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1 Inleiding 

In 2017 heeft de gemeente Doetinchem geparticipeerd in het Achterhoeks 

Woon- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO). Op het niveau van de gemeente 

geeft dit onderzoek inzicht in de woningmarktopgave. De gemeente 

Doetinchem ziet dat de woningmarkt per kern verschillend is. Daarom wil de 

gemeente via dit onderzoek verdiepend inzicht krijgen in de woningmarkt van 

de drie grote kernen: Gaanderen, Wehl en Nieuw-Wehl (gecombineerd) en 

Doetinchem.  

Om tot een afgewogen beeld te komen van de woningmarkt per kern gaan we 

uit van het AWLO, en vullen dit aan met gegevens over feitelijk gedrag van 

mensen en over het aanwezige aanbod in de kernen. Daarmee krijgt het 

onderzoek op kernniveau betrouwbare en bruikbare uitkomsten. De gemeente 

wil hierbij ook verdiepend inzicht in de achtergronden bij de vraag. Welke 

kwaliteiten zijn bij verschillende doelgroepen populair? Wat willen en kunnen 

zij betalen? Daarbij hoort ook een beeld van de aangeboden kwaliteiten in de 

verschillende wijken en kernen. Zijn deze kwaliteiten nog actueel?  

 

Vraagstelling 
In dit onderzoek geven we daartoe antwoorden op de volgende 

onderzoeksvragen: 

1. Hoe is de vraag per kern samengesteld (vanuit huishoudensgroepen en 

inkomensgroepen, naar typologie, prijsklasse en kwaliteit)? 

2. Hoe is het vrijkomend aanbod per kern samengesteld?  

3. Waar doen zich fricties voor tussen deze vraag en het aanbod per kern? 

 

Aanpak onderzoek 
In het onderzoek hebben we verschillende analyses naast elkaar geplaatst om 

een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de vraag en het aanbod op 

kernniveau. Niet één bron heeft namelijk het volledige overzicht. En op dit 

gedetailleerde schaalniveau is het belangrijk om informatie te combineren om 

te komen tot een voldoende betrouwbaar overzicht. De volgende informatie 

hebben we daartoe gecombineerd: 

Vraagzijde: 

• Enquêteresultaten met woonwensen vanuit het AWLO 

• Verhuizingen per huishoudenscategorie vanuit CBS-microdata en Kubus-

Centric (waar gemeentelijke verhuisinformatie in staat) 

• Samenstelling huishoudens naar inkomen, leeftijd en typologie vanuit de 

‘Lokale Monitor Wonen’ (VNG) 

Aanbodzijde: 

• Enquêteresultaten van potentieel vrijkomend aanbod van verhuizers 

vanuit het AWLO 

• Aanbod woningcategorie (naar woningtype, prijsklasse, eigendom) vanuit 

CBS-microdata en Kubus-Centric (met gemeentelijke verhuisinformatie) 

• Samenstelling beschikbaar komend woningaanbod (Funda, NVM, 

Kadaster). 

Toekomstbeeld:  

• Wij hebben aangesloten bij de Primosprognose 2017 en 

inkomensontwikkeling volgens scenario’s van het SCP. 

 

Combinatie van deze gegevens levert een beeld van de woningmarkt per kern. 

 

Leeswijzer 
In het vervolg beschrijven we in deze notitie de belangrijkste bevindingen en 

richtingen voor de drie kernen. In de bijlage vindt u hiervoor de cijfermatige 

onderbouwing. In het volgende hoofdstuk beschrijven we de opbouw van de 

kernen naar bevolking en woningvoorraad. In hoofdstuk 3 beschrijven we hoe 

nu de woningmarkt in de kernen functioneert. In het laatste hoofdstuk geven 

we een overzicht van verwachte toekomstige vraag en woningmarktopgave. 
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2 Schets van de kernen 

Van de inwoners in de gemeente Doetinchem woont 78% in de kern 

Doetinchem, 12% in Wehl en Nieuw-Wehl, en 10% in Gaanderen. In Wehl en 

Nieuw-Wehl wonen verhoudingsgewijs meer mensen in een woning. De 

gemiddelde woningbezetting is er 2,45. In de kern Doetinchem is dat 2,23. Er 

zijn meer grote huishoudens in de kleine kernen, en in het bijzonder in Wehl en 

Nieuw-Wehl. In de laatstgenoemde kern wonen verhoudingsgewijs veel 

gezinnen met (oudere) kinderen. 

 

Doetinchem groeit snel, Gaanderen blijft wat achter 
De afgelopen tien jaar is vooral de kern Doetinchem gegroeid. In Gaanderen 

nam het aantal inwoners af, terwijl in Wehl en Nieuw-Wehl de groei beperkt 

was.  

• Doetinchem is naar bevolkingsopbouw de jongste kern van de gemeente. 

Er wonen relatief meer jonge gezinnen (tussen 25 en 45 jaar). Het 

geboortecijfer en sterftecijfer ontlopen elkaar niet veel. Wel weet 

Doetinchem relatief veel jonge gezinnen van elders aan te trekken. 

Hierdoor groeit Doetinchem door de jaren heen. 

• In Wehl en Nieuw-Wehl komt de beperkte groei vooral doordat er 

verhoudingsgewijs minder kinderen geboren worden. Dit hangt samen 

met meer 45-plussers in deze kernen (het aandeel 45-plussers is er 54% 

tegenover 50% gemiddeld). De afname door minder geboortes werd de 

afgelopen jaren gecompenseerd door instroom van mensen van buiten de 

kern. 

