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H.1 Inleiding 
 

Een nieuw studiejaar is weer van start gegaan en dat betekent dat er weer een enorme groep studenten 

op zoek gaat naar een kamer. Veel studenten komen er tijdens hun zoektocht naar een geschikte kamer 

achter dat het vinden van een kamer niet zo eenvoudig is. Sommige studenten vinden hun onderkomen 

uiteindelijk op bijvoorbeeld campings, komen terecht bij huisjesmelkers, of blijven noodgedwongen 

bij hun ouders wonen. Kortom, studenten komen door de kamernood vaak in woonsituaties terecht 

waarin ze niet willen of horen te verkeren. 

De LSVb vindt het belangrijk dat ieder jaar geïnventariseerd wordt hoe het met de kamernood gesteld 

is. De grote vraag is of de situatie in de verschillende steden verbeterd is of dat de kamernood juist is 

toegenomen. We benaderen verschillende studentensteden om zo wachttijden, kamertekorten en 

kamerprijzen in kaart te brengen. Onderstaande vragen hebben we aan verschillende gemeenten en 

corporaties gesteld: 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in […] is uitwonend?
1
 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren?  

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie?  

a. Onzelfstandig  

b. Zelfstandig  

4. Wat is het tekort aan kamers in […]?  

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie?  

a. Onzelfstandig  

i. Kale huur  

ii. Inclusief servicekosten  

b. Zelfstandig  

i. Kale huur  

ii. Inclusief servicekosten 

6. Wat is de visie van de gemeente?  

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting?  

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

 

De LSVb bedankt alle gemeenten en corporaties die hun medewerking hebben verleend aan deze 

kamernoodinventarisatie. Daarnaast is het belangrijk op te merken dat in deze inventarisatie niet alle 

gemeenten en corporaties zijn meegenomen. In sommige gevallen is medewerking uitgebleven, maar 

de LSVb denkt dat deze selectie een goed beeld geeft van de kamernood. 

 

  

                                                      
1
 Percentages afkomstig van DUO uit de vergelijking in- en uitwonenden per gemeente (per mei 2011), het totaal 

is opgebouwd uit alle mbo-, hbo- en wo-studenten die in desbetreffende gemeente ingeschreven staan en 

studiefinanciering ontvangen.  



4 

 

H.2 Resultaten 
 

Amsterdam 
Corporaties: DUWO en De Key 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Amsterdam is uitwonend? 

Amsterdam telt in 2009-2010 zo‟n 93.500 studenten aan universiteiten en hogescholen. Van deze 

groep is 46% uitwonend. 43% van de uitwonende studenten woont in een woning van een corporatie, 

ruim de helft in de particuliere sector. 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 25,7% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 33,34% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren?  

Zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden worden verhuurd via Studentenwoningweb (soms 

in combinatie met coöptatie bij onzelfstandige eenheden) met een campuscontract.  

Woningen in tijdelijke verhuur (in het kader van de Leegstandswet) worden door corporaties zelf 

aangeboden. Voor de huisvesting van buitenlandse studenten werken de corporaties samen met de 

hogeronderwijsinstellingen. 

DUWO: Zelfstandige kamers worden verhuurd via Studentenwoningweb. Onzelfstandige kamers 

worden verhuurd via Studentenwoningweb en coöptatie. 

De Key: 97% van de kamers en woningen wordt op Studentenwoningweb geplaatst, het portaal in 

Amsterdam voor corporatie kamers en woningen voor studenten. De overige 3% wordt toegewezen 

via coöptatie. Dit gebeurt vooral in dispuutspanden. 

Kamers voor internationale studenten worden via de onderwijsinstelling gekoppeld en vallen buiten 

deze percentages. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

DUWO: Het is voor DUWO niet mogelijk aan te geven wat de gemiddelde wachttijd is in Amsterdam. 

Verhuur van kamers gaat via coöptatie en daarom is het verkrijgen van een kamer afhankelijk van 

eigen initiatief. 

De Key: Circa 18 maanden voor een onzelfstandige kamer. Buiten de Ring A10 circa een jaar en 

binnen de Ring A10 circa 2 jaar. Circa 12 tot 18 maanden voor een zelfstandige kamer buiten de Ring 

A10 en 3 jaar binnen de Ring A10. 

Opmerkingen: 

- Wonen in het centrum is vrijwel altijd stap 2 in de wooncarrière van een student. 

- In augustus/september is de vraag altijd groter dan het aanbod en piekt de benodigde 

  inschrijftijd om een kamer te bemachtigen. 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Amsterdam?  

Gemeente Amsterdam geeft aan de ambitie te hebben om in de periode 2011-2014 9.000 

studenteneenheden toe te voegen. Dit aantal is niet het tekort, maar gebaseerd op het faciliteren van de 

groei van de hogeronderwijsinstellingen. Ook DUWO schat het kamertekort op 9.000 voor de periode 

tot 2015. En De Key schat dit zelfde aantal voor de periode tot 2020. 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie? 
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Gemeente Amsterdam: De gemiddelde rekenhuur (kale huur plus servicekosten) voor onzelfstandige 

kamers bij de corporaties is €231 per maand. De gemiddelde rekenhuur (kale huur plus servicekosten) 

voor zelfstandige kamers bij de corporaties is €312 per maand. Voor woningen bij corporaties in de 

tijdelijke verhuur is de gemiddelde rekenhuur (kale huur plus servicekosten) € 260 per maand. 

DUWO: 

Onzelfstandig: 

Kale huur: €186 

Inclusief servicekosten: €276 

Zelfstandig: 

Kale huur: €312 

Inclusief servicekosten: €402 

De Key: 

De gemiddelde prijs voor een zelfstandige kamer is €330 kale huur (huursubsidie vrijwel altijd 

mogelijk voor alle leeftijden). De bijkomende servicekosten zijn gemiddeld circa €110. Dat maakt het 

totaal voor een zelfstandige kamer €440 (na aftrek van huurtoeslag ongeveer €340). De gemiddelde 

prijs voor een onzelfstandige kamer is circa €275 en de bijkomende servicekosten zijn €90 per maand. 

Ook voor de meeste onzelfstandige kamers kan huurtoeslag worden aangevraagd (gebouwd voor 

1999). De totale prijs voor een onzelfstandige kamer is €370 (na huurtoeslag circa €330.) 

 

6. Wat is de visie van de gemeente?  

De gemeente heeft de ambitie om in de periode 2011-2014 9.000 studentenwoningen toe te voegen. 

Dit aantal is gebaseerd op het faciliteren van de door de hogeronderwijsinstellingen verwachte groei. 

Om de ambitie te realiseren wordt gekeken naar de mogelijkheden in nieuwbouw, inclusief 

transformatie van kantoren, en de bestaande woningvoorraad. Het gaat om permanente en tijdelijke 

initiatieven, zelfstandige en onzelfstandige eenheden, binnen en buiten de ring A10.  

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

De gemeente is in de eerste helft van 2011 een selectieprocedure gestart voor partijen die 

studentenhuisvesting willen ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren op twee nieuwe locaties: 

Teleport en Zuidas. Eind 2011 wordt de selectieprocedure afgerond.  

Voor het stimuleren van permanente woonruimte voor jongeren (inclusief studenten) door middel van 

nieuwbouw en transformatie van kantoren heeft de gemeente voor 2011 en 2012 een 

stimuleringsbudget beschikbaar gesteld van in totaal € 1,5 miljoen.  

Hiernaast rekent de gemeente een lagere grondprijs voor studentenhuisvesting. 

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting?  

DUWO: In Amsterdam en omgeving zal DUWO 1780 eenheden realiseren. Dit aantal is gebaseerd op 

projecten die met grote zekerheid gerealiseerd gaan worden door DUWO, het is niet uitgesloten dat er 

nog meer projecten voltooid zullen worden tot 2016. 

De Key: De Key heeft op dit moment plannen voor circa 1000 eenheden de komende 3 jaar. Hiervan 

zijn er nu daadwerkelijk 215 in aanbouw. De Key heeft zich voorgenomen daar waar mogelijk de 

aantallen te realiseren eenheden op te voeren evenals de levensduur van haar tijdelijke eenheden in 

Amsterdam substantieel te verlengen. 

 

Conclusie LSVb 

Nog altijd heeft Amsterdam het grootste kamertekort van Nederland. De ernst van de kamernood in 

Amsterdam wordt erkend en aangegeven wordt dat het doel is om het tekort van 9.000 ook toe te gaan 

voegen de komende jaren. Echter de concrete plannen van de gemeente en corporaties zijn verre van 
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genoeg om dit enorme tekort in te lopen. De gemeente geeft wel aan dat er in toenemende mate 

marktpartijen actief zijn en samen met deze marktpartijen hoopt ze het tekort verder terug te dringen. 

Het is een positieve ontwikkeling dat er andere partijen opstaan die wat voor de studentenhuisvesting 

kunnen betekenen, echter moet de betaalbaarheid van studentenhuisvesting niet uit het oog verloren 

worden.  
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Breda 
Corporatie: WonenBreburg 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Breda is uitwonend? 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 54,0% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 3,03% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

In Breda kunnen studenten via de website www.klikvoorkamers.nl reageren op kamers die vrij zijn. In 

Breda is er sprake van een loting- en aanbodmodel. De meeste studentenkamers worden via het 

lotingmodel aangeboden. Op een afgesproken tijdstip wordt de woonruimte onder alle studenten die 

hebben gereageerd verloot. Nuldejaars die reageren op een kamer hebben van juli tot december 

voorrang. Zelfstandige kamers worden verhuurd via het aanbodmodel. Wie het langste ingeschreven 

staat, komt als eerste in aanmerking voor de woonruimte. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

Onzelfstandig: 4 maanden 

Zelfstandig: 25 maanden 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Breda?  

Er is een opgave berekend van circa 1000 eenheden in de periode 2011-2014 en voor het jaar 2012 van 

500 eenheden. 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie? 

