporaties, 23% particulier).  

Lage inkomens vanuit de vrije sector verhuizen minder vaak naar sociale huur (33%), en vaker naar 

een volgende vrije sector huurwoning (5% van corporaties, 50% van particulieren). Lage inkomens 

die geen sociale huurwoning hebben, verhuizen relatief weinig naar de (voor hen beter betaalbare) 

sociale huur. Van de huishoudens met een middeninkomen  komt een klein deel in de sociale huur 

van corporaties terecht (10%). Doorstromers uit de sociale huur met een middeninkomen komt 19% 

weer in de vrije sectorhuur van corporaties. Middeninkomens die al een koopwoning hebben, komt 

68% weer in een koopwoning terecht. Hoge inkomens verhuizen vrijwel uitsluitend (> 90%) naar de 

vrije sector van particulieren of naar een koopwoning. 55% van hoogste inkomens maakt overstap 

van de vrije sector huur naar koop. Hoge inkomens met een koopwoning verhuizen door binnen de 

koopsector. 

Huishoudens < 35 jaar binnen de MRA verhuizen relatief vaak naar een vrije sectorhuurwoning van 

een particulier (36%) of een koopwoning (32%). 57% van de huishoudens van 35-54 jaar verhuist 

naar een koopwoning, 40% van de 55+ verhuist vaak naar een koopwoning of sociale huurwoning 

van corporaties (36%). 55% van de jonge huishoudens uit de sociale huur verhuist binnen de sociale 

sector, 32% verhuist naar de vrije sector, 14% naar een koopwoning.  59% van de 35-54 jarigen 

verhuist binnen de sociale sector en naar een koopwoning (17%). 89% van de 55+ uit de sociale huur 

blijft vaak binnen de sociale sector. Vanuit de vrije sector verhuist men vaak naar een koopwoning, 

vooral 35-54 jaar (49%). 50% van de jonge huishoudens blijft bij verhuizing binnen de vrije sector. De 

55+ maakt relatief vaak de overstap naar een sociale huurwoning van corporaties (32%). 

Huishoudens van een koopwoning verhuizen naar een volgende koopwoning. Ouderen verhuizen ook 

naar een particuliere vrije sector (21%) of sociale huur corporatie (14%). 

Redenen om te verhuizen binnen de MRA 

De redenen waarom huishoudens zijn verhuisd, verschillen sterk naar de persoonlijke situatie. 72% 

van de starters verhuist vooral omdat zij zelfstandig willen wonen, 19% vanwege de veranderde 

omstandigheden in het huishouden, dichterbij studie of werk willen wonen (19%). Instromers vanuit 

het buitenland verhuizen vaak vanwege werk of studie (26%). Doorstromers vanuit elders in 

Nederland verhuizen vaak vanwege werk of studie (30%), omstandigheden in het huishouden, o.a. 

samenwonen (27%) en de wens om dichter bij familie of vrienden te wonen (23%). Doorstromers 

binnen de MRA verhuizen vaak om de woonpositie te verbeteren: 32% om groter te wonen, 24% om 

beter of mooier te wonen of omstandigheden in het huishouden (23%).  

De wens naar een koopwoning komt van recent verhuisden uit de vrije sector huur (32%) of omdat 

hun vorige woning te duur was (21%).  Recent verhuisden die vanuit sociale huur verhuisden, geven 

vaak aan dat zij hun woning uit moesten (23%), hier zal het vaak om tijdelijke (campus- of 

jongeren)contracten gaan. 