• In Gaanderen is het aantal sterfgevallen net iets groter dan het aantal 

geboortes. En ook is er per saldo weinig instroom van vestigers. Per saldo 

daalde hierdoor het aantal inwoners.  

 

Inkomens gelijk, in Wehl en Nieuw-Wehl meer vermogen 
De inkomensopbouw verschilt weinig tussen de kernen. Het inkomen ligt in 

Wehl en Nieuw-Wehl een fractie hoger dan in de andere kernen. Wel zien we 

in verhouding tussen huur- en koopsector in de kernen dat er in Wehl en 

Nieuw-Wehl (en in mindere mate ook in Gaanderen) meer koopwoningen zijn. 

Dit duidt op meer vermogensopbouw in deze kernen ten opzichte van 

Doetinchem, en daarmee ook ruimere bestedingsmogelijkheden op de 

woningmarkt. 

 

Aantal woningen groeit sneller dan aantal inwoners 
De afgelopen tien jaar zijn in alle drie kernen woningen toegevoegd. De groei 

was relatief groot in de kleine kernen. In Gaanderen groeide het aantal 

woningen met 8% ten opzichte van 2009, in Wehl en Nieuw-Wehl met 9%. De 

kern Doetinchem bleef achter met 6%. Dus de kern die naar inwoners het 

snelste groeit, groeit minder snel in aantal woningen. Dat komt doordat de 

gezinsverdunning (meer kleine huishoudens) relatief sneller gaat in de kleine 

kernen. In Doetinchem zijn al veel kleine huishoudens. 

 

Verschillen in woningaanbod per kern zijn groot 
Waar de bevolkingsopbouw en huishoudens tussen de kernen beperkte 

verschillen laten zien, zijn er grotere verschillen in de samenstelling van de 

woningvoorraad. In alle kernen is het aanbod koopwoningen duidelijk 

dominant, in totaal 60% van de woningvoorraad. 

• In de kern Doetinchem zijn er relatief veel sociale huurwoningen van 

verschillende corporaties, waarbij Sité verreweg de grootste verhuurder is 

(7.214 woningen). Daarnaast hebben Woonzorg Nederland (198), 

Mooiland (66), De Woonplaats (49) en Habion (22) nog enkele woningen. 

De sociale huurwoningen van Sité zijn ten opzichte van hun woningen in 

de kleinere kernen vaker goedkoper.  
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De koopwoningen in Doetinchem zijn verhoudingsgewijs goedkoper dan in 

de andere kernen. Er zijn meer woningen tot € 200.000. Dit komt vooral 

door meer rijwoningen en iets meer appartementen.  

• In Gaanderen zijn ook verhoudingsgewijs redelijk veel sociale 

huurwoningen van Sité. Dan gaat het om 29% van het woningaanbod. Hier 

zijn echter redelijk weinig woningen van andere verhuurders. De sociale 

huurwoningen in Gaanderen zijn iets duurder dan het gemeentelijke 

gemiddelde. Oorzaak hiervan is dat het vaak grotere woningen betreft dan 

in Doetinchem. In de koopsector zijn er in Gaanderen veel twee-onder-

een-kapwoningen (40% van het aanbod). Gaanderen telt relatief weinig 

echt dure koopwoningen boven € 300.000. De koopwoningvoorraad is 

daamee wat meer te bestempelen als modaal.  

• In Wehl en Nieuw-Wehl zijn weinig sociale huurwoningen van een 

corporatie. Het gaat om 15% van het woningaanbod, merendeels van Sité, 

maar ook een 89 woningen van De Woonplaats. Daarnaast zijn er nog de 

nodige huurwoningen van andere aanbieders, met name appartementen 

van zorgaanbieders als Elver. De huurwoningen van Sité in Wehl en Nieuw-

Wehl zijn verhoudingsgewijs iets duurder dan in de andere kernen.  

Wehl en Nieuw-Wehl zijn vooral te kenmerken als ‘koopdorpen’. Liefst 

driekwart van de woningen is een koopwoning. Dit zijn verhoudingsgewijs 

ook vaker vrijstaande woningen, en woningen vanaf € 300.000. 

 

Figuur 2.1 Inkomensopbouw huishoudens per kern 2018 

  
Bron: CBS-Lokale monitor Wonen 
 
Figuur 2.2 Samenstelling woningvoorraad huur-koop per kern, 2018 

 
Bron: gemeente, Sité, datawonen 
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3 Woningmarkt in de kernen 

In het vervolg gaan we verder in op het functioneren van de woningmarkt in de 

verschillende kernen. Daarbij kijken we in het bijzonder naar verhuizingen en 

het beschikbaar komende woningaanbod. 

 

Kernen functioneren als redelijk autonome woningmarktjes 
Als huishoudens binnen de gemeente verhuizen blijven ze vaak in hun eigen 

kern wonen. Zeker in de kern Doetinchem verhuizen veel mensen binnen de 

eigen kern. In de kleinere kernen Gaanderen en Wehl/Nieuw-Wehl zijn er meer 

verhuizingen tussen de kernen. Vanuit Gaanderen vertrekt ongeveer 36% van 

de personen naar Doetinchem, 37% van de vestigers komt uit Doetinchem. In 

Wehl speelt dit ook, maar in mindere mate: het gaat om 28% van de personen 

die vanuit Wehl/Nieuw-Wehl binnen de gemeente verhuist vertrekt naar 

Doetinchem, van de mensen die in Wehl gaan wonen komt 27% uit 

Doetinchem. Voor Gaanderen en Wehl/Nieuw-Wehl zijn dit redelijk grote 

percentages, voor Doetinchem is het aantal vestigers uit of vertrekkers naar 

Wehl en Gaanderen relatief beperkt.  