(Onderstaande gemiddelde prijs is gebaseerd op zowel de kamers in Breda als Tilburg die 

WonenBreburg verhuurt) 

Onzelfstandig: 

Kale huur: €220 

Inclusief servicekosten: €330 

Zelfstandig: 

Kale huur: €300 

Inclusief servicekosten: €450 

 

6. Wat is de visie van de gemeente? 

De gemeente heeft in juli 2011 de conceptvisie StudentHousing@Breda gelanceerd, die in 

samenwerking met de corporaties en onderwijsinstellingen is gevormd:  
“Meer betaalbare en kwalitatief betere studentenhuisvesting in Breda, vooral dicht bij de binnenstad 

en/of de Bredase onderwijsinstellingen, voor een substantieel deel gerealiseerd door de Bredase 

corporaties. Dit om studenten aan de stad te trekken en te binden aan de stad Breda met een positief 

effect op de leefbaarheid in de Bredase wijken en de stedelijke en regionale economie. “ 
 Er is een totaalvisie ontwikkeld op wat diverse stakeholders kunnen bijdragen zoals corporaties, 

particulieren en hospita‟s, zie document StudentHousing@Breda. De gemeente stimuleert en 

faciliteert door meer (beleids-)ruimte te geven, bijvoorbeeld voor wonen in kantoren en het plaatsen 

van tijdelijke eenheden voor studenten (eventueel op een boot). 
 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

http://www.klikvoorkamers.nl/
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Met de corporaties zijn de afspraken deze zomer herijkt en is afgesproken dat in de periode 2011-2014 

800 eenheden door hen worden toegevoegd. Daarnaast zet de gemeente in op het stimuleren van 

tijdelijke eenheden om al in 2012 500 eenheden toe te kunnen voegen. De locatie Easystreet bevat 200 

eenheden voor studenten (permanente locatie), gereed zomer 2012. De corporaties en marktpartijen 

nemen initiatieven zoals een Studentenboot, die de gemeente probeert te faciliteren binnen de 

wettelijke kaders (haalbaarheidsonderzoek). In de nota Studenthousing@Breda is aangegeven hoe de 

opgave te realiseren in de komende jaren via initiatieven voor tijdelijke en permanente huisvesting dan 

wel overige acties zoals het continueren van de campuscontracten door de corporaties. In de 

definitieve nota dit najaar moet meer duidelijkheid zijn over de concrete locaties in 2012. 
Overigens is er ook beleid opgesteld om de veiligheid en leefbaarheid op de kamermarkt te verbeteren, 

bijvoorbeeld door handhaving (onrechtmatige en onveilige bewoning in wijken) en daarmee 

stimuleren van kwaliteitscertificaten bij particuliere verhuurders.  
 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting?  

Kwaliteitsimpulsen geven, op locaties dicht bij onderwijsinstellingen, zowel onzelfstandig als 

zelfstandig, maar vooral zelfstandig. 

 

Conclusie LSVb 

De LSVb is positief over de aanpak van de kamernood in Breda. Het kamertekort dat is geconstateerd 

wordt voortvarend door gemeente en corporaties ingelopen de komende jaren. Dat de gemeente 

daarnaast ook de ruimte geeft aan tijdelijke eenheden en wonen in kantoren is een mooie aanvulling. 

Ook de nuldejaarsregeling van de corporatie is een goed initiatief. Door deze regeling kunnen nieuwe 

studenten die tijdens de piek naar Breda komen een kamer krijgen. Daarnaast zet Breda in op de 

veiligheid en leefbaarheid op de kamermarkt en stimuleert daarmee kwaliteitscertificaten bij 

particuliere verhuurders. Dit is een belangrijk middel tegen malafide huisbazen. 
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Delft 
Corporatie: DUWO 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Delft is uitwonend? 

In gemeente Delft zijn drie instellingen voor hoger onderwijs gevestigd: de TUDelft en vestigingen 

van Inholland en de Haagse Hogeschool. Op 1 oktober 2009 studeerden circa 19.300 studenten in 

Delft, waarvan de overgrote meerderheid aan de TUDelft (16.508 studenten). Niet alle studenten die in 

Delft studeren, wonen in Delft. Omgekeerd zijn er studenten die in Delft wonen, maar elders een 

studie volgen. In totaal wonen ruim 12.135 studenten in Delft, waarvan er ruim 8.930 in Delft 

studeren. Het gros van deze studenten studeert aan de TU Delft (bron: RIGO/Studentenwoningen in 

Delft). 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 9,13% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 68,55% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

Vanaf oktober 2011 zal DUWO Delft de zelfstandige kamers gaan verhuren via Studentenwoningweb. 

Onzelfstandige kamers worden verhuurd via coöptatie. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

Ook in Delft geeft DUWO aan dat het niet mogelijk is om aan te geven wat de gemiddelde wachttijd 

is. Verhuur van kamers gaat via coöptatie en daarom is het verkrijgen van een kamer afhankelijk van 

eigen initiatief. 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Delft? 

Op basis van de prognoses van de TU heeft RIGO berekend dat de ambitie om 5.000 

studentenwoningen toe te voegen legitiem is (3.600 in de periode 2006 - 2016 en 1.400 in de 

periode 2016 - 2023). DUWO komt met een vergelijkbare schatting waarbij het kamertekort voor 

2015 3.600 zal zijn. 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie? 

Onzelfstandig: 

Kale huur: €219 

Inclusief servicekosten: €321 

Zelfstandig: 

Kale huur: €322 

Inclusief servicekosten: €416 
 

6. Wat is de visie van de gemeente?  

Het college van B&W heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat het aantal te bouwen 

studentenwoningen gekoppeld dient te worden aan de groei van de TU. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

In het bestuursprogramma 2011 - 2014 is vastgelegd dat in deze bestuursperiode 2.200 extra woningen 

voor studenten dienen te worden gerealiseerd. Voor wat betreft de lange termijn is vastgelegd dat in de 

periode 2006 - 2023 zo'n 5.000 extra studentenwoningen moeten worden gebouwd. Eind 2011 zijn 
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zo'n 1.500 woningen hiervan opgeleverd. Ook DUWO heeft aangegeven dat er tot 2020 circa 5.000 

kamers bij komen. 

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

In Delft zal DUWO 1.139 eenheden gaan realiseren. Dit aantal is gebaseerd op projecten die met grote 

zekerheid gerealiseerd gaan worden door DUWO, het is niet uitgesloten dat er nog meer projecten 

voltooid zullen worden tot 2016. 

 

Conclusie LSVb 

Delft is een van de steden waar het kamertekort het grootst is. Zowel de gemeente als DUWO laat 

blijken dat er ambitie is en er behoorlijk wat kamers gerealiseerd zullen gaan worden en het 

kamertekort voortvarend ingelopen zal worden de komende jaren. De LSVb is wel van mening dat er 

zicht op de wachttijden voor een kamer in Delft moet komen.  
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Den Haag 
Corporaties: DUWO en Vestia Jong 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Den Haag is uitwonend? 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 31,08% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 8,47% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

DUWO: Vanaf oktober 2011 zal DUWO de zelfstandige kamers gaan verhuren via 

Studentenwoningweb. Onzelfstandige kamers worden verhuurd via coöptatie. 

Vestia Jong: Via rechtstreekse samenwerking met studentenorganisaties (meestal langdurige 

projecten). De overige rechtstreeks via het aanbodmodel Woonnet Haaglanden. Opgemerkt moet 

worden dat bij Vestia Jong studenten geen aparte doelgroep zijn, zij spreken over jongeren tot een 

bepaalde leeftijd. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

DUWO: Ook in Den Haag geeft DUWO aan dat het niet mogelijk is om aan te geven wat de 

gemiddelde wachttijd is. Verhuur van kamers gaat via coöptatie en daarom is het verkrijgen van een 

kamer afhankelijk van eigen initiatief. 

Vestia Jong: (niet beantwoord) 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Den Haag? 

Gemeente Den Haag gaat nog steeds uit van de verwachting dat er tussen 2010 en 2020 3.000 

wooneenheden bijgebouwd moeten worden. Op dit moment worden er circa 2.000 kamers gebouwd. 

Ook DUWO geeft aan dat het tekort in Den Haag 3.000 kamers is. 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie? 

DUWO: 

Onzelfstandig: 

Kale huur: €238 

Inclusief servicekosten: €324 

Zelfstandig: 

Kale huur: €303 

Inclusief servicekosten: €395 

Vestia Jong: Door Vestia Jong wordt aangegeven dat zij woningen verhuren onder de voor jongeren 

subsidiabele huurgrens van €361,67. Uiteraard komen de servicekosten voor beheer, internet, gas, 

water en elektra hier nog bovenop. 

 

6. Wat is de visie van de gemeente?  

In de Woonvisie van 2010 is het beleid voor jongeren- en studentenhuisvesting opgenomen. Studenten 

en jongeren zijn een zeer belangrijke doelgroep binnen de gemeente Den Haag en in de Woonvisie is 

onder meer bepaald dat er ongeveer 1.500 eenheden in de periode 2010- 2015 moeten worden 

toegevoegd. Daarnaast zijn gebieden aangewezen die voor jongeren en studenten geschikt zijn. De al 

voorziene behoefte in de Woonvisie wordt nog eens extra verzwaard door inzichten in de 

groeiverwachtingen/-ambities van de onderwijsinstellingen. Die groei bestaat voor een belangrijk deel 

uit buitenlandse studenten. Deze prognoses gecombineerd met de voorspelde groei van het totale 



12 

 

aantal jongeren, laten zien dat het hard nodig is om extra huisvesting voor jongeren en studenten te 

realiseren. De totale uitbreidingsbehoefte voor de periode 2010-2020 wordt zelfs geraamd op 3.000 

wooneenheden. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

De gemeente heeft afgelopen jaar een accountmanager vrijgespeeld speciaal voor 

studentenhuisvesting. Het doel is om samen met de markt en corporaties de ambitie te realiseren. Door 

de crisis en als gevolg daarvan de bezuinigingen, heeft de gemeente vooral een faciliterende rol, in 

plaats van een sturende. De markt en corporaties zijn aan zet. Dat betekent dat de gemeente alles doet 

wat binnen haar invloed ligt om nieuwe projecten van de grond te krijgen. Zo zal de parkeernorm 

verlaagd worden van 0,25 naar 0,1, zullen procedures versneld worden en wordt gesproken met 

eigenaren van leegstaande kantoren om de mogelijkheden voor studentenhuisvesting te 

verkennen. Samen met de andere G4-steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en (Utrecht) wordt 

gelobbyd voor soepelere regelgeving. 

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

In Den Haag zal DUWO 604 eenheden gaan realiseren. Dit aantal is gebaseerd op projecten die met 

grote zekerheid gerealiseerd gaan worden door DUWO, het is niet uitgesloten dat er nog meer 

projecten voltooid zullen worden tot 2016. Vestia Jong heeft laten weten in samenwerking met de 

gemeente prestatieafspraken te maken om zo de slaagkans te verbeteren, over aantal eenheden wordt 

verder niets gezegd. 

 

Conclusie LSVb 

Ook het kamertekort in Den Haag is met 3.000 behoorlijk groot. De gemeente geeft aan dat zij door de 

huidige crisis en bezuinigingen een stapje terug moet doen in de studentenhuisvesting. Zij stelt dat de 

markt en corporaties aan zet zijn. Positief is dat zij op verschillende manieren de weg probeert vrij te 

maken voor andere partijen om woningen te realiseren. Want de ambitie om 3.000 eenheden te 

realiseren is er wel. Helaas lijken er al met al verre van genoeg projecten van de grond te komen. Tot 

slot blijkt ook in Den Haag geen zicht te zijn op de wachttijden voor een kamer. 
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Eindhoven 
Corporatie: Vestide 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Eindhoven is uitwonend? 

