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Samenvatting: wooncarrière van doorstromers 

De crisis beïnvloedde nauwelijks de verhuispatronen van doorstromers. Wel veel minder aankopen in de 
crisis 

In de crisisperiode daalde het aantal doorstromers op 
de koopwoningmarkt scherp. Het jaar voor de crisis 
(2007) verhuisden bijna 140 duizend eigenaar-
bewoners en op het kantelpunt in 2013 was de markt 
meer dan gehalveerd. Anno 2016 is het aantal weer 
terug op het niveau van 2007 (figuur 1). De 
economische crisis beïnvloedde duidelijk het 
koopgedrag van doorstromers. 

Het patroon van de verhuisbewegingen bleef echter 
het afgelopen decennium stabiel. We zien geen grote verschillen in de stappen die doorstromers zetten voor, 
tijdens en na de crisis.  

Een aantal stappen zijn typerend voor de wooncarrières van doorstromers op de koopwoningmarkt. Ten eerste 
de doorgaande stappen van stedelijk wonen naar groen wonen. Als tweede dat doorstromers op jonge leeftijd 
verhuizen naar een grotere woning en boven de zestig een deel ‘terug’ verhuist naar een kleinere. Als derde zien 
we dat de jongste leeftijdsklasse voor het overgrote deel naar eengezinswoning verhuist, maar op latere leeftijd 
de verhuisstroom richting de meergezinswoning toeneemt. Als laatste kopen jonge doorstromers vooral woningen 
die duurder zijn dan de woning die zij verkopen. Bij oudere doorstromers blijft er gemiddeld geld over. De enige 
trendbreuk die wellicht optrad, is dat jonge doorstromers in het laatste tijdvak duurdere woningen kopen dan de 
groep 45 tot 60 jarigen. Voor de crisis was dat niet het geval. 

Dalende woningprijs 

Er zijn allerlei redenen denkbaar waarom de ‘standaard’ wooncarrière voor doorstromers op de koopwoningmarkt 
door de economische crisis tussen 2008 en 2013 zou zijn veranderd. Alleen al dat in de crisisperiode de 
woningprijs daalde met 20 procent zorgde ervoor dat flink wat woningbezitters met een hypotheek onder water 
zijn komen te staan. Hun hypotheekschuld was hoger dan de waarde van de woning waardoor doorstromen naar 
een volgende woning veel moeilijker werd. Ook 
voerde de overheid hervormingen door op vooral 
de hypotheekmarkt. Positief voor de doorstroming 
is de daling van de overdrachtsbelasting, 
daarentegen zorgt de gemaximeerde loan-to-
value (LTV) voor een beperking van de toegang 
tot de koopwoningmarkt omdat men spaargeld 
moet meenemen voor de aankoop van de woning. 
Door deze ontwikkelingen zou de wooncarrière 
van doorstromers voor, in en na de crisisperiode 
van elkaar kunnen verschillen.  

Om een indruk te geven van de wooncarrière van eigenaar-bewoners in het afgelopen decennium en of die 
veranderde, maken we onderscheid naar drie leeftijdsklassen die samenvallen met de levenscyclus van 
huishoudens. We zien dat doorstromers tussen de 30 en 45 naar grotere en duurdere woningen verhuizen, veelal 
doordat zij te maken krijgen met inkomensstijging en gezinsvorming. Jongere en oudere doorstromers hebben 
weer andere wensen. 
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Jongeren verhuizen vooral in de Randstad, ouderen aan de randen van Nederland 

Jonge doorstromers - dat zijn huishoudens tussen de 30 en 45 jaar - die zijn verhuisd in het afgelopen 
decennium, woonden voor bijna 60 procent in de (zeer) stedelijke omgeving. Het is daarom niet verwonderlijk dat 
deze groep de koopwoningmarkt rondom de grote steden bepaalt (Figuur 3). Zij verhuizen ook over relatief korte 
afstand: 72 procent binnen een straal van 10 kilometer. De leeftijdsklasse van 45 tot 60 zien we in het hele land 
heen vertegenwoordigd. Deze groep zoekt in een groter gebied dan de jongere doorstromer naar een geschikte 
koopwoning. Opvallend is dat de oudste doorstromers een groot deel van de verhuisdynamiek in de randen van 
Nederland bepaalt. Het aandeel van deze groep in alle woningaankopen is vooral groot in de noordelijke 
provincies en in De Achterhoek.  

De trend onder doorstromers is: verhuizing richting het groen 

Uit de verhuisbalansen naar stedelijkheid (figuur 4) blijkt dat doorstromers in alle leeftijdsgroepen in meerderheid 
kiezen om te verhuizen naar steeds minder stedelijke gebieden. Dat geldt het sterkst voor de jongste generatie, 
maar die kozen als koopstarters ook in meerderheid voor de stedelijke omgeving. Des te ouder een doorstromer 
is, des kleiner de verhuisstroom naar minder stedelijk. Met andere woorden: men wordt steeds honkvaster voor 
wat betreft de gekozen stedelijke omgeving. Tegelijkertijd zien we juist dat ouderen, tenminste als zij verhuizen 
naar een volgende koopwoning, geen problemen hebben met grotere verhuisafstanden. Slechts 18 procent woont 
na de verhuizing in dezelfde gemeente. 