Tussen Wehl/Nieuw-Wehl en Gaanderen vinden niet of nauwelijks 

verhuizingen plaats.  

Deze verhuizingen geven aan dat in beginsel de kernen redelijk autonoom zijn 

ten opzichte van elkaar. De diversiteit in woningaanbod in de kern Doetinchem 

draagt ertoe bij dat er ook voor woningzoekers uit Wehl/Nieuw-Wehl en 

Gaanderen er een redelijk aanbod beschikbaar is. Tegelijkertijd gaat een zelfde 

aandeel terug naar de kleine kernen. Het leidt dus niet tot een blijvende 

uitstroom uit de kleine kernen. 

 

Doetinchem trekt jonge gezinnen uit De Achterhoek, Wehl 
oudere gezinnen  
Naast verhuizingen binnen de gemeente Doetinchem hebben we ook gekeken 

naar vestiging en vertrek richting andere delen van Nederland (en ook buiten 

Nederland).  

• In de kern Doetinchem vestigen zich per saldo vooral mensen vanuit ander 

Achterhoek-gemeenten. Met name vanuit Bronckhorst is er 

verhoudingsgewijs veel instroom. Vanuit alle gemeenten in De Achterhoek 

verhuizen meer mensen naar Doetinchem toe, dan er richting die 

gemeenten vertrekken. 

Naar andere delen van Nederland verhuizen juist verhoudingsgewijs veel 

mensen. Een van de oorzaken hiervan is de komst van vluchtelingen die in 

Doetinchem in het AZC zijn opgevangen. Zo was er in de periode 2015-

2018 een instroom van ruim 2.650 mensen uit het Midden-Oosten. Na hun 

verblijf in het AZC stromen zij uit naar andere delen van Nederland. Zonder 

deze uitstroom was er een kleine vestiging geweest vanuit andere delen 

van Nederland. 

De instroom in Doetinchem komt van vrijwel alle leeftijdsgroepen, waarbij 

met name jongeren tussen 20 en 40 jaar zich veel in Doetinchem vestigen. 

• Gaanderen kent veel minder verhuisdynamiek dan de kern Doetinchem. 

Vestiging en vertrek houden elkaar zowel richting De Achterhoek als naar 

andere delen van Nederland redelijk in evenwicht. 

Vestiging en vertrek variëren van jaar tot jaar. De afgelopen twee jaar 

kwamen vooral personen tussen 40 en 60 jaar naar Gaanderen toe. Het 

aantal jongeren tot 20 jaar verhuist per saldo uit Gaanderen. 

• Voor Wehl/Nieuw-Wehl zien we per saldo enige vestiging vanuit De 

Achterhoek. Waarbij vooral vanuit Montferland (waarschijnlijk Didam) per 

saldo mensen in Wehl/Nieuw-Wehl zich vestigen. Ten opzichte van andere 

delen van Nederland heeft Wehl/Nieuw-Wehl ook een vestigingsoverschot 

van enkele tientallen personen per jaar.  



 

222.105 | Woningbehoefte in de kernen van Doetinchem 8 

Wehl/Nieuw-Wehl weet een vrij constante stroom personen tussen 40 en 

60 jaar aan zich te binden. Meer dan de andere kernen. Dit bevestigt het 

beeld van een iets duurder marktsegment wat Wehl biedt, waar mensen 

later in hun (woon)carrière pas naartoe kunnen.  

 

Veel dynamiek in de huursector, koop in de kleine kernen 
stabiele bewoning 
We hebben in beeld gebracht naar welke woningen mensen per kern 

verhuizen. Het grootste deel van de verhuizingen vindt plaats in de huursector. 

Waar dit rond 40% van het woningaanbod is, gaat 69% van de verhuizingen 

naar een huurwoning. Dit komt doordat huurwoningen veel vaker muteren 

(mensen wonen er korter, vaker aan het begin van hun wooncarrière). In 

Gaanderen en Weh/Nieuw-Wehl speelt dit nog sterker. Een logische verklaring 

hiervoor is dat de koopsector in deze kernen een nog stabielere bewoning heeft 

dan in Doetinchem: mensen wonen hier lang in dezelfde woning. In 

Doetinchem maken mensen ook in de koopsector nog meer wooncarrière, van 

rij naar tweekapper of vrijstaand. 

Verhuizers in de koopsector gaan in Doetinchem dan ook veel naar een relatief 

betaalbare woning; met een WOZ-waarde onder € 200.000. Terwijl zeker in 

Wehl relatief veel verhuizers naar een woning met een WOZ-waarde boven € 

300.000 verhuizen. 

 

Koopmarkt kende tot 2018 opleving, in 2018 rustiger vaarwater 
Het aanbod koopwoningen is de afgelopen jaren gestaag gestegen in de drie 

kernen. In 2018 daalde het aantal transacties weer: verklaring is enerzijds dat 

het aantal courante woningen dat te koop staat opdroogt. Anderzijds is een 

verklaring dat de inhaalvraag van na de economische crisis bediend is. 

• In Doetinchem groeide het aantal verkopen gestaag. In 2018 nam het 

aantal transacties af, in het bijzonder in Doetinchem. Deze afname doet 

zich in Doetinchem vooral voor bij rijwoningen. De prijzen stegen bij alle 

woningtypen licht, maar verhoudingsgewijs vooral bij appartementen en 

tussenwoningen: naar gemiddeld ruim € 200.000 per verkochte woning, 

dus vooral aan de onderkant van de markt.  