Volgens de Nationale Studenten Enquête 2010 studeren in Eindhoven 22.881 studenten (hbo & wo). 

12.788 Studenten zijn ook daadwerkelijk woonachtig in de stad en die verhouding ligt boven het 

landelijk gemiddelde, maar proportioneel lager dan bij steden als Den Haag, Groningen of Rotterdam. 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 29,50% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 26,36% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

Vestide hanteert een woonruimteverdeelsysteem op basis van inschrijftijd: hoe meer inschrijftijd, hoe 

hoger kans op een kamer. Alleen studenten die in Eindhoven studeren komen hiervoor in aanmerking. 

De inschrijftijd komt bij accepteren van een kamer te vervallen, want er is voorzien in de 

woonbehoefte. De huurder kan zich wel weer opnieuw inschrijven om t.z.t. eventueel voor een andere 

woonruimte bij Vestide te kunnen kiezen. Een klein deel van het bezit van Vestide wordt als coöptatie 

ingezet, waarbij bewoners zelf een nieuwe medebewoner mogen kiezen. 

Trudo en Wooninc. hebben studentenhuisvesting en die werken volgens een optiesysteem: wie het 

eerst komt wie het eerst maalt.  

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

Onzelfstandig: 1,9 jaar*             

Zelfstandig eenpersoons: 2,15 jaar* 

Zelfstandig tweepersoons; 2,6 jaar* 

NB: Deze wachttijden zijn vastgesteld aan de hand van het piekmoment aan het begin van het 

academisch jaar. In dit cijfer zit ook de *afstandsbonus verwerkt. De daadwerkelijke wachttijd kan dus 

afwijken. Indien studenten in het najaar een kamer buiten het centrum zoeken, wachten zij gemiddeld 

6 tot 8 maanden op een kamer. 

4. Wat is het tekort aan kamers in Eindhoven? 

De afgelopen jaren is er eigenlijk geen sprake meer van een kwantitatieve kamernood in Eindhoven; 

gemeente en corporaties constateren wel een verschuiving van de woonwensen. Studenten vragen 

steeds vaker om zelfstandige woonruimte. Er is een groeiende voorkeur voor eigen voorzieningen 

zoals badkamer, keuken en toilet, in plaats van gedeelde. Momenteel verhuurt Vestide ruim 2.700 

eenheden in Eindhoven. Ruim 30% daarvan betreft zelfstandige eenheden met eigen voorzieningen. 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie? 

Onzelfstandig: 

Kale huur: Tussen de €150 en €250 (gemiddelde moeilijk te geven, gezien de diversiteit aan kamers 

bij Vestide) 

Inclusief servicekosten: Tussen de €225 en €325 (incl. gwe en internet) 

Zelfstandig: 

Kale huur: Tussen de €300 en €400 (gemiddelde moeilijk te geven, gezien de diversiteit aan 

appartementen bij Vestide) 

Inclusief servicekosten: Tussen de €325 en €425 (incl. internet, excl. gwe) 
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6. Wat is de visie van de gemeente?  

Eindhoven is de Brainportregio en trekt veel internationale kenniswerkers aan. Eindhoven wil zich 

nadrukkelijk profileren als leidende technologiestad: 

- „Eindhoven leading in technology‟;  

- Eindhoven wil een kosmopolitische stad zijn met een cultureel klimaat en voorzieningen die 

daarbij horen; 

- Eindhoven wil zich in dat kader nadrukkelijk profileren als studentenstad van internationale 

allure;  

- Eindhoven heeft om die reden een studentenstadvisie opgesteld, waarin naast goede 

onderwijsfaciliteiten en Research en Development faciliteiten wordt gestreefd naar voldoende 

kwantiteit en kwaliteit van woonruimte. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting?  

Eindhoven is een broedplaats voor innovatie en de thuisbasis voor bedrijven, kennis- en 

researchinstellingen van wereldklasse.  Maar het is bovenal de thuisbasis voor de mensen die er 

werken en wonen. Brainport zet Nederland op de kaart als vooruitstrevende kenniseconomie. Het 

kabinet heeft recent het rapport Brainport 2020 ontvangen én omarmd, waarin de toekomstvisie en 

ambitie voor Eindhoven regio verwoord staat. Brainport is in belangrijke mate afhankelijk van de toe- 

en instroom van (internationale) kenniswerkers en toptalenten. Talenten die worden klaargestoomd op 

de universiteit en hogescholen in Eindhoven. De kennisinstellingen van Brainport hebben ook de 

ambitie om tot de top van de wereld te behoren. Dat leidt tot het aantrekken van vele extra 

(internationale) studenten en daarmee een groei van de vraag naar studentenwoningen in Eindhoven. 

Voor de wervingskracht van vooral buitenlandse studenten en kenniswerkers is de beschikbaarheid 

van kwalitatief goede en betaalbare huisvesting belangrijk. Goede huisvesting voor buitenlandse 

studenten en kenniswerkers is sterk bepalend voor de economische dynamiek in onze regio op de 

middellange termijn.  

Daarom hebben we middels een convenant huisvesting van studenten en internationale gasten de 

volgende harde plannen benoemd: 

-          TU/e terrein 

-          Cederlaan 

-          Rembrandt 

-          DAF museum 

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting?  

Vestide levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Eindhoven Brainport en studentenstad Eindhoven 

in het bijzonder door beschikbare en betaalbare studentenhuisvesting aan te bieden, voor reguliere en 

internationale studenten.  Beschikbaarheid door te werken met campuscontracten, bouwen van nieuwe 

studenteneenheden, zowel zelfstandig als kamers (272 op de Cederlaan, oplevering zomer 2012, en in 

voorbereiding tussen 250 en 300 eenheden op TU/e-campus) en inzetten van tijdelijke woningen (bijv. 

bij renovaties, sloop-nieuwbouw) en leegstaande gebouwen (kantoren, scholen). Betaalbaar voor 

studenten én financieel haalbaar voor Vestide door sober en doelmatig te bouwen. De financiële 

haalbaarheid staat nog steeds onder druk, o.a. door hoge grondkosten en beperkende (bouw-

)regelgeving. 

 

Conclusie LSVb 

Gezien de enorme wachttijd voor een onzelfstandige kamer bij Vestide concludeert de LSVb dat er 

wel degelijk een kwantitatief kamertekort is in Eindhoven. De gemeente en corporatie zelf spreken 
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echter alleen van een kwalitatief tekort. Bij nieuwbouwprojecten zet Eindhoven in op zelfstandige 

kamers. Gezien de enorme wachttijd voor een onzelfstandige kamer lijkt het bouwen van dit type 

kamers meer voor de hand te liggen. 
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Enschede 
Corporaties: Acasa, SJHT 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Enschede is uitwonend? 

Volgen Acasa is circa 59% van de studenten uitwonend, dit komt overeen met de cijfers van DUO. 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 24,79% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 35,25% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

Acasa: Het aanbod van Acasa wordt verdeeld in twee groepen, te weten zelfstandig en onzelfstandig. 

Zelfstandig wordt volgens het principe „wie het eerst komt, wie het eerst maalt‟ verhuurd. Wanneer er 

een zelfstandige woning beschikbaar komt, zal deze op de website worden geplaatst en degene die 

deze woning als eerste aanklikt kan de kamer huren door een online reservering te plaatsen. 

Onzelfstandig wordt verhuurd door middel van het coöptatiesysteem. De leden van de woongroep 

bepalen zelf wie hun nieuwe huisgenoot wordt. Zodra de groep een nieuwe bewoner heeft uitgekozen, 

geeft de groep de nieuwe bewoner een unieke registratielink waarmee hij of zij de kamer online kan 

boeken. 

SJHT: SJHT laat studenten reageren op een woning en vervolgens zal de kamer via coöptatie worden 

verhuurd. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

Acasa: Acasa zegt niet te werken met wachtlijsten, de student moet zelf actief op zoek naar een kamer, 

dus ofwel door de website goed in de gaten te houden voor zelfstandig aanbod ofwel door contact op 

te nemen met de woongroepen die een vrije kamer hebben. Het is erg verschillend hoe lang een 

student erover doet om een kamer te vinden. 

SJHT:  

Onzelfstandig: onbekend 

Zelfstandig:  

(1-kamerappartement): 8 tot 10 maanden 

(2-kamerappartement): 12 tot 14 maanden 

De gemeente geeft echter aan dat er aan het begin van het studiejaar een wachttijd is maar dat deze 

snel vervalt en dat er de rest van het jaar geen wachttijd is. Ook geeft zij aan dat er voor zelfstandige 

kamers een wachttijd is van enkele maanden.  

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Enschede? 

Gemeente: Er is geen tekort aan kamers in Enschede. De behoefte neemt de komende jaren nog wel 

toe met 400 eenheden vanwege groei van het aantal studenten. 

Acasa: In Enschede is sprake van een ontspannen markt, waar studenten in vergelijking met andere 

steden relatief gemakkelijk aan een kamer kunnen komen. Op de campus is voorafgaand aan het 

nieuwe studiejaar de vraag groter dan het aanbod. Vooral de vraag naar zelfstandige woonruimte is 

groot. Acasa richt zich met haar verhuur primair op de campus van de Universiteit Twente en heeft 

haar bezit al een aantal jaar volledig verhuurd per 1 juli. In de stad blijven continu kamers beschikbaar. 

Acasa zet sterk in op kwalitatieve huisvesting. 
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SJHT: Het tekort aan kamers is vooral kwalitatief van aard. De markt voor onzelfstandige kamers is in 

balans, met een piekperiode in juli en augustus maar de andere maanden van het jaar is het relatief 

eenvoudig een kamer te vinden 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie? 

Acasa: 

Onzelfstandig: 

Kaal: (niet beantwoord) 

incl. servicekosten: €263 

Zelfstandig: 

Kaal: (niet beantwoord) 

incl. servicekosten: €396  

SJHT: 

Onzelfstandig: 

(kaal) €169,41 

(incl. servicekosten) €248,45 

Zelfstandig: 

(kaal) €207,81 

(incl. servicekosten) €227,61 (soms inclusief water en verwarming) 

 

6. Wat is de visie van de gemeente? 

De gemeente wil de eerder genoemde behoefte aan 400 eenheden gaan faciliteren. De gemeente heeft 

deze woningbehoefte in gesprekken met studenten verdiept. Hierdoor is de behoefte aan zelfstandige 

eenheden genuanceerd. Het gebied waar de studenten het liefste willen wonen is nader afgebakend, 

waardoor gemeente Enschede initiatieven makkelijker kan toetsen. De helft van deze behoefte wil de 

gemeente met tijdelijke eenheden invullen, omdat na 2020 de vraag weer afneemt. Samen met onze 

partners (corporaties, onderwijsinstellingen) werken we aan invulling van deze behoefte. Circa 40 

eenheden worden komend jaar zeker opgeleverd. Mogelijk volgens komend jaar nog 120 (tijdelijke) 

eenheden. 