 

Figuur 3, aandeel doorstromers in het aantal woningverkopen per gemeente, 2014-2016
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Figuur 4, verhuisbalansen naar stedelijkheid, 2014-2016 

 

In de verhuisbalans links in het figuur is onder andere te zien dat in de leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar 57 procent een woning verkocht in (zeer) 
hoog stedelijk gebied (rood) en 39 procent een nieuwe woning heeft gekocht in (zeer) hoog stedelijk gebied. In dezelfde leeftijdsgroep verkocht 
24% een woning in weinig tot niet stedelijk gebied (groen) en 40% heeft een woning gekocht in weinig tot niet stedelijk gebied.  

Figuur 5, verhuisbalansen naar woningtype, 2014-2016

 

In deze verhuisbalansen is onder andere te zien dat in de leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar 66 procent een eengezinswoning heeft verkocht en 87 
procent een eengezinswoning heeft gekocht.  

Alle doorstromers zoeken een tuin, maar onder ouderen is ook het appartement favoriet 

Koopstarters kopen in meerderheid een eengezinswoning. ‘Slechts’ voor 40 procent is een appartement hun 
eerste woning. Het is daarom niet verwonderlijk dat ‘slechts’ 34 procent van de jonge koopstarters vanuit een 
meergezinswoning verhuist. De jongste doorstromers kopen vervolgens vooral een woning met een tuin. Na 
verhuizen woont 87 procent in een eengezinswoning. In de volgende levensfase – onder andere door het vertrek 
van kinderen – zien we al een behoorlijke verhuisstroom vanuit een eengezinswoning naar een appartement. Er 
bestaat een zeer beperkte groep die de meergezinswoning verruilt voor een andere. We zien de verhuisstroom 
vanuit de grondgebonden woning naar de meergezinswoning behoorlijk toenemen onder de oudste doorstromers. 
Uit de verhuisbalansen blijkt duidelijk dat veel ouderen een appartement prefereren, maar, uiteindelijk verhuizen 
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toch de meeste ouderen naar eengezinswoningen. Omdat veel ouderen niet verhuizen, wonen de meeste 
eigenaar-bewoners van 60 en ouder dus in een grondgebonden woning. 

De crisis heeft de wooncarrière niet noemenswaardig beïnvloed 

Door de wooncarrières van doorstromers op de koopwoningmarkt van voor, tijdens en na de crisis met elkaar te 
vergelijken, krijgen we inzicht in de invloed van de economische crisis op de verhuispatronen. Dan blijkt dat vele 
verhuisbewegingen van jonge, middelbare en oudere doorstromers nauwelijks wijzigden. We zien juist dat de 
patronen min of meer stabiel zijn in de tijd.  

Een uitzondering is wellicht de prijsontwikkeling van de woningen die doorstromers kopen. We zien dat het 
prijsniveau van woningen 
die jonge doorstromers 
kopen, veel minder 
‘aangetast’ zijn gedurende 
de crisis dan de 
gemiddelde prijzen die de 
oudere leeftijdsgroepen 
betalen voor hun volgende 
woning (figuur 6). Hierdoor 
zijn opeens de jongste 
doorstromers de groep die 
de hoogste prijs neerleggen voor een koopwoning, terwijl van oudsher dat de groep tussen de 45 en 60 was.  

We zien dat ook terug in de waardesprong die doorstromers maken. Jonge doorstromers zijn bereid om 
gemiddeld 90 duizend euro meer te betalen voor de volgende koopwoning dan dat zij als verkoopprijs incasseren 
voor hun oude koopwoning. Gemiddeld genomen “cashen” ouderen 64 duizend euro (figuur 8). Dit verschil is in 
het afgelopen decennium flink toegenomen. De trend die we zien is dat in het afgelopen decennium ouderen 
steeds minder een duurdere woning kopen en jongeren juist kiezen voor een duurdere koopwoning (figuur 7). 

 

Trends onder doorstromers 

Er treden een aantal kleine verschuivingen op in het verhuisgedrag. De jongste doorstromers kopen steeds meer 
eengezinswoning in minder stedelijke gebieden. De jongste generatie zoek vooral een grotere woning dan waarin 
ze nu wonen (figuur 9). De middengroep van 45 tot 60 jaar verhuist weliswaar vooral naar eengezinswoningen, 
maar de trend die uit de analyse opstijgt, is dat deze groep steeds meer verhuist naar meergezinswoningen. 
Deze groep verhuist ook steeds meer over grotere afstand. Wat woonoppervlakte betreft is dit de meest duale 
groep. Een even groot deel koopt een kleinere woning als een grotere. De oudste groep zoekt kleinere en 
goedkopere woningen. Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat kleinere woningen ook de goedkopere woningen 
zijn. Zij zouden ook over grotere afstand naar goedkopere woningen kunnen verhuizen. We zien namelijk ook een 
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Figuur 7, Aandeel dat een duurdere 
woning koopt 
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ontwikkeling naar een steeds grotere verhuisafstand onder de oudste doorstromer. Ook zien we, door het 
decennium heen, een verhuisbeweging richting de stad, hoewel het merendeel toch naar een niet stedelijke 
omgeving verhuist. 
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Figuur 9, Oppervlaktesprong naar leeftijd en periode 
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1. Aanleiding en opzet 