• In Gaanderen spreidde de groei van het aantal transacties zich over alle 

woningtypen. De afname is er ook bij alle woningtypen, behalve bij de 

rijwoningen. Voor rijwoningen in de koop blijft een behoorlijke markt 

bestaan in Gaanderen. De prijzen stijgen over de volle breedte, in het 

bijzonder bij vrijstaande woningen, al gaat het hier om kleine aantallen. 

• In Wehl/Nieuw-Wehl trad het herstel van de woningmarkt na de crisis iets 

eerder op dan in Gaanderen. Dit duidt op een wat betere marktpositie voor 

deze kern. De verkopen blijven hier op een redelijk hoog niveau. 

Ten opzichte van Gaanderen en Doetinchem zijn vrijstaande woningen in 

Wehl/Nieuw-Wehl doorgaans voor lagere prijzen verkocht: rond € 350.000 

per woning, waar dit in de andere kernen rond € 400.000 ligt. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is het beschikbare aanbod dat hier ruim 

aanwezig is, ook blijkend uit veel aanbod dat momenteel op Funda wordt 

aangeboden. In de andere kernen is een vrijstaande woning meer een 

uitzondering. De prijzen in Wehl/Nieuw-Wehl stegen vooral bij 

rijwoningen en tweekappers. In dit tussensegment lijkt een te beperkt 

aanbod, terwijl aanbod van koopappartementen nagenoeg ontbreekt. 

 

Sociale huur meer in trek, vooral in Doetinchem en Gaanderen 
Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen is jaarlijks redelijk stabiel. In 

2016 is het aantal verhuringen iets opgelopen, maar de jaren erna weer 

teruggezakt naar het aantal uit de periode voor 2016: circa 600 verhuringen 

per jaar. Het merendeel van de verhuurde woningen heeft een huurprijs die 

bereikbaar is voor de laagste inkomens.  

• Het aantal reacties op een geadverteerde huurwoning geeft een beeld van 

de populariteit van woningen. In de kern Doetinchem reageren relatief 

veel mensen op een vrijkomende huurwoning. Bij woningen onder de 
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aftoppingsgrens van € 597 (prijspeil 2018) was het aantal reacties 

gemiddeld tussen 150 en 200. Dit aantal is de afgelopen jaren behoorlijk 

opgelopen. Boven de aftoppingsgrens van € 640 is door passend toewijzen 

(waardoor alleen nog wat hogere inkomens op deze woningen mogen 

reageren) het aantal reacties beperkt.  

• Ook in Gaanderen is het aantal reacties op vrijkomende huurwoningen 

toegenomen. Tot gemiddeld 80 à 120 per woning onder de 

aftoppingsgrens van € 597.  

• In Wehl is het aantal reacties op vrijkomende woningen weliswaar iets 

toegenomen, maar blijft wel achter bij het beeld van Gaanderen en 

Doetinchem. Wehl/Nieuw-Wehl lijkt toch ook op basis van deze gegevens 

vooral een koopkern. 

 
Figuur 3.1 Samenstelling woningvoorraad huur-koop per kern, 2018 

 
Bron: verhuizingen per segment, Kubus Centric - Gemeente Doetinchem 

Figuur 3.2 transactieprijzen verkochte koopwoningen per kern, 2014-2018 

 

Bron: NVM 

 
Figuur 3.3 gemiddelde reacties per geadverteerde sociale huurwoning Sité per kern, 2014-2018 

 

Bron: Sité 
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4 Toekomstige vraag in de kernen 

In de vorige paragrafen beschreven we de huidige opbouw en het huidige 

functioneren van de woningmarkt in de drie kernen. In het vervolg gaan we in 

op de verhoudingen tussen vraag en aanbod. Hierbij kijken we ook naar de 

verwachte toekomstige vraag op de woningmarkt. Eerst beschrijven we 

daartoe de verwachte woningbehoefteontwikkeling in aantallen per kern; de 

kwantitatieve opgave. Vervolgens gaan we in op fricties tussen vraag en 

aanbod; de kwalitatieve opgave. 

 

Woningbehoeftestijging onzeker 
De regio Achterhoek heeft recent een actuele bevolkings- en 

woningbehoefteprognose laten opstellen. Daarbij zijn er verschillende 

varianten doorgerekend, met een breed scala aan uitgangspunten; van meer 

tot minder groei. Afhankelijk van de variant groeit de bevolking van de 

gemeente Doetinchem de komende tien jaar nog met maximaal ruim 1.500 

inwoners of is sprake van een bevolkingsdaling met enkele honderden 

inwoners. In alle varianten zal (door gezinsverdunning; meer kleine 

huishoudens) het aantal toe te voegen woningen nog wel groeien: met 1.620 

tot 2.460 woningen in tien jaar tijd (2018-2028).  

De groei komt vooral voor rekening van 75-plushuishoudens. Andere 

huishoudenstypen en leeftijdsgroepen nemen in aandeel af. 

 

Groei in alle kernen, met accent op Doetinchem 
We hebben een inschatting gemaakt van de verdeling van deze 

woningbehoefte over de kernen. Voor de uitsplitsing naar de kernen hebben 

we bewust geen specifieke prognose per kern uitgewerkt, omdat dit met teveel 

onzekerheden is omgeven. De bandbreedte op gemeenteniveau is op 

kernniveau nog groter, vanwege de onvoorspelbaarheid van bijvoorbeeld 

migratie. Om toch een goede inschatting te maken van de woningbehoefte per 

kern, zetten we verschillende trends per kern tegen elkaar af. Hoe ontwikkelt 

de woningmarkt zich in de kernen? Wat betekenen de langjarige 

migratietrends voor een kern? En hoe is de demografische opbouw (waar 

wonen relatief veel ouderen, want daar is de woningbehoefte relatief lager)? 