Naar aanleiding van „Wonen Boven Winkels‟ heeft gemeente Enschede actie ondernomen. In de 

binnenstad van Enschede wordt het wonen boven winkels gestimuleerd. In een deel van de binnenstad 

wordt dit ook met subsidie gestimuleerd. De gemeente wil diverse doelgroepen naar de binnenstad 

trekken. Er is een gebied aangewezen waar juist initiatieven op het gebied van studentenhuisvesting 

gestimuleerd zullen worden. 

De universiteit Twente heeft een visie op wonen op de campus samen met studenten en de betrokken 

corporaties opgesteld. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

Zie vraag 6. 

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting?  

Acasa: Acasa blijft zich richten op het verhogen van kwaliteit in plaats van kwantiteit. De komende 

jaren zal er geen sprake zijn van grootschalige nieuwbouw. 

SJHT: De bestaande ontwikkelingen in het binnensingelgebied van Enschede blijven gehandhaafd 

(kleinschalig, max. 12 eenheden). Er zal geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de bestaande bouw 

en Enschede zal zich profileren als een studentenstad, in samenwerking met gemeente Enschede. 

 

Conclusie LSVb 
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De LSVb is te spreken over de kamersituatie in Enschede. Wachttijden blijven beperkt, met 

uitzondering van het begin van het studiejaar. Door in gesprek te gaan met studenten is de gemeente er 

achter gekomen dat de wens naar zelfstandige kamers genuanceerd moest worden. Studenten worden 

in Enschede betrokken als het om hun huisvesting gaat en daar is de LSVb erg over te spreken. 
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Groningen 
Corporatie: Lefier (Antwoord gemeente niet ontvangen) 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Groningen is uitwonend? 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 35,98% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 47,88% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

Jongeren (niet alleen studenten dus) van 16 tot 29 jaar kunnen zich bij Lefier inschrijven. Via onze 

website kunnen ze reageren op beschikbare kamers. Bij meerdere reacties krijgt degene met de langste 

wachttijd de kamer. Eerstejaars studenten die ver weg wonen krijgen voorrang. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

Onzelfstandig: circa 6 maanden (rond januari meestal direct te huur) 

Zelfstandig: circa 24 maanden 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Groningen? 

In Groningen is geen tekort in kwantitatieve zin, aangezien rond januari een kamer direct gehuurd kan 

worden. Er is hooguit een piek aan het begin van het studiejaar, wel is er vraag naar meer kwaliteit 

(aantal vierkante meters, eigen sanitair en keuken). 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie? 

Onzelfstandig: circa €275,- (incl. servicekosten) 

Zelfstandig: circa €350,- (incl. servicekosten) 

 

6. Wat is de visie van de gemeente? 

De visie van gemeente Groningen is vertaald in het plan 'BouwJong!' . 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

De gemeente wil 4.500 nieuwe eenheden voor jongeren en starters realiseren tot 2014. Er is een aantal 

plekken in de stad aangewezen voor de realisatie van jongerenhuisvesting. Het BouwJong-project richt 

zich op kwalitatieve huisvesting voor jongeren. 

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

Lefier wil hiervan 1.000 eenheden voor haar rekening nemen. 

Conclusie LSVb  

Door het ontbreken van de antwoorden van gemeente Groningen is het lastig een goed beeld te krijgen 

van de situatie in deze stad. Uit de antwoorden van de corporatie blijkt dat Groningen geen 

kamertekort heeft. De behoorlijke bouwopgave van 4.500 eenheden is bedoeld om de kwaliteit van de 

studentenhuisvesting te verbeteren, waarbij grotere en zelfstandige kamers worden gerealiseerd. De 

LSVb vraagt zich af of dit ook aansluit op de reële woonwensen van de Groningse student, aangezien 

het de huisvesting hoogstwaarschijnlijk ook duurder zal maken. 
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‘s-Hertogenbosch 
Corporatie: BrabantWonen 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in ‘s-Hertogenbosch is uitwonend? 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 34,31% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 4,59% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

Studenten kunnen zich bij Woonservice inschrijven vóórdat ze 18 jaar zijn en krijgen op inschrijfduur 

voorrang bij leegkomende kamers.  

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

Onzelfstandig: 10 maanden 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in ‘s-Hertogenbosch? 

Samen met de voorraad particuliere kamers is er in 's-Hertogenbosch geen tekort aan kamers. 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie?  

Onzelfstandig: 

Kale huur: €168 

Inclusief servicekosten: €256 

 

6. Wat is de visie van de gemeente? 

Het huidige aanbod particuliere kamers en studentenkamers van BrabantWonen is voldoende om aan 

de huidige vraag te voldoen. Mochten er signalen komen dat er tekorten gaan ontstaan (bijvoorbeeld 

omdat ook niet-studenten, soms noodgedwongen, kamers gaan huren)dan zullen we daar samen met 

de Bossche corporaties oplossingen voor gaan bedenken. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

Geen 

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

BrabantWonen vindt het belangrijk om ook jongeren te huisvesten. Studenten vallen onder deze 

categorie. BrabantWonen zal in de toekomst zeker studenten blijven huisvesten. 

 

Conclusie LSVb  

In ‟s-Hertogenbosch lijkt er weinig prioriteit gegeven te worden aan studentenhuisvesting in de stad. 

‟s-Hertogenbosch is misschien geen universiteitsstad, maar er wonen wel 2.400 studenten en dit aantal 

blijft groeien. Daarom zou er best nauwkeuriger gekeken mogen worden naar studentenhuisvesting. 

Gemeente en corporatie stellen vast dat er op dit moment geen kamertekort is, maar studentenaantallen 

blijven toenemen en op tijd ingrijpen is belangrijk aangezien het realiseren van studentenwoningen 

niet eenvoudig is. 
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Leiden 
Corporaties: DUWO en SLS Wonen 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Leiden is uitwonend? 

Voor 2009/10 gaat het om de volgende totalen van studenten hoger onderwijs: 

· In Leiden wonen 12,0 duizend studenten: 1,2 duizend van hen studeren aan de Hogeschool 

Leiden, 7,4 duizend aan de Universiteit Leiden, 2,0 duizend hogescholen elders, 1,5 duizend aan 

universiteiten elders. 

· In Leiden studeren 25,7 duizend studenten: 7,2 duizend aan de Hogeschool Leiden, 

18,5 duizend aan de Universiteit Leiden. 

· 7,4 van de 18,5 duizend (= 40%) studenten aan de Universiteit Leiden wonen in de stad; 

1,2 van de 7,2 duizend studenten (= 16%) aan de Hogeschool Leiden wonen in de stad. 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 15,64% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 60,11% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

DUWO:  DUWO verhuurt kamers in Leiden via de vestiging in Den Haag. Studenten in Leiden 

reageren op een kamer en vervolgens kiezen de huidige bewoners de nieuwe huurder (coöptatie). 

DUWO verhuurt geen zelfstandige kamers in Leiden. 

SLS Wonen: SLS Wonen verhuurt onzelfstandige woningen via het hospiteersysteem. Zelfstandige 

woningen via eigen aanbodmodel, via hun website. Buitenlandse studenten worden gehuisvest door 

middel van rechtstreekse plaatsing.  

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie?  

DUWO: Ook in Leiden geeft DUWO aan dat het niet mogelijk is om aan te geven wat de gemiddelde 

wachttijd is. Verhuur van kamers gaat via coöptatie en daarom is het verkrijgen van een kamer 

afhankelijk van eigen initiatief. 

SLS: Onzelfstandig: SLS Wonen hanteert geen wachtlijst. De geschatte wachttijd varieert. Hoe 

actiever men zoekt des te eerder men een kamer heeft. Zoektijden variëren van 3 maanden tot 2 jaar. 

In november/december 2009 registreerden we een tekort van 4150 studenten in Leiden (Bron: 

ABF/Sleutels gezocht in Leiden, 2009) 

Zelfstandig: SLS zet de zelfstandige woonruimten in voor de doorstroom van studenten in de laatste 

fase van de studie. De wachttijd is ongeveer 4 jaar. 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Leiden? 

Het tekort werd in 2009 becijferd op  4.150 studenteneenheden. DUWO schat het tekort in Leiden tot 

2015 op 3.000 kamers. 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie?  

DUWO: 

Onzelfstandig: 

Kale huur: €178 

Inclusief servicekosten: €246 

SLS: 

Onzelfstandig: 
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Kale huur: €180 

Inclusief servicekosten: €270 

Zelfstandig: 

Kale huur: €395 

Inclusief servicekosten: €515 (incl. alle bijkomende kosten zoals gwe, heffingen etc.) 

 

6. Wat is de visie van de gemeente? 

De Leidse universiteit drukt al meer dan 400 jaar een belangrijk stempel op de stad. Jaarlijks komen 

duizenden nieuwe eerstejaars hun opleiding volgen en verblijven voor hun studie in Leiden. De 

huisvesting van studenten is een bijzonder aandachtspunt voor de stad. Door hen huisvesting te bieden 

binden zij zich aan de stad en de universiteit, kunnen zij deelnemen aan het studenten- en 

verenigingsleven. Na hun studie vormen zij een belangrijke groep arbeidspotentieel, die de gemeente 

graag wil behouden.  

De betekenis van studenten voor de groei en bloei van de moderne stad wordt nog wel eens 

onderschat. De Europese Unie heeft becijferd dat 25 tot 50 procent van de economische groei van een 

land zijn basis vindt in wetenschappelijk onderzoek en technologie. Voor Leiden zal dat niet minder 

zijn, gezegend als wij zijn met de oudste universiteit van Nederland, een academisch ziekenhuis en tal 

van andere (waaronder hogere) opleidingsinstellingen. Het is niet vreemd dat juist in Leiden het Bio 

Science Park kon uitgroeien tot een groot en duurzaam succes. Een ander belangrijk gegeven is dat uit 

het TNO onderzoek “Kennis als economische motor” als belangrijkste conclusie naar voren kwam, dat 

elke student gemiddeld € 25.000,- per jaar bijdraagt aan de economie. Wij verwachten dat hun 

bijdrage als afgestudeerde in financieel, maar ook in maatschappelijk en cultureel opzicht, nog vele 

malen hoger is. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

In Leiden wordt veel aan studentenhuisvesting gedaan. Dat moet ook wel omdat er grote behoefte 

bestaat en de tekorten oplopen. Al geruime tijd komt in Leiden de Task Force Studentenhuisvesting bij 

elkaar, onder leiding van de wethouder. Partijen als universiteit, hogeschool, SLS Wonen, DUWO, 

studentenvertegenwoordigers BRES en de LKSV werken daarin nauw samen en denken niet in termen 

van problemen maar in termen van oplossingen. Veel knelpunten kunnen door de korte lijnen direct 

worden opgelost. In feite volgen we alle aanbevelingen op die in het rapport “Contrasten in de 

Kamermarkt” staan.  