De wooncarrière van huishoudens kenmerkt zich door een aaneenschakeling van verhuizingen. Gemiddeld 
verhuizen Nederlanders één maal in de 10 jaar. Maar dat is een gemiddelde. Op jonge leeftijd wordt veel vaker 
verhuisd dan op oudere leeftijd en kopers verhuizen minder vaak dan huurders. Verder verschilt de 
woningvoorkeur per levensfase. In dit onderzoek focussen wij op de doorstromers op de koopwoningmarkt. Dat 
zijn huishoudens die van een koopwoning naar een koopwoning verhuizen. Onze analyse richt zicht op het 
verhuisgedrag voor, tijdens en na de crisis.  

Focus van het onderzoek 

De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil inzicht in de wooncarrière van doorstromende eigenaar-bewoners, of deze 
carrière is verstoord in de crisisperiode en – als het verhuispatroon is verstoord – of het oude patroon sinds het 
economisch herstel weer is opgepakt. De aanname is dat wel degelijk het verhuisgedrag van doorstromers is 
verstoord in de crisisperiode.  

Om hierover inzicht te geven, onderscheiden wij drie leeftijdsklassen voor doorstromers (30 tot 45 jaar, 45 tot 60 
jaar en 60 tot en met 75 jaar) en drie perioden 2006-2008 (pre crisis), 2009-2013 (crisis) en 2014-2016 (na-crisis). 
Door de wooncarrières per leeftijdsklasse door de tijd heen naast elkaar te zetten, geven wij een beeld of het 
verhuisgedrag van doorstromers door de crisisperiode is verstoord. Het onderzoek richt zich zowel op de 
aspecten van het betreffende object (de woning) als op het betrokken subject (de koper). 

Opzet van het rapport 

We geven in hoofdstuk 2 een algemeen profiel van de doorstromer. Vervolgens delen wij in hoofdstuk 3 de 
doorstromers in naar leeftijd. In dat hoofdstuk bespreken wij ook de verschillende stappen op de woonladder naar 
leeftijdsgroep. In hoofdstuk 4 wordt gekeken of de stappen die doorstromers zetten in het afgelopen decennium 
zijn veranderd. 
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2. Profiel van de doorstromer 

Het merendeel van de koopwoningen wordt gekocht door een doorstromer. Een doorstromer is een persoon die 
een woning koopt voor eigen gebruik en al eerder een woning in bezit had en daar ook in woonde. De overige 
transacties op de particuliere koopwoningmarkt komen voor rekening van particulieren die een woning kopen om 
te verhuren (particuliere verhuur) en van koopstarters. Een koopstarter is een persoon die een woning koopt voor 
eigen gebruik en niet eerder een woning in zijn bezit heeft gehad. In dit hoofdstuk geven wij een globaal beeld 
van de omvang en de ontwikkeling van het aantal woningaankopen door de doorstromers en delen wij de 
doorstromers in naar drie leeftijdscategorieën: jonge doorstromers van 30 tot 45 jaar, de tussengroep van 45 tot 
60 jaar en de oudere doorstromer van 60 tot en met 75 jaar.  

2.1 Aandeel doorstromers is gestegen  

Het aantal en aandeel doorstromers verschilt per tijdvak. In de driejaar pre-crisisperiode 2006-2008 kochten bijna 
400 duizend doorstromers een volgende koopwoning. Zij waren goed voor 59 procent van alle woningaankopen. 
In de crisisperiode (2009-2013) daalde dit aandeel naar 52 procent. De conclusie is gerechtvaardigd dat in deze 
periode een groot deel van potentiele doorstromers overduidelijk niet de stap zette om te verhuizen naar een 
volgende koopwoning. In het meest recente tijdvak (2014-2016) herstelde het aandeel koopstarters zich weer. 
Het aantal doorstromers bereikte in 2016 weer het niveau van voor de crisis. Op basis van deze inzichten kan 
worden geconcludeerd dat het aantal aankopen door doorstromers op de koopwoningmarkt weer terug is op het 
oude niveau (Figuur 2.1). In hoofdstuk 3 wordt gekeken of deze conclusie ook opgaat als we onderscheid maken 
naar leeftijdsklassen. 