Op basis van deze indicatoren maken we een inschatting van de bandbreedte 

voor de behoefteontwikkeling. In de volgende tabel is dat uitgewerkt, waarbij 

we ons baseren op bevindingen uit het vorige hoofdstuk. 

 
Tabel 4.1 Vraag-indicatoren per kern 
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Doetinchem 20.149 (79%) Gemiddeld +6% ++ Gemiddeld  170 1.290-1.955 

Gaanderen 2.415(10%) + +8% 0 Gemiddeld   105 150-155 

Wehl/Nw-Wehl 2.773 (11%) + +9% + Gemiddeld  85 175-270 

Gemeente 25.337(100%) Gemiddeld +7% + Gemiddeld  160 1.620-2.460 

Bron: CBS, gemeente, Sité 

 

Op basis de marktindicatoren zien we dat de druk zich redelijk spreidt over de 

verschillende kernen. In Doetinchem en in mindere mate Wehl/Nieuw-Wehl 

zien we vanuit demografie (vergrijzing, vestiging) iets meer druk op de 

woningmarkt dan in Gaanderen. Het gaat echter om kleine verschillen. Op basis 

hiervan zouden in Doetinchem verhoudingsgewijs net iets meer woningen 

toegevoegd kunnen worden dan in Gaanderen en Wehl/Nieuw-Wehl. De 

verschillen zijn echter klein, en in alle kernen blijft nieuwbouw wenselijk. 
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Betrokken woningen: traditionele vraag doelgroepen 
Naast de aantallen woningen willen we ook zicht op de kwalitatieve vraag naar 

woningen in de verschillende kernen. Voor de komende jaren is het potentiële 

aanbod en de potentiële vraag met elkaar vergeleken. Dit hebben wij gedaan 

door verhuistrends uit het verleden door te trekken naar de toekomst, en 

daarbij veranderingen in huishoudenssamenstelling volgens de prognoses mee 

te wegen. Dat laatste houdt onder meer in dat de vraag van 75-plussers naar 

de komende jaren groter wordt, en tegelijkertijd ook een grotere groep 

zelfstandig blijft wonen (vaak in de huidige woning). Deze werkwijze sluit aan 

bij de analyses die in het kader van het AWLO voor de gemeente Doetinchem 

zijn doorgerekend. 

Naast demografische trends doen zich ook enkele maatschappelijke trends 

voor die een effect hebben op de woningmarkt. Een belangrijke ontwikkeling 

is de uitstroom uit maatschappelijke opvang / beschermd wonen (MO / BW) 

naar regulier wonen (met ambulante begeleiding). Deze vraag komt vooral in 

de sociale huursector terecht. Deze vraag is nu nog niet meegewogen in de 

behoefteraming. Een andere ontwikkeling die zich voordoet, maar waarvan de 

omvang onzeker is, betreft de huisvesting van EU-migranten / Flex-migranten. 

Zij blijven meestal relatief kort (tot enkele jaren of seizoensgebonden) in 

Nederland. Een deel van hen blijft langer in Nederland. Voor hen is 

woningaanbod (vooral sociale huur) nodig. De behoefte van deze migranten is 

trendmatig meegenomen in de analyses. Bij een toename van het aantal Flex-

migranten en door de uitstroom MO/BW zal de behoefte aan sociale huur op 

termijn nog iets toenemen ten opzichte van de volgende raming. 

 

De woonvoorkeuren van huishoudens verschillen. Zo zullen gezinnen vaker 

zoeken naar ruimere tweekapper of vrijstaande woning, terwijl senioren bij een 

verhuizing in de regel eerder voorkeur hebben voor een gelijkvloerse woning. 

Binnen de doorrekening van de woningbehoefte houden we rekening met dit 

soort verschillen in voorkeuren.  

 
Figuur 4.1 Vraagontwikkeling naar huishoudenstypen, 2018-2023 

 
Bron: CBS-microdata, ABF, bewerking Companen. 

 

Relatief de grootste vraag komt van jonge huishoudens; in het bijzonder de 

starters (dikke balk). Daarnaast hebben ook veel gezinnen met kinderen nog 

een woningvraag. De vraag van 75-plussers is verhoudingsgewijs heel klein 

(dunne balk). Deze groep verhuist relatief weinig.  

De vraag van starters spreidt zich over de huur- en koopsector, over 

grondgebonden huurwoningen, huurappartementen en grondgebonden 

koopwoningen. Gezinnen met kinderen willen veel naar ruimere 

grondgebonden koopwoningen. Dit zien we in het bijzonder ook terug in de 

Gaanderen en Wehl/Nieuw-Wehl. 
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Bij senioren zien we een vraag naar appartementen, bij oudere senioren (75-

plus) vaker in de huur, bij jongere senioren (65 tot 75 jaar) ook vaker in de koop. 

Toch willen de meeste senioren (65- en 75-plus) vooral een grondgebonden 

woning. Dit is wat we vaker terughoren. Mensen kiezen voor een makkelijk 

toegankelijke en comfortabele woning. Een appartement kan hierin voorzien, 

maar liever kiezen mensen voor een grondgebonden woning met alle 

voorzieningen gelijkvloers met enige buitenruimte (mits niet te groot). 

