
Woningcorporaties zijn druk bezig met herstructurering. In zesenvijftig 
achterstandswijken worden goedkope huurwoningen gesloopt of 
verkocht en nieuwe woningen gebouwd, veelal koopwoningen. Veel 
aandacht gaat daarbij uit naar de commercie. Komt de maatschappelijke 
taak van de corporaties in het gedrang? Een interview met de branche-
baas en reacties van deskundigen. 
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De corporaties hebben zich de afgelopen jaren steeds verder geconcenteerd op 
nieuwbouw. Peter Boerenfijn, directeur van Aedes (brancheorganisatie voor 
woningcorporaties), vertelt dat de bouwproductie van corporaties in 2004 zelfs met 
vijftig procent is toegenomen ten opzichte van 2003. De sociale huisbazen zetten in 
dat jaar ruim 15.000 nieuwe huurwoningen neer, naast ruim 2600 koopwoningen. 
Over 2005 zijn er nog geen cijfers beschikbaar. 
 
Meneer Boerenfijn, gaat de commercie bij corporaties niet ten koste van hun sociale 
taak?  
‘Corporaties moeten commercieel werken én hun sociale taak vervullen. Het is een 
kwestie van én-én. In het land gonst het van de initiatieven op het gebied van 
leefbaarheid. Weet u dat corporaties landelijk per woning gemiddeld 169 euro 
besteden aan leefbaarheid, maar dat dat in de isv-gemeenten (gemeenten met een 
budget voor stedelijke vernieuwing, red.) 241 euro per woning is? Natuurlijk zijn er 
wel verschillen tussen de corporaties onderling, maar dat hangt ook af van de aard 
van de locale problematiek. Die sociale kant is net zo belangrijk als de fysieke. 
Iemand die verpietert tussen stenen van honderd jaar oud, doet dat ook in een 
nieuwbouwwoning. Dus alleen stenen stapelen is niet de oplossing.’ 
 
Juist in die achterstandswijken zetten corporaties duurdere woningen neer. 
  
‘In die oude, na-oorlogse wijken heb je vaak maar één soort woningen: goedkope 
etageflats. Daar moeten we diversificeren, dus daar bouwen corporaties nu vaak iets 
duurdere huur- en koopwoningen tussenin. In de Vinex- of uitleggebieden bouwen ze 
dan juist weer goedkopere huurwoningen terug. Hoeveel ze daar precies kunnen 
bouwen hangt af van de gemeente. Het schommelt momenteel tussen de vijftien en 
veertig procent van het bouwvolume.’ 
 
Dat is niet zo erg veel. 
 
‘Zonder grond bouw je alleen luchtkastelen, zeggen wij. Je kunt pas slopen als je 
elders vervangende ruimte hebt. In de Vinexwijken zou de productie nog wel wat 
omhoog moeten, maar daar hebben wij geen grondposities. De afgelopen jaren 
hebben veel gemeenten ingezet op koopwoningen. Die markt stagneert nu. Wat je 
daardoor wel ziet, is dat bouwers van die woningen afwillen en dat corporaties die 
plannen dan overnemen voor huurwoningen. Corporaties hebben zowel in het 



goedkope als in het middensegment de laatste tijd veel nieuwbouw overgenomen 
van ontwikkelaars.’ 
 
Niet alle huurders kunnen of willen verhuizen naar een uitleggebied. Waarom wordt 
er niet op grotere schaal gesloopt en herbouwd in de oudere wijken? Corporaties zijn 
toch zo kapitaalkrachtig? 
 
‘Corporaties hebben de waarde van hun woningbezit de afgelopen jaren inderdaad 
sterk zien stijgen, en idealiter kunnen ze een deel van hun bezit in die oude wijken 
verkopen om te herinvesteren in nieuwbouw. Maar veel huurders willen niet kopen, 
het gat tussen huren en kopen is behoorlijk groot. Corporaties kunnen dankzij de 
waardestijging wel veel bij de bank lenen om te bouwen, en dat doen ze ook. Dat is 
overigens niet zonder risico, want de rente is nu laag, maar die kan omslaan. En 
slopen en bouwen gaat niet een-op-een. Voor elke woning die je sloopt, moet je 
minstens ook een woning verkopen om terug te kunnen bouwen. En daarnaast 
worden er kleine woningen samengevoegd, waardoor je weer volume aan de 
voorraad onttrekt.’ 
 