 

2.2 Doorstromers regionaal 

Het aandeel doorstromers in de koopsector verschilt per type gemeenten. Bijna 60 procent van alle eigenaar-
bewoners die tussen 2014 en 2016 verhuisde, kocht hun eerste koopwoning in een (zeer) sterk stedelijke 
omgeving en koos ervoor om vervolgens de stap te zetten naar minder stedelijke gebieden. We zien dat terug in 
figuur 2.2, waarin het aandeel doorstromers in het totaal aantal transacties per gemeente is gegeven. In de grote 
steden – die vooral zeer stedelijk van aard zijn – is het aantal doorstromers gering en dus het aandeel 
koopstarters groter, terwijl om de steden heen het aandeel doorstromers fors is en dus het aandeel koopstarters 
kleiner. Dat betekent dat doorstromers die naar hun tweede koopwoning verhuizen, vooral in een (zeer) stedelijke 
omgeving wonen. In hoofdstuk 4 zien we dat ook terug bij de verhuisbalansen van jonge doorstromers. 
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Figuur 2.2, Aandeel doorstromers per gemeente, 2014-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 Doorstromers naar drie leeftijdsklassen 

Het kopen van een volgende koopwoning hangt af van de levensfase waarin een huishouden zich bevindt. Een 
stijgend huishoudinkomen, het krijgen van kinderen of juist het vertrek van de kinderen zijn voor doorstromers op 
de koopwoningmarkt de meest belangrijke gebeurtenissen die een verhuiswens geven. We moeten ons 
realiseren dat veel koopstarters een relatief kleine koopwoning kopen, maar dat hun financiële situatie vervolgens 
sterk verbeterd in een beperkte periode en dat de wens voor kinderen kan omslaan naar realiteit. We zien 
daarom dat veel eigenaar-bewoners tussen de 30 en 45 jaar verhuizen (Figuur 2.3). In hoofdstuk drie zal blijken 
dat zij ook een flinke stap zetten naar grotere en duurdere woningen. Verder is duidelijk te zien in figuur 2.3 dat 
het aantal verhuizingen afneemt onder ouderen. 

In de crisisperiode van 2008 tot en met 2013 daalde over de volle breedte het aantal doorstromers. Onder alle 
leeftijden nam het aantal verhuizingen af. Na de crisis zien we het aantal verhuizingen weer onder alle leeftijden 
toenemen. Maar, de vorm van de verdeling van voor de crisis wordt niet teruggevonden. Het totaal aantal 
doorstromers is weliswaar terug op het niveau van voor de crisis, maar er is duidelijke verschuiving tussen 
leeftijdsgroepen opgetreden. 

Die verschuiving tussen leeftijdscategorieën zien we beter terug als we kijken naar de procentuele verdeling 
(figuur 2.4) over de leeftijden in plaats van naar aantallen. Duidelijk zichtbaar is dat de piek rond 36 jaar in de pre-
crisisperiode niet is terugvonden (rode cirkel 1). Ook blijkt dat na de crisis relatief veel begin veertigers en vooral 
vijftigers actief zijn als doorstromers (cirkel 2). Dit zou het effect kunnen zijn van een uitgestelde verhuizing tijdens 

Aandeel doorstromers per gemeente 
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de crisisperiode. De oudste groep doorstromers van 60 jaar en ouder neemt ook zichtbaar toe (cirkel 3). Deels 
komt dat doordat er ieder jaar meer ouderen in een koopwoning wonen en daardoor ook het aantal ouderen dat 
doorstroomt toeneemt, maar zij stromen ook vaker door omdat hun financiële positie is verbeterd.  

Voor dit onderzoek gebruiken wij de leeftijdsklasse 30 tot 45 jaar, 45 tot 60 jaar en 60 tot en met 75 jaar. 

Figuur 2.3 Aantal doorstromers per leeftijd gemiddeld per jaar

 

 

Figuur 2.4 Aandeel doorstromers per leeftijd 
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Kader: de koopstarter op de particuliere woningmarkt 

Om de doorstroming op de koopwoningmarkt te begrijpen is het belangrijk om ook de stap die voor 
de doorstroming is gemaakt in beeld te hebben. In dit kader wordt aan de hand van een aantal 
kerncijfers een beeld gegeven van de koopstarter op de Nederland koopwoningmarkt. 

De meeste koopstarters zijn rond 26, de 
gemiddelde leeftijd is 32 (2014-2016) 

Van alle koopstarters in Nederland is 75 
procent tussen de 20 en 35 jaar oud. De 
meeste koopstarters zijn 26 jaar oud. De 
gemiddelde leeftijd ligt hoger (32), dit komt 
doordat er ook veel mensen zijn in Nederland 
die pas op een latere leeftijd hun eerste 
koopwoning kopen. 

Koopstarter kopen steeds vaker 
grondgebonden woningen 

Koopstarters kopen steeds minder vaak 
appartementen en steeds vaker 
grondgebonden woningen. Voor de crisis 
kocht nog 64 procent een grondgebonden 
woning, in 2014-2016 is dit percentage 
opgelopen naar 70%. In lijn met deze 
ontwikkeling is ook de gemiddelde 
oppervlakte van een woning die is gekocht 
door een koopstarters gestegen met 6 m2.  

Koopstarters kopen vaak in stedelijke gebieden 

Koopstarters kopen vaak in de meest stedelijke gebieden van Nederland, 59% (2014-2016) van de 
koopstarters heeft een woning in een (zeer) sterk stedelijk gebied gekocht. Dit aandeel is iets gezakt 
in de afgelopen periode, in 2006-2008 kocht 62 procent van de koopstarters een woning in deze 
stedelijke gebieden.  