Er is een ambitieus bouwprogramma. SLS Wonen, DUWO en Ymere hebben diverse projecten in 

voorbereiding. Dat is echter te weinig om het Leidse tekort in te lopen. De Leidse studentenmarkt kent 

op dit moment namelijk een tekort van ongeveer 4.150 woonruimten.  

 

Daarom staan diverse nieuwe projecten op het programma. In de Structuurvisie 2025 zijn locaties 

aangewezen voor grootschalige studentenhuisvesting.  

VORM Ontwikkeling B.V., Ballast Nedam en Syntrus Achmea Vastgoed zijn door de gemeente 

Leiden geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van een studentencampus, de 'Leidse Schans' 

voor de huisvesting van 1900 studenten. Uitgangspunt voor de gemeente was het realiseren van een 

sociaal duurzame campus. Met het geselecteerde plan krijgt Leiden nu de meest duurzame 

studentencampus van Europa. Het stedenbouwkundig plan is in samenwerking met DUWO 

ontwikkeld en ontworpen door Mecanoo Architecten en kenmerkt zich door een kwalitatief 

hoogwaardige uitstraling. Pensioenbelegger Syntrus Achmea investeert voor haar opdrachtgevers in de 

ontwikkeling van minimaal zeshonderd woningen op de Leidse Schans. Alle partijen hebben hun 

sporen reeds verdiend op het gebied van studentenwoningen en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.  
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Het bouwen van studenteneenheden kan rekenen op brede steun van de Leidse politiek. Bij het 

realiseren van projecten lopen we echter tegen diverse problemen aan, die de Leidse partijen niet altijd 

zelfstandig kunnen oplossen. Daarvoor zijn landelijke aanpassingen en vereenvoudigingen nodig. 

Leiden neemt daartoe enthousiast deel aan het Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting. Dat heeft tot 

succes geleid. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken heeft aangekondigd dat de 

bouw van studentenhuisvesting gestimuleerd gaat worden, o.a. door de regeldruk terug te brengen, de 

oppervlakte-eis te verlagen en door flexibeler bestemmingsplannen.  

Maar Leiden wacht niet op rijksmaatregelen en is ook zelf aan de slag gegaan. In bestemmingsplannen 

is er een brede definitie voor wonen geïntroduceerd. Hierdoor zijn er geen belemmeringen meer voor 

snelle uitbreiding van studentenhuisvesting. Verder is een voorstel over parkeernormen in de maak die 

lagere eisen stelt bij studentenhuisvesting. Te hoge parkeernormen belemmeren de planontwikkeling 

enorm en leiden tot leegstaande parkeervoorzieningen.  

Nog een belangrijke ontwikkeling is de vereenvoudiging van de regels rond omzetting van gewone 

woonruimte naar studentenhuisvesting. De procedure en voorwaarden voor de vereiste 

woningonttrekkingvergunning worden daarvoor aangepast. Leiden doet dat echter wel met oog voor 

een goed geordend woon- en leefmilieu in de omgeving. Tegelijkertijd wordt namelijk een project 

Duurzame Kamerverhuur gestart. Dat project bestaat uit twee onderdelen. Er start een extra 

publiekscampagne om er op te attenderen dat overlast of knelpunten die omwonenden of bewoners 

van een kamerverhuurpand ervaren kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bijvoorbeeld als 

brandveiligheidseisen onvoldoende worden nageleefd. Verder gaat de gemeente de handhaving 

uitbreiden: gevraagde en ongevraagde controles op belangrijke regels. Overtreders worden daarop 

aangesproken en zo nodig wordt bestuursdwang of dwangsom toegepast. Hierdoor kunnen studenten 

en anderen goed en veilig wonen en wordt de leefbaarheid van de buurt gewaarborgd.  

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

De onder 7 bedoelde plannen worden uitgevoerd door corporaties en door combinaties van grote 

bedrijven. Het beheer en de verhuur lopen via de corporaties. Andere investeerders, ook in tijdelijke 

huisvesting worden in Leiden met open armen ontvangen.  

  

De volgende kansrijke projecten (al in aanbouw of in voorbereiding): 

- Langebrug   229 eenheden voor 260 studenten 

- Meelfabriek   60 eenheden voor 120 studenten 

- Sanderslocatie  124 eenheden voor 220 studenten 

- Uitbreiding Smaragdlaan 32 eenheden voor 54 studenten 

- Wassenaarseweg   504 zelfstandige eenheden 

- Lammenschans   1900 studenten (programma is nog niet helemaal duidelijk) 

- Stationsplein   30 eenheden 

- Werninkterrein   750 studenten 

- Boerhaaveterrein  250 

- Nabij Gorleus   125 

 

Totaal:    Woonruimte voor ruim 4200 studenten. 

 

DUWO gaat hiervan 1500 eenheden realiseren. Dit aantal is gebaseerd op projecten die met grote 

zekerheid gerealiseerd gaan worden door DUWO, het is niet uitgesloten dat er nog meer projecten 

voltooid zullen worden tot 2016. 

 

Conclusie LSVb 
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De LSVb is erg te spreken over de inzet van Leiden en haar corporaties op het gebied van 

studentenhuisvesting. Ondanks dat Leiden een enorm tekort heeft van 4.150 eenheden, zijn er 

inmiddels vele projecten op touw gezet waarmee het kamertekort opgelost kan worden. Punt waar in 

Leiden aan gewerkt kan worden is ook de transparantie bij de wachttijden voor kamers. 

 

  



25 

 

Maastricht 
Corporatie: Servatius (aanvullingen van Kamerburo Maastricht) 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Maastricht is uitwonend? 

Volgens gemeente Maastricht is dit circa 70% en dit sluit aan bij de cijfers van DUO. 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 27,78% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 45,33% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

Via Internet, Kamerburo Maastricht (www.kamerburo.net). Twee mogelijkheden: inschrijven en 

reageren op aanbod of voorgedragen worden vertrekkende of zittende huurders. Daarnaast kunnen 

studenten zich -via dezelfde site- samen inschrijven voor een zelfstandige huurwoning van corporaties. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

Onzelfstandig: 6 maanden buiten het centrum en 18 maanden binnen het centrum  

Zelfstandig: 12 maanden buiten het centrum en 24 maanden binnen het centrum  

Er is een beperkte wachtlijst aan het begin van het jaar. Al snel in het studiejaar- vanaf 

oktober/november- neemt het aanbod toe. Volgens het Kamerburo is vanaf januari het aanbod groter 

dan de vraag. Volgens Servatius is er geen wachttijd en zorgen ze voor een aansluitende verhuur. 

Alleen voor een zelfstandige kamer dien je een minimale periode ingeschreven te staan bij het 

Kamerburo. 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Maastricht? 

Gemeente Maastricht schat het tekort op circa 300 onzelfstandige kamers. Daarnaast is er een behoefte 

aan uitbreiding van gemeubileerde verhuur in short stay variant. Volgens Servatius is er geen 

kamertekort in Maastricht. Vanuit Universiteit Maastricht wordt gesproken over circa 100 eenheden 

tekort (begin september). En ook zij geven aan dat er vooral een tekort is aan betaalbare 

gemeubileerde kamers en studio‟s en appartementen. 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie? 

Onzelfstandig: 

Kale huur: €280 

Inclusief servicekosten: €350 

Zelfstandig: 

Kale huur: €350 

Inclusief servicekosten: €440 

 

6. Wat is de visie van de gemeente? 

De Gemeente Maastricht zet sterk in op de verdere ontwikkeling van de kenniseconomie en daarin 

spelen kenniswerkers en studenten een belangrijke rol. Binnen het huisvestingsbeleid in Maastricht 

zijn dit de enige groeimarkten.  

De huidige kamermarkt is ontspannen en de prijs-kwaliteitverhouding steekt gunstig af bij andere 

studentensteden. Het gros van het aanbod zit bij particulieren (ca. 75%). De rest zit bij de corporaties 

en hun aandeel is groeiende. Dat groeiende aandeel is beleidsmatig gewenst, omdat de prijs-

kwaliteitverhouding van het kameraanbod van de corporaties in de regel beter is dan dat van 

http://www.kamerburo.net/
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particuliere markt. Er is volgens recente berekeningen van de Universiteit Maastricht over de groei van 

de aantallen studenten de komende jaren nog een beperkte behoefte aan uitbreiding van de reguliere 

kamermarkt (enkele honderden voor de komende jaren). Met de huidige plannen van de corporaties en 

initiatieven in de particuliere markt lijkt in die groeiende vraag te kunnen worden voorzien. Extra 

acties lijken op dit moment niet nodig. Daarnaast is er behoefte aan meer gemeubileerde verhuur in 

een short stay-variant. Verder wordt een stevige groei van het post-academisch onderwijs voorzien. 

Welke gevolgen dit voor huisvesting zal hebben, is nog niet bekend. Bouw van studentenwoningen is 

in het kader van de stedelijke programmering tot uitzondering benoemd. Dat betekent dat er 

(vooralsnog) getalsmatig geen grenzen zijn bepaald voor het aantal toe te voegen (meest 

onzelfstandige) studentenwoningen. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

Omdat Maastricht in kwantitatieve zin geen kamernood kent, ziet de gemeente voor zichzelf vooral 

een ondersteunende rol weggelegd bij bijv. vergunningtrajecten, locatiekeuzes, etc. 

Er zijn in Maastricht geen „noodmaatregelen‟ nodig om te kunnen voorzien in de gewenste groei aan 

studentenhuisvesting voor de nabije toekomst. De groei binnen het ongemeubileerde segment 

(ongeveer 500 extra kamers tot 2015) kan zonder problemen gerealiseerd worden door uitbreiding van 

het particuliere aanbod en uitbreiding van het kamerbestand bij de woningcorporaties. Binnen het 

gemeubileerde segment zijn zo‟n 450 nieuwe kamers gewenst die voor het grootste deel vervanging 

zijn voor de reeds bestaande capaciteit. In totaal biedt de UM via haar Guesthouse zo‟n 1000 

gemeubileerde kamers aan voor buitenlandse studenten. Vooralsnog ziet de UM geen aanleiding om 

deze capaciteit verder uit te breiden. 

Ook steeds meer projectontwikkelaars ontdekken de studentenmarkt en realiseren huisvesting in 

Maastricht en omgeving. Hierdoor neemt de druk op de kamermarkt verder af en hebben studenten 

meer steeds meer keuzemogelijkheden bij het vinden van een geschikte plek.  