 

Kwalitatieve vraag per kern geduid 
We hebben deze kwalitatieve vraag per kern verder ingevuld op basis van 

tendensen die we in de praktijk waarnemen. Daarmee krijgen we een 

belangrijke bouwsteen voor de gewenste kwalitatieve toevoeging per kern: 

• De vraag in de kern Doetinchem volgt min of meer het gemiddelde 

gemeentelijke beeld. In de bestaande woningvoorraad zijn voor 

woningzoekers naar verhouding al de nodige appartementen beschikbaar. 

Doetinchem kent een sterker vestigingssaldo van (jonge) gezinnen. 

Hierdoor is de vraag naar rijwoningen, tweekappers en vrijstaande 

woningen verhoudingsgewijs groter dan in de beide andere kernen.  

• In Gaanderen zien we een sterkere vergrijzing van de bevolking. De vraag 

van 65-plussers zal hierdoor verhoudingsgewijs zich sterker voor doen. In 

Gaanderen is het aanbod nu redelijk gedifferentieerd. Ook de 

inkomensopbouw volgt min of meer het gemeentelijke beeld. Op basis van 

deze trends is een vraag naar toegankelijke woningen in verschillende 

prijssegmenten, huur en koop te verwachten. Dit aanbod is nu nog beperkt 

in Gaanderen.  

• Ook in Wehl/Nieuw-Wehl zien we een bovengemiddelde vergrijzing van de 

bevolking. De vraag van 65-plussers zal in deze kern nadrukkelijk aanwezig 

zijn: vraag naar toegankelijke woningen. De kooporiëntatie in 

Wehl/Nieuw-Wehl ligt ruim boven het gemeentelijke gemiddelde. De 

verwachting is dan ook dat een groter deel van de 65-plussers kiest voor 

een koopwoning. Daarbij gaat het vaak om toegankelijke woning met een 

tuin, of als alternatief een appartement. Naast de vraag van 65-plussers is 

er ook een instroom van (wat oudere) gezinnen. Voor hen is er in 

Wehl/Nieuw-Wehl in beginsel voldoende passend woningaanbod (mede 

gelet op de nieuwbouw van afgelopen jaren), zeker als de 65-plussers 

doorstromen. De woningvoorraad in Wehl/Nieuw-Wehl biedt weinig 

aanbod in het goedkopere segment, waardoor voor (koop)starters de 

mogelijkheden beperkt zijn. 

 

Koopkrachtige vraag per kern geduid 
Voordat we op basis van de beschouwingen over de vraag in de drie kernen 

conclusies trekken ten aanzien van het programma, bekijken we eerst de 

economische haalbaarheid van de vraag; de financierbaarheid en 

bereikbaarheid (op basis van regelgeving) van woningen voor verschillende 

doelgroepen. Dit is van belang om de gewenste prijsstelling van het 

woningaanbod (en de toevoegingen daarin) te kunnen bepalen.  

We vergelijken daartoe de inkomensopbouw van potentiële verhuizers met het 

beschikbare woningaanbod (anno begin 2019): uit hoeveel woningen kunnen 

mensen op basis van hun inkomen, hypotheekmogelijkheden en toegang tot 

sectoren (sociale huur) kiezen? Mensen met een inkomen tot de 

huurtoeslaggrens zijn aangewezen op sociale huurwoningen tot de 

aftoppingsgrenzen. Hun keuze is daarmee beperkt. Huishoudens met een hoog 

inkomen (vanaf bijvoorbeeld € 65.000) hebben een breder bereik, al zullen zij 

doorgaans wel kiezen voor een woning die aansluit bij hun portemonnee. Dat 

wil zeggen dat goedkope koopwoningen en sociale huurwoningen in de regel 

niet door deze groep gekozen worden, uitzonderingen daargelaten. 

• De vraag hebben we bepaald op basis van de omvang van verschillende 

inkomensgroepen en hun verhuisgeneigdheid. 

• Het aanbod is bepaald door te bekijken welke woningen jaarlijks verkocht 

/ verhuurd worden in een bepaalde prijsklasse. 
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• De keuze-index geeft een indicatie van het aantal woningen in het aanbod 

dat voor een bepaalde vragersgroep potentieel bereikbaar is.  
 
Tabel 4.2 Keuze-index verhouding aanbod en vraag, op basis van inkomenspositie huishoudens 

 Aanbod 
↓ 

tot HT-
grens 

Tot 
€36.798 

Tot 
€41.056 

Tot 
€50.000 

Tot 
€55.000 

Tot 
€65.000 

Vanaf 
€65.000 

Sociale huur 
Particuliere huur 
Koop  

 
tot 
€597  
-  
- 

tot €710 
tot €640  
tot 
€150K 

-  
Tot €800 
Tot 
€185K 

-  
510 tot 
950  
Tot 
€235K 

-  
€640 -
1150  
€185 – 
300K 

-  
-  
€235 – 
400K 

-  
-  
> €300K 

Vraag  →  320 360 170 140 140 130 200 

Sociale huur tot 
aftoppingsgrenzen 

290 ←vraagsubstitutie 
     

Sociale huur vanaf 
aftoppingsgrenzen 

100 
       

Part. Huur 
(div.prijsklassen) 360 

 Veel concurrentie 
Spreiding aanbod over prijsklassen 

  

Goedkope koop < 
€ 185.000 

190 
  

Veel concurrentie 
 

Middenkoop < € 
300.000 

400 
       

Dure koop < € 
400.000 

110 
       

Zeer dure koop > € 
400.000 

120 
       

         