Koopstarters kochten een woning van gemiddeld €193.000 (2014-2016) 

De prijs die koopstarters voor hun eerste woning betaalde in de periode 2014-2016, €193.000, is 
nagenoeg gelijk aan de gemiddelde prijs die werd betaald door koopstarters voor de crisis (2006-
2008). Dit is opvallend omdat bij de doorstromers de prijs nog €15.000 (30 tot 45 jaar) en €40.000 
(45 tot 60 en 60 t/m 75) onder de gemiddelde prijs van voor de crisis lag. 
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3. Wooncarrière naar leeftijdsklassen  
Uit hoofdstuk 2 blijkt dat het aantal doorstromers in de crisisperiode flink afnam maar ook dat in het recente 
tijdvak het aantal weer terugkeerde op het pre-crisisniveau. Tegelijkertijd concluderen we dat na de crisis er meer 
ouderen verhuizen dan voor de crisis. Op basis hiervan en rekening houdend met de wooncarrière die 
samenhangt met de leeftijd van het huishouden, deelden wij de doorstromers in drie leeftijdscategorieën. In dit 
hoofdstuk analyseren wij de wooncarrière die doorstromers in het algemeen doormaken en vervolgens zoomen 
we in of in de crisisperiode daarin verandering optrad. 

3.1 Ontwikkelingen in het algemeen 

Voordat we inzoomen op de veranderende ontwikkelingen per leeftijdscategorie (paragraaf 3.2), staan we kort stil 
bij wat in het algemeen opvallende ontwikkelingen zijn. Algemene waarneembare trends onder koopdoorstromers 
zijn een toename van de gemiddelde leeftijd, een daling van de transactieprijs en een stijging van het aandeel 
appartementen. Wat niet wijzigde is de verdeling naar een- of meer kopers, de oppervlakte van de gekochte 
woning en de stedelijkheidsgraad waar doorstromers naar toe verhuizen. 

Wat wel veranderde: 
De gemiddelde prijs die doorstromers in het algemeen betaalden, ligt in de meest recente periode 24 duizend 
euro onder het niveau van voor de crisis (Figuur 3.1), een daling van 8 procent. Dat is een forsere prijsdaling dan 
wat we in de totale markt zien tussen de pre-crisisperiode en de post-crisisperiode (4 procent). Blijkbaar willen of 
kunnen doorstromers minder betalen voor hun nieuwe koopwoning dan koopstarters. De koopstarters betaalden 
voor en na de crisis nagenoeg de zelfde prijs voor hun eerste koopwoning (zie kader Koopstarters, bladzijde 12).  

De gemiddelde leeftijd van doorstromers is opgelopen van gemiddelde 43 jaar in de pre-crisisperiode naar 46 jaar 
in het laatste tijdvak. Dit zou met het uitstellen van de verhuizing in de crisisperiode te maken kunnen hebben, 
maar ook demografische ontwikkelingen en een stijgend aandeel oudere doorstromers stuwt de gemiddelde 
leeftijd omhoog.  

Vooral de toename van die oudere doorstromers kan de oorzaak zijn dat procentueel minder doorstromers kiezen 
voor eengezinswoning. Voor de crisis lag het percentage dat voor een grondgebonden woning koos nog op 80 
procent, na de crisis lag dit percentage op 77.  

 

Wat niet of nauwelijks veranderde: 
Enkele kenmerken van doorstromers veranderde niet of nauwelijks. Bijvoorbeeld het aandeel dat alleen of samen 
een woning koopt. In tien jaar tijd steeg het aandeel één-eigenaren van 27 procent in 2006-2008 naar 31 procent 
in de crisisperiode maar daarna bleef het aandeel onveranderd.  

Het oppervlakte van de gekochte woning is in de gehele onderzoeksperiode vrijwel niet veranderd, net zoals dat 
doorstromers beperkt woningen kopen in (zeer) sterk stedelijke gebieden van Nederland en in meerderheid 
kopen in niet- tot matig stedelijk gebieden.  

 € 296.779  
 € 272.725  

2006-2008 2009-2013 2014-2016 

Figuur 3.1 Gemiddelde koopsom van door doorstromers gekochte 
woningen 
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3.2 Uitgesplitst naar leeftijdsklassen 

Het is belangrijk om onderscheid te maken naar de 
leeftijd van doorstromers omdat de verhuis-
dynamiek per leeftijdscategorie verschilt. Figuren 
3.2 en 3.3 geven informatie over de omvang en 
aandeel in het totaal aantal verkopen en de 
ontwikkeling daarvan naar categorie. We zien dat 
de groep 30 tot 45 jarigen in alle drie de 
onderscheiden tijdvakken verantwoordelijk is voor 
de meeste verhuisbewegingen. Ook is de trend 
duidelijk waarneembaar dat de jongste groep 
doorstromers zowel in aantal als in aandeel 
afneemt gedurende de periode 2006 – 2016. In 
aantal is de middengroep voor en na de crisis min 
of meer gelijk (figuur 3.2), maar het aandeel van de 
45 tot 60-jarigen is toegenomen, net zoals het 
aandeel ouderen flink aantrekt (figuur 3.3).  