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

Servatius herbezint zich op de toekomst na het debacle met de Calatrava campus. Het is nog 

onduidelijk wat hiervan de gevolgen voor studentenhuisvesting zullen zijn. Het ziet ernaar uit dat de 

focus weer helemaal komt te liggen op sociale woningbouw en dat de studentenmarkt hierin wordt 

meegenomen.  

Maasvallei en Woonpunt willen zich in de toekomst - naast de reguliere ongemeubileerde 

studentenhuisvesting – ook gaan toeleggen op gemeubileerde short stay-verhuur aan buitenlandse 

studenten/personeelsleden.  

 

Conclusie LSVb 

De verschillende partijen binnen de studentenhuisvesting in Maastricht geven ieder een net andere 

omvang van het kamertekort. Gelukkig is de kamernood in Maastricht niet al te groot en zijn het 

vooral de gemeubileerde kamers waar een tekort aan is. In Maastricht zullen de komende jaren genoeg 

kamers gerealiseerd worden en daarnaast heeft de LSVb het idee dat de situatie op de kamermarkt in 

Maastricht onder controle is en wordt gehouden. 
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Nijmegen 
Corporatie: SSHN 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Nijmegen is uitwonend? 

In totaal zijn 21.500 studenten uitwonend, op een totaal van circa 31.800 studenten. 68% van de 

studenten is dus uitwonend. Van het hbo is 46% uitwonend en het wo is 80% uitwonend. 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 28,08% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 50,11% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren?  

SSHN heeft ongeveer 4.800 studenteneenheden in beheer. Zij hanteren een inschrijvingssysteem met 

reisurgentie, een commissie van toewijzing en een geschillencommissie. De meeste studenten wonen 

op de particuliere kamermarkt, net als in iedere andere studentenstad.  

SSHN heeft de studenteneenheden onderverdeeld in de volgende categorieën:  

a. Op basis van wachttijd (1.500 eenheden): op basis van reisurgentie worden de studenten in een 

bepaalde categorie geplaatst. Binnen deze categorie wordt vervolgens een kamer toegewezen op 

basis van de wachttijd.  

b. Coöptatie (1.300 eenheden): Zittende huurders kunnen een nieuwe huurder voordragen.  

c. Voorkeurscomplexen (1.7000 eenheden): Studenten kunnen online kijken welke eenheden 

aangeboden worden. Vervolgens kunnen zij met een woonbon hun belangstelling kenbaar maken. 

De kamer wordt dan verhuurd op basis van wachttijd.  

d. Tijdelijke wooneenheden (220 eenheden): 100 eenheden worden aangeboden aan eerstejaars 

studenten die zelf hebben aangegeven hier interesse voor te hebben. 120 eenheden worden 

gemeubileerd verhuurd aan uitwisselingsstudenten. 

e. Driekamerappartementen (210 eenheden): voor de zelfstandige driekamerappartementen wordt 

een specifieke toewijzingsregeling t.b.v. de doorstroming gehanteerd. 

 

SSHN: 

Circa 1.500 wooneenheden worden aan eerstejaars studenten toegewezen op basis van wachttijd. 

Hierbij wordt rekening gehouden met reisafstand. 

Circa 1.400 wooneenheden worden toegewezen op basis van coöptatie. De zittende huurders mogen 

een nieuwe huurder voordragen. 

Circa 2.000 wooneenheden worden toegewezen volgens het advertentiemodel. De vrijkomende 

woonruimte wordt gepubliceerd op internet. Ingeschreven studenten kunnen hier d.m.v. een woonbon 

op reageren. Degene met de langste inschrijftijd krijgt de woonruimte toegewezen. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie?  

Onzelfstandig: minimaal 8 maanden, afhankelijk van de woonvoorkeuren. 

Zelfstandig: circa 2,5 tot 5 jaar, afhankelijk van de woonvoorkeuren. 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Nijmegen?  

Op 1 juli 2010 stonden er nog 50 eerstejaars studenten op de wachtlijst van de SSHN die geen 

kameraanbod hebben gehad. Hoe groot het tekort exact is, is moeilijk te zeggen. Tegen de achtergrond 

van de huidige ontwikkelingen (wijzigingen in de studiefinanciering, met een leenstelsel in de 
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masterfase, boetes voor langstudeerders, en meer selectie aan de poort) is ook onduidelijk hoe groot de 

groei van de HAN en de RU precies zal zijn. Het tekort kent ook duidelijk een kwalitatief karakter. Dit 

blijkt uit de Studentenenquête van de HAN en de RU. De belangstellig van uitwonende studenten voor 

een kamer in een studentenflat is slechts 10%. 

In een onlangs vastgestelde rapportage wordt door gemeente, SSHN, RU en HAN uitgegaan van circa 

24.000 uitwonende studenten in 2020.  

SSHN stelt dat zij in het studiejaar 2010 – 2011 166 studenten niet heeft kunnen huisvesten. 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie?  

Onzelfstandig: (72% van de voorraad) 

Kale huur: circa €160 (gem. 84% van de maximale huur) 

Inclusief servicekosten: circa €240 

Zelfstandig: (28% van de voorraad) 

Kale huur: circa €290 (gem. 94% van de maximale huur) 

Inclusief servicekosten: circa €390 

 

6. Wat is de visie van de gemeente?  

Studentenhuisvesting staat prominent op de agenda van de gemeente Nijmegen.  

Voor de groei en bloei van de stad, voor een open en veelkleurig leefklimaat, voor de sfeer en de 

diversiteit. Daarnaast is een hoog opgeleide bevolking van grote waarde voor de economische 

ontwikkeling.  

Daarom is ook goede studentenhuisvesting van groot belang. Periodiek is er bestuurlijk overleg tussen 

burgemeester en wethouders, de colleges van bestuur van universiteit en hogeschool en de SSHN. 

Studentenhuisvesting staat daar standaard op de agenda. Plannen en prognoses worden daar besproken 

en de koers bepaald.  

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

Met de SSHN, HAN en RU heeft de gemeente afgesproken: 

- Alle energie wordt nu gericht op realisatie van de 1.000 tot 1.250 eenheden voor 2015. Dit is 

een realistische opgave qua locaties en financiële haalbaarheid. 

- Op dit moment is er geen reden voor een nieuwe inventarisatie van locaties.  

- Jaarlijks wordt de instroom scherp gemonitord. Op basis daarvan zal in 2013, als de huidige 

taakstelling naar verwachting goeddeels gereed is of letterlijk in de steigers staat, de zaak 

opnieuw worden bekeken. Hierbij zullen de gewenste 1.000 extra eenheden tot 2020 uit het 

coalitieakkoord worden betrokken. 

- Partijen blijven intussen alert op nieuwe mogelijkheden om tijdelijke huisvesting te realiseren. 

De gemeente zegt toe daar planologisch aan mee te zullen werken. 

Daarnaast wordt de Stichting Huurteams Nijmegen gefinancierd door de gemeente om te controleren 

op te hoge huren op de particuliere (kamer)markt en vindt er een jaarlijkse kamercampagne plaats door 

de SSHN, RU, HAN en gemeente gezamenlijk om particulieren te stimuleren kamers te verhuren. Dit 

levert jaarlijks circa 180 kamers op.  

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

SSHN wil voor 2015 1.000 tot 1.250 nieuwe eenheden bouwen om de groei van de studentenaantallen 

te kunnen opvangen. Inmiddels is hiervan al ruim de helft in aanbouw. 

Conclusie LSVb 
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De LSVb is te spreken over de gang van zaken in Nijmegen op het gebied van studentenhuisvesting. 

Gemeente en corporatie hebben goed zicht op de kamermarkt en constateren dat er 166 studenten 

afgelopen jaar niet gehuisvest konden worden. Dit duidt helaas op kamernood in Nijmegen, maar 

gezien de plannen en ambities in Nijmegen hoopt de LSVb dat dit aantal de komende jaren zal moeten 

dalen. Verder is het goed dat er in Nijmegen periodiek overleg plaatsvindt over studentenhuisvesting, 

alleen ontbreekt de vertegenwoordiging van de Nijmeegse student. 

 

  



30 

 

Rotterdam 
Corporatie: Vestia Rotterdam Stadswonen 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Rotterdam is uitwonend? 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 23,10% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 18,42% 
 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren?  

Stadswonen werkt met een eigen wachtlijst en toewijzingssysteem. Studenten aan het mbo, hbo en wo 

komen hiervoor in aanmerking. Overige corporaties verhuren wel eens d.m.v. tijdelijke contracten. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

Onzelfstandig: circa 7,4 maanden (gemeente: circa 1,5 maand tot piek van 8 maanden)     

Zelfstandig: circa 2 jaar (gemeente: circa 1,5 jaar) 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Rotterdam? 

Het beeld van de gemeente Rotterdam is dat er geen kwantitatief, maar een kwalitatief tekort is. Ten 

aanzien hiervan wordt komende jaren nieuwbouw gerealiseerd op de universiteitscampus. Ook 

Stadswonen stelt dat er vooral een kwalitatief tekort is. Studenten wachten liever op een kamer dan 

een mindere te accepteren. 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie? 

Onzelfstandig:  

Kale huur: €230 

Inclusief servicekosten: €360 (incl. gwe) 

Zelfstandig: 

Kale huur: €350 

Inclusief servicekosten: €500 (incl. gwe) 

 

6. Wat is de visie van de gemeente? 

 Een sterke economie vraagt om aanwezigheid van een opgeleide beroepsbevolking. Binding van 

studenten aan de stad tijdens en na hun studie is daarom prioriteit. Rotterdam is de tweede 

onderwijsstad van Nederland, maar niet als zodanig herkenbaar.  De gemeente zet in op het 

ontwikkelen van aantrekkelijke en herkenbare studentenmilieu. Hiertoe worden komende periode 

afspraken gemaakt met betrokken partijen. Binding van studenten aan de stad helpt talent van de 

toekomst voor de stad en de stedelijke economie te behouden. Rotterdam staat echter niet te boek als 

studentenstad. Betere communicatie en profilering kunnen dit beeld verbeteren. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

 De gemeente constateert dat er geen kwantitatief tekort is, maar zet in op kwaliteit. Hierbij zet zij in 

op de ontwikkeling van aantrekkelijke studentenmilieus zoals hierboven omschreven.  

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

Stadswonen heeft geen antwoord gegeven op deze vraag 

 

Conclusie LSVb 
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Het is voor de LSVb niet duidelijk wat voor „aantrekkelijke studentenmilieus‟ in Rotterdam 

gerealiseerd zouden gaan worden. Rotterdam wil graag als studentenstad herkend worden, maar het is 

niet geheel duidelijk hoe ze dat wil bereiken. Als geconstateerd kan worden dat er een kwalitatief 

kamertekort is moet er onderzocht worden hoe de Rotterdamse student graag zou willen wonen. 
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Tilburg 
Corporatie: WonenBreburg 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Tilburg is uitwonend? 