Totale potentiële keuze 290 720 480 560 740 510 230 

Totale potentiële vraag 320 360 170 140 140 130 200 

Keuze-index aanbod / vraag 0,9 2,0 2,9 4,0 5,3 4,1 1,2 

 
<1,5 Relatief weinig keuzemogelijkheden (lage keuze-index)** 

1,5-2,5  
2,5-3,5  

>3,5 Relatief meer keuzemogelijkheden (hoge keuze-index) 
 
* Particuliere huur is niet voor alle inkomensklassen in gelijke mate bereikbaar. Bij de doorrekening 
naar potentiële keuze is rekening gehouden met het prijsniveau van particuliere huurwoningen. 
** De NVM past een vergelijkbare benadering toe, waarbij zij een score tussen 5 en 10 als een 
gezonde marktspanning taxeren. Onder de vijf is sprake van een overspannen markt. 
Bron: woningmarktsimulatiemodel Companen 2018. 

 
Toelichting tabel 4.2: De groep potentiële verhuizers tot de huurtoeslaggrens geeft een 

jaarlijkse vraag van 320 woningen in Doetinchem. Op basis van inkomen is deze 

doelgroep aangewezen op de sociale huur tot de aftoppingsgrens. Het vrijkomende 

aanbod betreft circa 290 woningen per jaar. Dit geeft een keuze-index (verhouding 

tussen aanbod en vraag) van 0,9. Deze groep met de laagste inkomens heeft daarnaast 

nog concurrentie van de inkomensgroep daarboven (inkomen tot de doelgroepgrens 

sociale huur à € 36.798). Vervolgens heeft deze tweede inkomensgroep ook nog de keuze 

uit de duurdere sociale huurwoningen en voor een deel de particuliere huur. Zij kunnen 

hun vraag verplaatsen wat leidt tot substitutie-effecten, enzovoorts. 

De index-scores moeten niet te absoluut gezien worden. Het geeft een beeld van 

onderlinge verhoudingen in keuzes per inkomensdoelgroep.  

 

• Vooral aan de onderkant van de markt hebben woningzoekenden 

momenteel weinig keuzemogelijkheden: de doelgroep voor de sociale 

huur kan gemiddeld kiezen uit respectievelijk 0,9 of 2,0 (grens doelgroep 

sociale huur) woningen. Wel hebben deze doelgroepen weinig 

concurrentie van hogere inkomens, door de strikte afbakening van de 

doelgroep voor sociale huur.  

• Hoger middeninkomens (inkomen tot circa € 65.000) kunnen in de 

gemeente Doetinchem uit een redelijk aanbod woningen kiezen; in het 

bijzonder in de koopsector (index van 4 of hoger). Belangrijk 

aandachtspunt hierbij is dat deze vragersgroep veel concurrentie hebben 

van aanpalende inkomensgroepen. 

• Voor de hoogste inkomens (vanaf € 65.000) ligt de keuze-index relatief 

laag. In het hoge koopsegment is er vanuit (senioren) doorstromers wel 

een potentieel aanbod dat nu nog niet op de markt komt. Bovendien 

kunnen deze inkomensgroepen doorgaans ook een segment goedkoper 

kopen, waar redelijk aanbod aanwezig is (onder € 400.000). Dit betekent 

wel risico van verdringing voor middeninkomens.  
 

Gaanderen tekort in betaalbare segment, in Wehl en 
Doetinchem meer spreiding tekorten 
We hebben deze benadering eveneens toegepast op de drie kernen. Dit geeft 

een beeld van de verschillen in druk op de woningmarkt per kern.  
 



 

222.105 | Woningbehoefte in de kernen van Doetinchem 14 

Tabel 4.3 Keuze-index verhouding aanbod en vraag, op basis van de inkomenspositie van 
huishoudens in de deelgebieden 

 tot HT-
grens 

Tot 
€36.798 

Tot 
€41.056 

Tot €50.000 Tot €55.000 Tot €65.000 Vanaf 
€65.000 

Sociale huur 
Particuliere huur 
Koop 

tot 596  
-  
- 

tot 710 
tot 640  
tot 150K 

-  
Tot 800 
Tot 185K 

-  
510 tot 950  
tot 235K 

-  
640 tot 1150  
185K tot 300K 

-  
-  
235 tot 400K 

-  
-  
vanaf 300K 

Doetinchem 1,0 2,1 3,0 4,0 4,8 3,5 1,0 

Gaanderen 1,0 1,7 1,5 3,3 7,7 7,3 1,0 

Wehl/Nieuw-Wehl 0,5 1,5 3,1 4,8 6,9 5,2 2,8 

Totaal  0,9 2,0 2,9 4,0 5,3 4,1 1,2 

 
<1,5 Relatief weinig keuzemogelijkheden (lage keuze-index)** 

1,5-2,5  
2,5-3,5  

>3,5 Relatief meer keuzemogelijkheden (hoge keuze-index) 
 
* Particuliere huur is niet voor alle inkomensklassen in gelijke mate bereikbaar. Bij de doorrekening 
naar potentiële keuze is rekening gehouden met het prijsniveau van particuliere huurwoningen. 
** De NVM past een vergelijkbare benadering toe, waarbij zij een score tussen 5 en 10 als een 
gezonde marktspanning taxeren. Onder de vijf is sprake van een overspannen markt. 
Bron: woningmarktsimulatiemodel Companen 2018. 
 