Dat de jongste leeftijdscategorie afgenomen is, kan 
een direct gevolg zijn van de stevige prijsdaling in 
de crisisperiode waardoor vooral recente jonge 
huishoudens onder water zijn gekomen. In een 
dergelijke situatie is het veel lastiger en soms 
onmogelijk om door te stromen naar een volgende 
woning. De oudere huishoudens worden weliswaar 
ook geraakt door de dalende woningwaarde 
gedurende de crisis, maar hoeven daardoor niet 
massaal onder water te zijn gekomen. Zij hebben, 
ten opzichte van jonge kopers in de periode 2006-
2008 veelal meer overwaarde of minder restschuld. 
Een tweede reden kan de afname van het aantal 
koopstarters zijn in de crisisperiode en het feit dat 
deze groep nog niet op het pre-crisisniveau is 
teruggekeerd (zie figuur 2.1). 

3.3 Opvallende ontwikkelingen naar 
leeftijdsklassen 

Als we naar de ontwikkelingen naar 
leeftijdscategorie kijken, dan springen een aantal 
trends eruit. Als eerste zien we dat de gemiddelde 
woningprijs die de oudste groep doorstromers 
betaalt, het meest sterk is afgenomen, van 301 
duizend euro voor de crisis naar 250 duizend euro 
na de crisis, oftewel 51 duizend euro (17 procent 
daling). De middelste groep doorstromers (45 tot 
60 jaar) betaalde 41 duizend euro (13 procent) 
minder dan voor de crisis. De jongste groep 
doorstromers steekt hier scherp bij af met een 
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12% 16% 
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Figuur 3.3 Aandeel doorstromers per 
leeftijdsklasse 
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Figuur 3.2 Aantal doorstromers per leeftijdsklasse 
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Figuur 3.5 Aandeel doorstromers dat een 
eengezinswoning koopt 
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Figuur 3.6 Gemiddelde verhuisde afstand van 
doorstromers (km) 
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Figuur 3.4 Prijsontwikkeling per periode per 
leeftijdsklasse (x 1000) 
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daling van de woningprijs van slechts 15 duizend euro gemiddeld (5 procent). Deze prijsontwikkelingen binnen de 
leeftijdsgroepen heeft ervoor gezorgd dat niet meer de 45 tor 60 jarigen de hoogste prijs neerliggen voor de 
volgende koopwoning, maar de jongste generatie doorstromers (figuur 3.4).  

Ten tweede is binnen elke leeftijdsklasse de eengezinswoning het meest gekocht. Wel zien we dat steeds minder 
45 tot 60-jarigen en 60 tot 75-jarigen voor de eengezinswoning kiezen. Het aandeel doorstromers dat een 
eengezinswoning koopt, neemt gedurende het afgelopen decennium af (figuur 3.5). Koopstarters lijken dit ‘gat’ te 
hebben opgevuld, zij zijn in deze periode juist meer eengezinswoningen gaan kopen (zie kader op blz. 9). 

De gemiddelde afstand waarover doorstromers verhuizen, is afhankelijk van leeftijd. Ouderen verhuizen over 
langere afstanden dan jonge doorstromers, waarbij de voorzichtige daling die voor alle leeftijden geldt, opvallend 
is (figuur 3.6). 

Verder valt op dat de gemiddelde oppervlakte van een woning gekocht door een doorstromer ieder jaar een 
aantal vierkante meter groter wordt. De woning van doorstromers tussen 30 en 45 is bijvoorbeeld 5 m2 groter dan 
een kleine tien jaar terug. Deze jongste leeftijdsgroep koopt nu de grootste en duurste woningen. Voor wat betreft 
de andere twee leeftijdsklassen geldt eveneens dat men vooral verhuist naar grotere woningen. 

Wat niet of nauwelijks veranderde per leeftijdsklasse: 
We zien niet of nauwelijks verschuivingen door het decennium heen als het gaat om het aandeel één of gedeeld 
eigendom, woningtype en stedelijkheid. Jonge doorstromers tot 45 jaar kopen vooral samen een woning (75 
procent). Dat aandeel is zichtbaar lager (60 procent) in de leeftijdsgroep 45 tot 60. 
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4. Welke stappen zetten doorstromers op de woonladder? 
In dit hoofdstuk kijken we naar de verhuizingen die doorstromers per 
leeftijdsklasse op de koopwoningmarkt realiseerden in de pre-
crisisperiode, de crisisperiode en de post-crisisperiode.  

4.1 Gemaakte stap door doorstromers van 30 tot 45 

Jonge doorstromers kopen vooral een woning met een tuin. Hierin kunnen 
we twee verhuisstromen onderscheiden. De grootste verhuisstroom is die 
van eengezinswoningen naar eengezinswoningen (60%). De andere 
stroom is die van meergezinswoningen naar de eengezinswoning (Figuur 
4.1). Tegelijkertijd zien we dat jonge doorstromers minder dan aan het 
begin van het decennium hun eengezinswoning verruilen voor een andere 
eengezinswoning. Waarschijnlijk is de noodzaak om te verhuizen naar een 
woning met een tuin onder jonge woningbezitters minder groot, omdat zij 
als starter in de crisisperiode meer dan voorheen eengezinswoningen 
konden kopen (zie kader op blz. 9). Met andere woorden, de kans bestaat 
dat er in het post-crisistijdvak meer jonge huishoudens in een 
eengezinswoningen wonen dan voor de crisis. Slechts 13 procent van de 
doorstromers tussen de 30 en 45 jaar verhuist slechts naar een 
meergezinswoning.  