Circa 50% van de in Tilburg ingeschreven Nederlandse studenten woont in Tilburg. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de Universiteit van Tilburg (60%), Fontys Hogescholen (40%) en Avans 

Hogeschool (35%). Dit komt aardig overeen met de cijfers van DUO. 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 31,48% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 27,02% 

 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

In Tilburg kunnen studenten via de website www.kamerpunt.nl reageren op kamers. De 

toewijzing van kamers gebeurt aan de hand van het zogenaamde optiemodel. Dit houdt in dat je 5 

voorkeuren kunt doorgeven. Op het moment dat er een kamer vrijkomt binnen één van jouw 

opgegeven opties, wordt er gekeken op welke plek je in de wachtrij staat. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

Onzelfstandig: 11 maanden 
Zelfstandig: 18 maanden 

Momenteel kent Tilburg een redelijk ontspannen situatie op de kamermarkt. Feitelijke wachttijden zijn 

relatief kort en er zijn zelfs kamers per direct beschikbaar. Voor kamers met eigen voorzieningen als 

keuken en sanitair moet langer gewacht worden.  

NB inschrijftijden zijn niet representatief voor de wachttijd in Tilburg vanwege mogelijkheden tot 

verkrijgen van extra inschrijfduur. Iemand met een administratieve  inschrijfduur van 13 maanden kan 

in feite pas 1 maand ingeschreven staan. Ook voorinschrijvingen door scholieren uit het middelbaar 

onderwijs spelen hierin een rol. Inschrijven betekent niet dat men ook per direct woonruimte zoekt.  

4. Wat is het tekort aan kamers in Tilburg?  

Aan het antwoord op vraag drie kan opgemaakt worden dat er in Tilburg momenteel vooral gesproken 

wordt van een kwalitatief kamertekort. De kamerbehoefte stijgt de komende jaren in Tilburg als 

gevolg van de groeiende (internationale) studentenpopulatie. Omdat daarvoor inmiddels ook al 

meerdere nieuwbouwontwikkelingen op stapel staan, zal er ook de komende jaren per saldo geen 

sprake zijn van een tekort. 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie?  

Onzelfstandig  

Kale huur: €220 

Inclusief servicekosten: €330 

Zelfstandig  

Kale huur: €300 

Inclusief servicekosten: €450 

  
6. Wat is de visie van de gemeente? 
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De gemeente wil zich als studentenstad verder versterken. Daarvoor acht zij het van belang het 

vestigingsklimaat voor studenten en afgestudeerden te optimaliseren. De beschikbaarheid van 

voldoende en kwalitatieve goede studentenhuisvesting geldt daarom als speerpunt van beleid. De 

gemeente is al sinds 2001 samen met de hoger onderwijsinstellingen en de 

woningcorporaties, actief in het aanpakken van tekorten op de Tilburgse kamermarkt. Dit heeft 

inmiddels geleid tot het realiseren van meer dan 1.500 extra eenheden in Tilburg. 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

De gemeente zal de komende jaren actief blijven samenwerken op het gebied van 

studentenhuisvesting. Momenteel zijn meerdere nieuwbouwplannen in ontwikkeling die zullen 

resulteren in de toevoeging van circa 1.000 extra studenteenheden. De nieuwbouw vindt plaats op 

absolute centrumlocaties en is zowel gericht op Nederlandse als internationale studenten. 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

Kwaliteitsimpulsen geven, op locaties dichtbij onderwijsinstellingen, zowel onzelfstandig als 

zelfstandig, maar vooral zelfstandig. 
 

Conclusie LSVb 

De afgelopen jaren zijn er in Tilburg 1.500 eenheden gerealiseerd, zodoende hebben ze de groei van 

studenten weten op te vangen. Voor de komende jaren staan er naar eigen zeggen genoeg projecten 

klaar op de verder groeiende studentenpopulatie op te vangen. In Tilburg is er kwantitatief dus geen 

kamertekort, maar Tilburg heeft wel een kwalitatief kamertekort. Er zal gebouwd moeten gaan worden 

naar de wensen van de student. 
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Utrecht 
Corporatie: SSH (Gemeente Utrecht heeft niet meegewerkt aan de Kamernoodinventarisatie 2011) 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Utrecht is uitwonend? 

Volgens de SSH is 63% van de wo- en hbo-studenten in Utrecht uitwonend. 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 30,84% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 46,74% 
 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

Er is één corporatie in Utrecht die zich met studentenhuisvesting bezighoudt, namelijk SSH. Zij 

verhuren via eigen inschrijving en via WoningNet indien de woning groter is dan 30m2. Studenten 

schrijven zich in en kunnen vervolgens reageren op een woning. Daarna krijgen ze een uitnodiging 

voor een hospiteeravond en via coöptatie wordt de nieuwe bewoner gekozen. Mocht blijken dat 

studenten niet binnen drie maanden een kamer kunnen krijgen, dan is het mogelijk dat er een kamer 

wordt gereserveerd maar dan wordt wel onderzocht of zij daadwerkelijk actief hebben deelgenomen 

aan hospiteeravonden. 

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie?  

Zelf toegewezen onzelfstandig + zelfstandig: wachttijd 21 maanden. De grotere zelfstandige woningen 

worden via WoningNet toegewezen, de wachttijd bedraagt minimaal 5 jaar. 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Utrecht? 

Circa 6.700 eenheden 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie? 

Onzelfstandig: 

Kale huur: €209 

Inclusief servicekosten: *) 

Zelfstandig: 

Kale huur: €345 

Inclusief servicekosten: *) 

*) De huurders van zelfstandige eenheden betrekken in toenemende mate diensten en leveringen van 

andere partijen dan de SSH, zodat de SSH de bedragen niet precies kan aangeven. Het gemiddelde 

bedrag aan servicekosten van de eenheden (zowel onzelfstandig als zelfstandig) waar de SSH alle 

diensten en leveringen verzorgt, bedraagt € 59. 
 

6. Wat is de visie van de gemeente? 

Zie vigerende collegeprogramma: “Studenten -  Om ook in de toekomst dé studentenstad van 

Nederland te blijven, zetten we de investeringen in studentenvoorzieningen voort. De Uithof moet een 

aantrekkelijke plek zijn en zich ontwikkelen als een volwaardige campus. / Boven alles moet het 

aanbod studentenwoningen omhoog en de doorstroom moet worden verbeterd. “  

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

Zie vigerende collegeprogramma: “… zet het college in op het realiseren van 500 eenheden voor 

studenten op de Uithof.”  
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8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

Met de gemeente Utrecht wordt binnenkort afgesproken om de komende jaren ten minste 864 

studentenwoningen te realiseren, de inzet zal zijn om er nog meer te realiseren. 

 

Conclusie LSVb 

Het is ontzettend jammer dat gemeente Utrecht geen reactie wilde geven. Zeker omdat Utrecht een 

stad is waar de kamernood ontzettend groot is. Op basis van de gegevens van de SSH en wat er in het 

collegeprogramma van Utrecht staat, kan geconcludeerd worden dat de gemeente veel te weinig 

studentenhuisvesting realiseert. De wachttijden voor een kamer of woning in Utrecht zijn veel te lang. 

SSH toont in haar toekomstplannen gelukkig meer ambitie dan de gemeente zelf, maar het kamertekort 

van 6.700 zal bij lange na nog niet ingelopen worden op deze manier. De LSVb verwacht van Utrecht 

meer inzet! 
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Wageningen 
Corporatie: Idealis 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Wageningen is uitwonend? 

De gemeente stelt dat in totaal 64,3% van de studenten van de universiteit hun woonadres in 

Wageningen hebben.  

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 6,55% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 80,67% 
 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

Aanbod via website op basis van inschrijving. Aanstaande eerstejaars kunnen zich inschrijven vanaf 1 

januari voorafgaand aan het studiejaar. Selectie vindt plaats op basis van inschrijfduur.  

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie? 

Onzelfstandig: circa 8 tot 14 maanden 

Zelfstandig: circa 13 tot 20 maanden 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Wageningen? 

Voor het komend studiejaar 2011/2012 verwachten Wageningen en Idealis na de onvermijdelijke 

zomerpiek, ook in de tweede helft van het studiejaar nog een tekort van circa 100 kamers. Door 

oplevering van nieuwbouw in 2012 zal er in 2012/2013 naar verwachting een evenwicht in vraag en 

aanbod zijn, daarna is er weer aanvullende nieuwbouw noodzakelijk.  

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie?  

Onzelfstandig 

Kale huur: €185  

Inclusief servicekosten: € 293 

Zelfstandig  

Kale huur: € 280  

Inclusief servicekosten: € 382 

 

6. Wat is de visie van de gemeente? 

De gemeente voorziet, in aanvulling op de al vastgestelde nieuwbouw die dit jaar wordt gestart, in de 

komende jaren nog een tekort van circa 600 eenheden. Om die reden heeft de gemeenteraad in juni 

2011 een nota vastgesteld waarin het ruimtelijk beleid zodanig wordt aangepast dat aanvullende 

studentenhuisvesting van 600 eenheden wordt toegestaan, deels op de universiteitscampus en deels 

binnenstedelijk. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

Zie vraag 6. 

 

8. Wat zijn de toekomstplannen van de corporaties op het gebied van studentenhuisvesting? 

Idealis wil de komende vijf jaar zo‟n 1.000 eenheden realiseren. Nog dit najaar wordt gestart op twee 

locaties: Kortenoord, 95 kamers (oplevering juli 2012) en Rijnsteeg, 336 kamers en 9 appartementen 

(oplevering 4
e
 kwartaal 2012 en 1

e
 kwartaal 2013). Locaties voor de bouw van de overige circa 550 
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kamers in de daaropvolgende jaren zijn op dit moment nog niet definitief. In Ede wordt in 2013 ook 

nieuwbouw van studentenhuisvesting opgeleverd (300 kamers met gedeelde voorzieningen). Ook 

studenten die in Wageningen studeren zullen van dat aanbod gebruik kunnen gaan maken. 