Volgens de Woonbond bouwen corporaties veel te weinig goedkope huurwoningen. 
 
‘Het overgrote deel van wat corporaties ontwikkelen zit onder de huurtoeslaggrens. In 
2004 had 95 procent van alle corporatiewoningen een huur onder de 499 euro per 
maand. In 2005 zal dat percentage zeker niet lager zijn. De Woonbond moet zijn 
huiswerk nog eens overdoen.’ 
 

Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds MAB: 

‘Corporaties ondernemen onder verdoving’ 
‘Ik vind het terecht dat corporaties in die oude wijken veel energie steken in duurdere 
nieuwbouw. Die wijken knappen alleen op wanneer je de woningvoorraad verbetert 
en bewoners een wooncarrière biedt. Die commerciële aanpak staat dus in functie 
van hun maatschappelijke taak. 
Corporaties zouden er wel verstandig aan doen om meer samen te werken met 
projectontwikkelaars. Wij bieden expertise, risicodeling en tempo. In de westelijke 
tuinsteden van Amsterdam werkt Bouwfonds bijvoorbeeld uitstekend samen met de 
corporatie IJmere. Maar sommige corporaties lijken onze sector niet te vertrouwen, 
die gaan zelf het wiel zitten uitvinden. Dat is niet nodig, want je kunt een goede 
rolverdeling afspreken. Je moet er wel even voor gaan zitten en stevig doorpraten 
over elkaars doelstellingen. 
Buiten de oude stadswijken staan de commerciële activiteiten van corporaties wél 
vaak op gespannen voet met hun maatschappelijke taak. Ze kopen nu bijvoorbeeld 
vaak te dure grond, waarbij ze terugvallen op hun sociaal kapitaal. ‘Ondernemen 
onder verdoving’ noemen wij dat. Ik denk dat de spagaat tussen hun commerciële 
activiteiten en hun sociale taak op termijn niet is vol te houden. Als Nederland het 
niet een keer verbiedt, zal Europa dat wel doen.’ 

 

Mária van Veen, directeur Nederlandse Woonbond: 

‘Ze bouwen veel te weinig goedkope huurhuizen’ 
‘De praktijk is helaas dat corporaties veel te weinig betaalbare huurwoningen 
realiseren in die herstructureringswijken. Ze maken hun maatschappelijke taak dus 



niet waar. In juni 2004 heeft minister Dekker in de nota ‘Woningmarktontwikkelingen 
en huurbeleid’ zelf aangegeven dat er jaarlijks minstens veertigduizend goedkope 
huurwoningen moeten worden gebouwd om de woningnood te lenigen. Maar in 2005 
hebben de corporaties maar 16.500 huurwoningen onder de vijfhonderd euro per 
maand gerealiseerd, terwijl ze meer voor de middeldure en dure markt bouwen. 
Het probleem is dat de vraag niet goed is gedefinieerd. Nu heet je al ‘scheefwoner’ 
wanneer je inkomen een euro boven de huurtoeslaggrens ligt. Maar 85 procent van 
de huurders in Nederland verdient minder dan anderhalf maal modaal en ruim 
tweederde van alle huurders zit zelfs onder de oude ziekenfondsgrens. Die mensen 
krijgen in de meeste regio’s niet eens een hypotheek. Alleen in Groningen, Friesland, 
Drenthe en Zeeland kunnen ze soms een eigen huis betalen. Een huur boven 
vijfhonderd euro is voor deze huurders mensen dus ook veel te hoog. 
Woningcorporaties overschatten de koopbehoefte. De corporatie Woonbron in 
Rotterdam heeft bijvoorbeeld nog geen zes procent van zijn aanbod verkocht. 
Mensen kunnen het gewoon niet betalen.’ 