Het overgrote deel van de jonge doorstromers (bijna 80 procent) koopt een 
duurdere woning dan dat ze achterlaten (figuur 4.2). Dat wil zeggen dat 
het huishouden een stap zet naar een woning die minimaal 10 procent 
meer kost dan dat zij voor de vorige woning hebben ontvangen. Dat zien 
we in alle drie de onderscheiden tijdvakken in dezelfde mate terug. 
Blijkbaar beïnvloedden de doorgevoerde hervormingen op de 
hypotheekmarkt gedurende de crisisperiode de gemiddelde jonge 
doorstromer niet met het zetten van de stap naar een duurdere woning. 
Ook niet als we kijken naar het prijsverschil. In de pre-crisisperiode 
betaalde jonge doorstromers bijna 80 duizend euro meer voor de volgende 
koopwoning dan waarvoor zij hun vorige woning verkochten. In het meest 
recente tijdvak is dat verschil opgelopen naar iets meer dan 90 duizend 
euro. Jonge doorstromers zijn trouwens de enige leeftijdsklasse waar dit 
verschil is opgelopen.  

Qua oppervlakte lijkt de crisisperiode een klein negatief effect gehad te 
hebben op de grootte van de woning waar de doorstromer tot 45 jaar naar 
toe is verhuisd. Het overgrote deel (70 procent) verhuist naar een woning 
die minimaal 10 m2 groter is. Slechts 17 procent (in de crisisperiode 21 
procent) verhuist naar een minimaal 10 m2 kleinere woning.  

In deze verhuisbalans is te zien dat in de leeftijdsgroep van 
30 tot 45 jaar 66 procent een eengezinswoning heeft 
verkocht en 87 procent een eengezinswoning heeft 
gekocht.   
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Figuur 4.1: Gemaakte stap in 2014-2016 

Figuur 4.2, Aandeel dat een duurdere woning heeft gekocht 
(30-45) 

Figuur 4.3 Oppervlaktesprong van doorstromers(30 tot 45) 
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De gemiddelde verhuisafstand van jonge huishoudens is 
gering en neemt zelfs ietsje af (Figuur 4.5). Net geen 60 
procent vindt de volgende koopwoning binnen een straal 
van 5 kilometer en rond de 70 procent verhuist maximaal 
10 kilometer. Dus slechts 30 procent verhuist verder dan 
10 kilometer. 

Na hun verhuizing woont 39 procent in een (zeer) hoog 
stedelijke omgeving en 40 procent in een weinig tot niet 
stedelijk. Dat zijn de twee uiterste klasse van 
stedelijkheid. De overige 21 procent woont matig 
stedelijk (figuur 4.4).  

De situatie voor de verhuizing was een andere. 
Van de verhuisde huishouden in 2014-2016 
woonde een zeer aanzienlijk deel (57 procent) 
(zeer) hoog stedelijk. Dat heeft alles te maken 
met het feit dat veel jonge doorstromers vanuit 
hun eerste koopwoning verhuizen. Koopstarters 

zijn voornamelijk actief in de (zeer) hoog 
stedelijke gebieden. Typerend voor jonge 
doorstromers is daarom de stevige verhuisstroom 
naar minder stedelijke woonomgevingen. Er 
bestaan zeer beperkte verhuisbewegingen 
richting een meer stedelijke omgeving.  

4.2 Gemaakte stap door doorstromers 
van 45 tot 60 

Nadat doorstromers rond hun dertigste 
verhuisden naar een eengezinswoning, stromen 
zij als 45 tot 60 jaar massaal verder door naar 
een volgende eengezinswoning. Na verhuizing 
woont 74 procent van de doorstromers in de 
middelbare leeftijdsklasse in een 
eengezinswoning (figuur 4.6). Deze stap op de 
wooncarrière is vrij constant door de tijd heen. 
Wellicht is het meest opvallend dat de 
verhuisstroom van eengezins naar meergezins 
ietsje toeneemt, van 15 procent voor de crisis 
naar 19 procent na de crisis. 

Anders dan bij jonge doorstromers, die vooral 
groter kochten, kiezen 45 en 60 jarigen niet altijd 
meer voor een grotere woning (figuur 4.7). Het is 
zelfs zo dat evenveel doorstromers in deze 
leeftijdsklasse kiezen voor een grotere als voor 
een kleinere woning (beide rond de 42 procent). 
De groep die verhuist naar een woning van 
gelijke omvang (plus of min 10 vierkante meter), 
was voor de crisis 14 procent en is licht gestegen 
naar 16 procent. 
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Figuur 4.5, Verhuisafstand van doorstromers van 30 tot 45 

In de verhuisbalans is onder andere te zien dat in de leeftijdsgroep van 30 tot 45 
jaar 57 procent een woning verkocht in (zeer) hoog stedelijk gebied en 39 procent 
een nieuwe woning heeft gekocht in (zeer) hoog stedelijk gebied. 