 

Conclusie LSVb 

In Wageningen wordt de kamernood voortvarend aangepakt. Zowel gemeente als corporatie hebben 

voldoende nieuwbouwplannen om het kamertekort in de komende jaren op te lossen. Juist voor 

Wageningen is het belangrijk dat de studentenhuisvesting op orde is, aangezien ze veel internationale 

studenten hebben en voor veel studenten kost reizen naar Wageningen te veel tijd. 
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Zwolle 

 

1. Hoeveel procent van de studenten in Zwolle is uitwonend? 

Volgens de gemeente beschikt 29% van de hbo-studenten over een eigen woonruimte. 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo: 45,29% 

Totaal percentage uitwonenden wo: 3,30% 
 

2. Welke methodes gebruiken de corporaties om de studentenkamers te verhuren? 

De studenteneenheden van de Zwolse corporaties worden aangeboden via een website: 

www.dewoningzoeker.nl. Er is sinds 24 mei 2011 sprake van een systematiek waarin 

woningzoekenden zelf kiezen uit de door de corporaties aangeboden woningen. Het systeem biedt 

twee manieren om een woning te vinden. Woningzoekenden die een woonwens hebben kunnen terecht 

in de wensmodule. De woningzoekende die reageert en die de langste inschrijfduur heeft, krijgt de 

woning aangeboden. Verreweg de meeste woningen komen via de wensmodule bij een nieuwe 

huurder terecht. Voor woningzoekenden die haast hebben om te verhuizen, duurt het opbouwen van 

inschrijfduur vaak te lang. Voor hen is de spoedmodule beschikbaar. De aangeboden woningen 

worden verloot. Iedereen die reageert op een woning maakt evenveel kans. Het aanbod is dusdanig 

groot dat tweederde van de spoedzoekers binnen een half jaar een woning heeft. Bovendien bouwt 

men ondertussen inschrijfduur op zodat men ook meer kans maakt in de wensmodule.  

 

3. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een kamer van een corporatie?  

Onzelfstandig: 32 weken 

Zelfstandig: 76 weken 

 

4. Wat is het tekort aan kamers in Zwolle? 

De huidige situatie op de markt voor studentenhuisvesting wordt in Zwolle door verschillende partijen 

anders ervaren. Corporaties in Zwolle hebben veel moeite (onzelfstandige) eenheden buiten het 

centrum te verhuren. In en rondom het centrum is dat niet het geval. Vanuit bemiddelaars voor 

particuliere kamers en studentenorganisaties komen geluiden dat er onvoldoende aanbod zou zijn.  

Uit recente onderzoeken/analyses  blijkt dat er een extra huisvestingsbehoefte is van 440 

studenteneenheden. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat dit kan worden beschouwd als een 

conservatieve schatting. Ook is er geen rekening gehouden met de huisvestingsbehoefte van 

buitenlandse studenten. 

 

5. Wat is de gemiddelde prijs voor een kamer via een corporatie?  

Onzelfstandig  

Kale huur: ? 

Inclusief servicekosten: €288 

Zelfstandig  

Kale huur: €389 

Inclusief servicekosten: ? 

 

6. Wat is de visie van de gemeente? 

In het kader van de uitvoering van de Woonvisie zijn met de Zwolse corporaties ook 

prestatieafspraken gemaakt over studentenhuisvesting. Als doelstelling is daarin opgenomen: `Als je in 

http://www.dewoningzoeker.nl/
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Zwolle komt studeren kun je binnen een half jaar een kamer krijgen´. Daarvoor is het noodzakelijk om 

jaarlijks zo´n 75 tot 100 structurele studenteneenheden toe te voegen. Deze afspraak is de afgelopen 

jaren gerealiseerd.  

Het aandeel studenten dat in Zwolle woont, is relatief laag. De hogescholen zijn er van overtuigd dat 

dit aandeel zal groeien als er maar voldoende aanbod aan studentenhuisvesting is, dat aantrekkelijk is 

in termen van prijs (kamerhuur) en kwaliteit (oppervlakte, voorzieningen, locatie). Met een passend 

aanbod zal een groter deel van de studenten in Zwolle gaan wonen.  

Uitbreiding van het aanbod aan studentenhuisvesting kan zorgen voor een groei van het aantal 

studenten dat in Zwolle woont en past in streven naar „Zwolle studentenstad‟.  

Uit gesprekken ontstaat het beeld dat uitbreiding van het aantal eenheden voor studenten gewenst 

blijft, maar dat de prijs-kwaliteitverhouding moet concurreren met vooral de particuliere markt en 

thuis blijven wonen. Een kwalitatief goed aanbod (en de locatie bepaalt een substantieel deel van die 

kwaliteit) tegen een aantrekkelijke prijs kan concurreren met de particuliere kamermarkt. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen van de gemeente op het gebied van studentenhuisvesting? 

Concreet in voorbereiding is het realiseren van een complex van 475 studenteneenheden op een locatie 

(Pannekoekendijk/Burg. Roeleneweg) nabij de binnenstad. Planning: start bouw eind 2011/begin 2012 

en oplevering in 2013. 

Op de wat langere termijn biedt de Spoorzone mogelijkheden voor de huisvesting van studenten. 

 

Conclusie LSVb 

De LSVb vindt het goed dat Zwolle huisvesting realiseert en daarmee ook studenten hoopt aan te 

trekken. Veel studentensteden in Nederland hebben juist dat de huisvestingsproblematiek de potentiële 

studenten afschrikt. Zwolle kan zich profileren als een stad met kansen om er als student te gaan 

wonen en studeren. 
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H.3 Conclusie 
 

Dit jaar is het kamertekort in Nederland explosief gestegen naar een tekort van circa 30.000 kamers. 

Dat komt er op neer dat 30.000 studenten noodgedwongen bij hun ouders wonen, hun onderkomen bij 

huisjesmelkers hebben gevonden, of desnoods hebben besloten op een camping te overnachten. 

Amsterdam heeft nog altijd de grootste kamernood met een tekort van 9.000 kamers. Vervolgens 

hebben steden als Utrecht (6.700), Leiden (4.150), Delft (3.600) en Den Haag (3.000) ook te maken 

met een enorm kamertekort. In Leiden en Utrecht is het tekort het snelst gegroeid. 

 

Opvallend is dat verschillende gemeenten hebben aangegeven vooral een kwalitatief kamertekort te 

hebben geconstateerd, waarbij het aanbod in de stad niet (meer) aansluit op de woonwensen van de 

student. Het is voor deze gemeenten dus belangrijk dat zij naar de studenten luisteren en passende 

huisvesting gaan bouwen. 

 

Verder is het zorgwekkend dat verschillende corporaties en gemeenten geen duidelijk beeld hebben 

van de wachttijden voor een kamer. Uit de verkregen gegevens die wel beschikbaar waren over de 

wachttijden blijkt dat studenten vaak niet in hun eerste studiejaar al gehuisvest kunnen worden. De 

wachttijd voor een onzelfstandige kamer is immers gemiddeld een jaar en voor een zelfstandige kamer 

is dit twee jaar. Vooral de situatie in Utrecht is slecht, daar wacht een student gemiddeld 21 maanden 

op een kamer. 

 

Daarnaast kunnen we gelukkig ook stellen dat veel steden behoorlijk wat nieuwbouw aan het 

realiseren zijn en dat het er op lijkt dat de komende jaren de kamernood in veel steden behoorlijk kan 

verminderen. Een impuls die daar ontzettend bij zou helpen is het voorgestelde Actieplan 

Studentenhuisvesting van minister Donner. Met dit plan zal het aantrekkelijker en interessanter 

worden om studentenhuisvesting te realiseren en kunnen er binnen afzienbare tijd veel kamers 

bijkomen. 
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Factsheet Kamernoodinventarisatie 2011 

Gemeente Kamer-

tekort 

(tot 

2015) 

Gemiddelde 

wachttijd in 

maanden 

voor een 

onzelfstandi-

ge woning 

Gemiddelde 

wachttijd in 

maanden 

voor een 

zelfstandige 

woning 

Gemiddelde 

huurprijs 

onzelfstandige 

kamer corporaties 

(inclusief) 

Gemiddelde 

huurprijs 

zelfstandige kamer 

corporaties 

(inclusief) 

Totaal 

toekomstplannen/

projecten/te 

realiseren 

eenheden 

Amsterdam 9000 Ca. 18 

(De Key) 

n.b. 276 (DUWO) 

370 (De Key) 

402 (DUWO) 

440 (De Key) 

9000 

Breda 1000 4 25 330 450 n.b. 

Delft 3600 n.b. n.b. 321 416 2200 - 5000 

Den Haag 3000 n.b. n.b. 324 395 2000 - 3000 

Eindhoven 0* 22 26 275 375 (ex. Gwe) 500 + 

Enschede 0* n.b. 10 263 (Acasa) 

248 (SJHT) 

396 (Acasa) 

227 (ex. Gwe) 

400 

Groningen 0* 6 24 275 350 4500 

„s-

Hertogenbo

sch 

0* 10 n.b. 256 n.b. n.b. 

Leiden 4150 n.b. n.b. 246 (DUWO) 

270 (SLS) 

515 (SLS) 4000 

Maastricht 300 6-18 12-24 350 440 500 + 

Nijmegen 166 8 30-60 240 390 1000-1250 

Rotterdam 0* 8 24 360 500 n.b. 

Tilburg 0* 11 18 330 450 1000 

Utrecht 6700 21 60 270 404 864 + 

Wageninge

n 

600 8-14 13-20 293 382 1000 

Zwolle 440 8 19 288 389 (ex. Gwe, 

servicekosten) 

475 

n.b. = gegevens niet bekend 

* = er is geen kwantitatief kamertekort, maar een kwalitatief tekort  

Gegevens verzameld door: Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) 

Gegevens afkomstig van: gemeenten Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, 

Groningen, ‟s-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, 

Wageningen en Zwolle; corporaties: DUWO, De Key Amsterdam, WonenBreBurg, Vestia Jong, 

Woonbedrijf Eindhoven, SJHT Enschede, Acasa, Lefier, BrabantWonen, SLS Wonen, Servatius, 

SSHN, Vestia Rotterdam Stadswonen, SSH Utrecht en Idealis. 

Kernpunten: 

 De Kamernoodinventarisatie 2011 is gebaseerd op gegevens die verstrekt zijn door 

bovengenoemde gemeenten en corporaties. 

 Uit deze inventarisatie blijkt dat alle steden samen een kamertekort hebben van 28.956. 
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 De grootste kamernood is in de steden: Amsterdam (9000), Utrecht (6700), Leiden (4150), 

Delft (3600) en Den Haag (3000). Vergeleken met vorig jaar hebben vooral Leiden en Utrecht 

een groter kamertekort gekregen. 

 Naast dit kwantitatieve kamertekort is er ook een kwalitatief tekort. In verschillende steden 

wordt aangegeven dat de woonwensen van studenten aan het veranderen zijn. 

 Uit de wachttijden die bekend zijn blijkt dat een student gemiddeld voor een onzelfstandige 

kamer een jaar moet wachten, voor een zelfstandige kamer moet zij meer dan 2 jaar wachten. 

 In Eindhoven en Utrecht is de wachttijd voor een onzelfstandige kamer het langst, 

respectievelijk 22 en 21 maanden. Utrecht heeft onder de zelfstandige kamers ook de langste 

wachttijd, namelijk 60 maanden. 
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