• In Doetinchem is er een tekort in het goedkoopste segment (sociale huur)  

en in het hoge segment. Dit tekort loopt mogelijk op door de 

ambulantisering in maatschappelijke opvang en beschermd wonen, en 

door de huisvestingsvraag vanuit flex-migranten. In het middenhuur-

segment (tot circa € 950) en bij de goedkope koop (tot € 185.000) is er in 

de kern Doetinchem potentieel voldoende aanbod.  

• In Gaanderen zijn er juist in het segment tussen huur en koop relatief 

onvoldoende aanbod. Gelet op de inkomensopbouw in Gaanderen zouden 

meer goedkope koopwoningen gewenst zijn (tot € 185.000). Er zijn ruim 

voldoende koopwoningen tussen € 200.000 tot € 350.000. In het hoogste 

segment is het aanbod te beperkt. 

• In Wehl is er een tekort voor de laagste inkomens. In de andere 

prijssegmenten is de opbouw van de woningvoorraad redelijk in 

gelijkmatig gespreid over de klassen.  

 

Advies: richtingen voor woningprogrammering per kern 
Op grond van de voorgaande analyses geven we per kern de volgende 

ontwikkelingsrichtingen mee voor de behoefteontwikkeling: 

 

 
Doetinchem Gaanderen Wehl/Nieuw-Wehl 

Soc.huur rijwoning √ √   

Soc.huur toegankelijk  √ √ 

Middenhuur rijwoning √  √ 

Middenhuur toegankelijk  √ √ 

Koop rij tot €185.000 √  √ 

Koop rij / tweekapper €185-250.000 √  √ 

Koop tweekapper / vrijstaand €250-350.000 √ √   

Koop vrijstaand vanaf €350.000 √ √ √  

Koop toegankelijk €185-250.000 √ √ √  

Koop toegankelijk €250-350.000 √ √ √ √ 

Koop toegankelijk vanaf €350.000   √ √ 

 

Op basis van de voorgaande beschrijvingen en analyses lichten we de 

aangegeven ‘vinkjes’ nader toe: 

• In Doetinchem is er behoefte aan grondgebonden huurwoningen, zeker in 

de sociale huur en iets minder in de middenhuur; ook blijkend uit een lage 

keuze-index in deze segmenten. In de koopsector zien we 

verhoudingsgewijs meer behoefte in luxere segmenten, mede ten 

behoeve van gezinnen met kinderen. Daarbij is juist in het wat duurdere 

koopsegment de keuze-index beperkt. Daarom zien we een steviger accent 

op  dit segment: vanaf € 250.000. Bij de toegankelijke woningen sluiten we 

aan bij de bestaande prijsopbouw van de voorraad, met een accent op de 

lagere prijsklassen. De afgelopen jaren is in dit segment reeds de nodige 

nieuwbouw gerealiseerd. Hierdoor komt aanbod beschikbaar van vooral 

betaalbare rijwoningen (koop). Daar is dan ook nauwelijks toevoeging 

gewenst.  

• In Gaanderen zien we op basis van vraag-aanbodverhoudingen in de 

sociale huur vooral een tekort bij levensloopgeschikte woningen (vanuit de 
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vergrijzende bevolking). Dit zijn in hoofdzaak grondgebonden 

toegankelijke woningen. In de koopsector zien we een bovengemiddeld 

tekort aan de onderkant van de markt, een vraag van starters. Dan gaat 

het om rijwoningen tot € 185.000. Anderzijds zien we  vanuit vraag-

aanbodverhoudingen een structureel tekort bij vrijstaande woningen; 

woningen vanaf € 350.000. In dit segment ontbreekt aanbod in Gaanderen. 

Naar toegankelijke woningen maken we een zelfde afweging als voor 

Doetinchem. We zien een vraag van ouderen naar toegankelijke woningen. 

Deze woningen sluiten idealiter naar prijsklasse aan bij de bestaande 

woningvoorraad. Dit zou wel betekenen dat mensen doorstromen en 

woningen achterlaten (grondgebonden koopwoningen tot circa € 300.000) 

waar de vraag beperkt is.  

• Ook al is er weinig aanbod sociale huur in Wehl/Nieuw-Wehl, op basis van 

verhuurscores zien we geen groot tekort. Als er een tekort is dit er vooral 

voor de vergrijzende bevolking. Daarbij zou gelet op de economische 

positie van inwoners van Wehl/Nieuw-Wehl het aanbod toegankelijke 

huurwoningen gespreid moeten zijn over sociale huur en middenhuur. In 

de koopsector zien we vooral een tekort in het betaalbare koopsegment 

tot € 250.000. Dit aanbod is in Wehl/Nieuw-Wehl relatief weinig aanwezig, 

waarmee starters in Wehl / Nieuw-Wehl relatief beperkte kansen hebben. 

Tot slot zien we een relatief grote potentiële doorstroomvraag van de 

vergrijzende groep. Voor hen zullen toegankelijke woningen toegevoegd 

moeten worden. Mensen zoeken een woning met kwaliteiten die 

aansluiten bij hun huidige vaak ruime woning. De prijs zou een fractie lager 

mogen zijn dan de huidige woning (om geld over te houden voor ‘leuke 

dingen’). Naar prijsklassen sluiten we aan op de huidige prijzen in de 

bestaande woningvoorraad, met een kleine neerwaartse bijstelling. Het 

gaat dan om makkelijk toegankelijke woningen; liefst grondgebonden of in 

beperkte mate een appartement. Een klein deel van deze koopkrachtige 

vraag richt zich op de middenhuur. 
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Bijlagen: gegevens 

Zie Powerpoint 

 