Figuur 4.4, Gemaakte stap (stedelijkheid) is 2014-2016 

In deze verhuisbalans is te zien dat in de leeftijdsgroep van 45 tot 60 jaar 83 
procent een eengezinswoning heeft verkocht en 74 procent een 
eengezinswoning heeft gekocht.   

Figuur 4.6: Gemaakte stap in 2014-2016 
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Gemiddeld kiest net de meerderheid van doorstromers tussen de 45 en 60 voor een minimaal 10 procent 
duurdere woning (figuur 4.8). Voor de crisis lag dit percentage trouwens op 54 procent en na de crisis op 51 
procent. Het percentage dat goedkoper is gaan wonen, steeg van 31 naar 35 procent. Het prijsverschil tussen de 
verkoopprijs van de oude woning en de aankoopprijs van de nieuwe woning is in het afgelopen decennium 
gedaald van gemiddeld een kleine 30 duizend euro naar 23 duizend euro. 

Van de leeftijdsgroep 45 tot 60 jaar verhuist slechts 34 procent binnen de gemeente (2014-2016). Dat is 
beduidend minder dan we zien bij de jongste groep doorstromers (48 procent). Ook de gemiddelde 
verhuisafstand is beduidend groter (figuur 4.9). We zien daarom veel verhuisbewegingen tussen de verschillende 
stedelijkheidklassen (figuur 4.10). Er zijn twee duidelijke stromen te onderscheiden: van en naar (zeer) hoog 
stedelijk en van en naar weinig tot niet stedelijk. Daarnaast verhuizen vrij veel doorstromers naar de hoog 
stedelijke woonomgeving, maar een grotere stroom gaat richting de minder stedelijke woonomgeving. 
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Figuur 4.7 Oppervlaktesprong van 
doorstromers van 45 tot 60 
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Figuur 4.8 Aandeel dat een duurdere 
woning heeft gekocht (45 tot 60) 
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Figuur 4.9 Verhuisafstand van doorstromers 
van 45 tot 60 

In de verhuisbalans is onder andere te zien dat in de leeftijdsgroep van 45 tot 
60 jaar 49 procent een woning verkocht in (zeer) hoog stedelijk gebied en 43 
procent een nieuwe woning heeft gekocht in (zeer) hoog stedelijk gebied. 

Figuur 4.10, Gemaakte stap (stedelijkheid) in 2014-2016 
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4.3 Gemaakte stap door doorstromers van 60 
tot en met 75 

De grootste verhuisstroom onder oudere doorstromers is 
die van eengezinswoning naar eengezinswoning. Voor 
de verhuizing woonde driekwart in een 
eengezinswoningen, na verhuizing nog steeds 55 
procent (figuur 4.11). Wel nam het afgelopen decennium 
de stroom vanuit een eengezinswoning naar een 
meergezinswoning licht toe. Relatief steeds meer 
ouderen doorstromers verruilen dus hun woning met tuin 
voor een appartement. 

Ongeveer de helft van de oudere doorstromers kiest 
voor een kleinere en/of goedkopere woning (figuren 4.12 
en 4.13). Daarmee onderscheidt deze groep zich van de 
jongere generaties, die vooral verhuizen naar grotere en 
duurdere woningen. Ongeveer een derde van de oudere 
doorstromers verhuist naar een duurdere of grotere 
woning. Gemiddeld betaalt men voor de volgende 
woning 64 duizend euro minder dan de verkoopprijs van 
de woning die men achterlaat.  

Net als we zagen bij de andere leeftijdsklassen, 
verhuizen doorstromers tussen de 60 en 75 jaar vooral 
naar minder stedelijke gebieden (figuur 4.15). Ouderen 
op de koopwoningmarkt zijn daarbij ook veel minder 
honkvast dan jongeren. Slechts 18 procent van de 
verhuisde ouderen blijft in de eigen gemeente wonen. 
Hierbij moeten we ons wel realiseren dat ouderen veel 
minder verhuis geneigd zijn dan jongeren. De meeste 
ouderen verhuizen niet en wonen dus in een 
eengezinswoning. 

 

  

Figuur 4.11: Gemaakte stap in 2014-2016 
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Figuur 4.12 Aandeel dat een duurdere 
woning heeft gekocht (60 t/m 75) 
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Figuur 4.13 Oppervlaktesprong van 
doorstromers van 60 t/m 75 
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Figuur 4.14 Verhuisafstand van 
doorstromers van 60 tot en met 75 

In deze verhuisbalans is te zien dat in de leeftijdsgroep van 60 t/m 
75 jaar 74 procent een eengezinswoning heeft verkocht en 55 
procent een eengezinswoning heeft gekocht.   
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 Figuur 4.15: Gemaakte stap (stedelijkheid) in 2014-2016 

In de verhuisbalans is onder andere te zien dat in de leeftijdsgroep van 60 t/m75 jaar 46 
procent een woning verkocht in (zeer) hoog stedelijk gebied en 42 procent een nieuwe 
woning heeft gekocht in (zeer) hoog stedelijk gebied. 