 

Marnix Norder, wethouder ruimtelijke ordening Den Haag: 

‘Die duurdere huizen zijn ook belangrijk’ 
‘Het is een onzinnige gedachte dat corporaties zich te commercieel opstellen bij 
herstructurering. Drie corporaties realiseren hier in Den Haag Zuid-west op een heel 
verantwoorde manier de ombouw naar duurzame wijken. Het is de grootste 
herstructureringsoperatie in Nederland en ze doen dat samen met de gemeente.  
De corporaties nemen, in ieder geval in Den Haag, beslist hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Ze bouwen in Zuid-west bijvoorbeeld ook zogeheten hoed-
klinieken (huisartsen-onder-een-dak, red.) en gebouwen voor religieuze groepen. 
Verder bouwen ze volgens afspraak dertig procent sociale huurwoningen, naast 
koopwoningen in verschillende prijscategorieën en huurwoningen die net boven het 
sociale segment zitten. Die duurdere woningen zijn ook belangrijk, want we willen 
mensen met een iets grotere portemonnee vasthouden in die wijken. En de nieuwe 
koopwoningen zijn echt niet zo duur: tussen anderhalf en drie ton. En dan bieden de 
corporaties ook nog hypotheken aan met korting, via de ‘maatschappelijk gebonden’ 
constructie die rekening houdt met waardestijging. 
De koophuizen lopen inderdaad niet allemaal even goed, maar dat geldt op de vrije 
markt altijd. De huizen die dicht bij een winkelcentrum en een tramhalte staan zijn 
snel weg hoor.’ 

 

Martine Glaser, directeur Woningstichting Ons Doel, Leiden 

‘Collega’s voeren een verkeerd prijsbeleid’ 
‘Herstructureren is voor corporaties te vaak het creëren van dure eilandjes in 
achterstandswijken. We weten zo langzamerhand wel dat daar geen wonderbaarlijk 
effect van uitgaat. Maar ja, bouwen is clean, het heeft glamour. Da’s anders dan met 
je voeten in de klei werken aan veiligheid, integratie en de kwaliteit van de 
samenleving. 
Wij hebben een bezit van 2500 woningen, en we gaan er de komende zes jaar 750 
bij bouwen, 49 procent betaalbare koop en 51 procent dito huur. Let wel, die nieuwe 
huurwoningen komen gemiddeld uit op een huurprijs van 492 euro, en dat schijnt nog 
betaalbaar te zijn. Ik vind het al erg hoog. 



Wij bouwen nadrukkelijk voor bijzondere groepen en senioren. En we voeren al 
jarenlang een zeer terughoudend prijsbeleid, anders dan veel collega’s. We laten 
geen geld op de plank liggen, we investeren alles in de wijken. Als het nodig is, 
verkopen we woningen om in onze primaire behoefte te voorzien.’ 

 

Menno Maas, algemeen directeur Amvest en vice-voorzitter van de Vereniging 
Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (Ivbn): 

‘Beperk corporaties tot hun core-business’ 
‘In onze eigen bedrijfspraktijk, als ontwikkelende belegger, merken wij hoe 
ongelooflijk belangrijk focus is. Minister Dekker probeert de speelruimte van de 
corporaties nu te verbreden. Ze wil de corporaties naast hun gereguleerde bezit ook 
commerciële dochters en wat ik noem ‘wilde dochters’ toestaan. Bij die wilde 
activiteiten moet je denken aan makelaardij of participatie in kabelbedrijven. Het 
gevaar is dat de corporaties zich daardoor gaan concentreren op wat leuk en 
makkelijk is, zoals dure huurwoningen bouwen, beleggen in kabelnetten. Niets 
menselijks is hen vreemd. 
Ik zie dat nu al gebeuren. Corporaties oriënteren zich op andere regio’s en 
segmenten. Dat leidt de aandacht af van die lastige hoofdtaak: de zorg voor sociale 
woningbouw en wijkopbouw, juist in die oude stadsdelen. Dat is heel taaie materie, 
maar wél hun core-business. Ik pleit voor een strenge afbakening van hun taken 
binnen die sociale doelstelling.’  


