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H.1 Inleiding 
 

Een nieuw academisch jaar staat weer voor de deur en dat betekent drukte op de kamermarkt. Voor 

de Landelijke Studenten Vakbond aanleiding om eens goed naar de situatie op de kamermarkt te 

kijken. In de jaarlijkse Kamernoodinventarisatie onderzoekt de LSVb hoe het staat met de kamernood 

in de verschillende steden en of er wel genoeg betaalbare kamers voor studenten te vinden zijn.  

De LSVb vindt het belangrijk dat dit ieder jaar geïnventariseerd wordt, omdat zo de ontwikkeling van 

studentenhuisvesting nauw gevolgd kan worden. De grote vraag is of de situatie in de verschillende 

steden verbeterd is of dat de kamernood juist is toegenomen. Er zijn verschillende studentensteden 

benaderd om zo wachttijden, kamertekorten en kamerprijzen in kaart te brengen. Onderstaande 

vragen zijn aan verschillende gemeenten en corporaties gesteld: 

 

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

2. Hoe vinden studenten een kamer in […] en welke methodes worden gebruikt om de kamers te 

verhuren? 

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

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

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

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele kamernood? 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te realiseren 

eenheden aan) 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

 

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. De 

LSVb is van mening dat deze selectie een goed beeld geeft van de kamernood in de verschillende 

steden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Cijfers afkomstig van DUO uit de vergelijking in- en uitwonenden per gemeente (per juli 2012), het totaal is 

opgebouwd uit alle mbo-, hbo- en wo-studenten die in desbetreffende gemeente ingeschreven staan en 
studiefinanciering ontvangen. 
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H.2 Resultaten 
 

Amsterdam 
Corporaties: DUWO en De Key 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    24,5% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    38,7% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Amsterdam en welke methodes worden gebruikt om de 

kamers te verhuren? 

Bij DUWO en De Key worden zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden verhuurd via 

StudentenWoningWeb.nl en dekey.nl (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 hoger onderwijsinstellingen. 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: 

Volgens DUWO is het niet mogelijk aan te geven wat de gemiddelde wachttijd in Amsterdam is. 

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

afhankelijk van eigen initiatief. De Key geeft aan dat de wachttijd sterk afhankelijk is van de locatie. 

Voor de binnenstad geldt minimaal 3,5 jaar. Toewijzing van deze eenheden is vrijwel allemaal aan 

studenten die doorstromen van locaties buiten het centrum. Buiten het centrum geldt een wachttijd 

van 0,5 tot 1,5 jaar. 

Zelfstandige woonruimte:  

Voor zelfstandige woonruimte van DUWO varieert dit. Voor de wooncabines op het NDSM-werf in 

Amsterdam-Noord staat 2,5 tot 3 jaar en voor studio’s in Amsterdam of 2-kamerwoningen op 

Uilenstede staat 5 tot 6 jaar. Voor De Key geldt dit ook. Er geldt een wachttijd van 3,5 jaar voor een 

woning in de binnenstad en 1 tot 2 jaar wachttijd buiten het centrum. 

 

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

DUWO:      De Key: 

Onzelfstandige woonruimte:   Onzelfstandige woonruimte: 

Kale huur: €199     Kale huur: €235 (voor aftrek huurtoeslag) 

Incl. servicekosten: €296   Incl. servicekosten: €350 (voor aftrek huurtoeslag) 

Zelfstandige woonruimte:   Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur: €337     Kale huur: €315 (voor aftrek huurtoeslag) 

Incl. servicekosten: €435   Incl. servicekosten: €430 (voor aftrek huurtoeslag) 
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5. Wat is het tekort aan kamers in Amsterdam? 

De gemeente geeft aan de opgave te hebben om in de periode 2011-2014 9.000 studenteneenheden 

toe te voegen. Dit aantal is een opgave en dus niet het tekort. De opgave is gebaseerd op de te 

verwachten groei van de hoger onderwijsinstellingen. Deze groei is geraamd in het onderzoek 

Studeren in de Topstad van 2010. Voor het najaar 2011 behoefde de raming geen bijstelling. In het 

najaar van 2012 vindt wederom een actualisatie plaats. De gemeente wil de groei van de hoger 

onderwijsinstellingen graag faciliteren en doet dat met het programma Jongeren- en 

Studentenhuisvesting.  

Ook DUWO geeft aan dat zij in Amsterdam uitgaan van een tekort van 9.000 studentenwoningen. Dit 

cijfer is gebaseerd op berekende tekorten in 2015-2016 bij berekende groei van het aantal studenten 

aan hoger onderwijsinstellingen. Daarnaast geven zij aan dat er zowel behoefte is aan zelfstandige als 

onzelfstandige kamers. De Key schat het kamertekort op circa 10.000. 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

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

Dit aantal is gebaseerd op het faciliteren van de door de hoger onderwijsinstellingen verwachte groei 

(ook van buitenlandse studenten). Om de opgave 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. DUWO streeft ernaar meer studentenwoningen te 

realiseren gedifferentieerd over zowel zelfstandige als onzelfstandige eenheden met betaalbare 

woonlasten voor studenten. 

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. Dit stimuleringsbudget wordt 

aangewend voor incidentele knelpunten bij projecten. Hiernaast rekent de gemeente een lagere 

grondprijs voor studentenhuisvesting. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

DUWO geeft aan een ambitie te hebben om tussen 2011 en 2015 1.800 tot 3.000 

studenteneenheden te realiseren. Momenteel staat de teller van DUWO op 2.657 eenheden en zij 

sluiten niet uit dat er nog meer gerealiseerd gaat worden voor 2015. De Key heeft 275 in aanbouw en 

planontwikkeling voor 925 eenheden op dit moment. De gemeente geeft aan dat in 2011 2.952 

woonplekken voor studenten zijn gerealiseerd, ruim 1.500 door productie (nieuwbouw en 

transformatie van kantoren/gebouwen) en ruim 1.400 in de bestaande woningvoorraad (labelen en 

tijdelijke verhuur). Er is een selectieprocedure gestart voor de ontwikkeling van twee nieuwe locaties 

voor studentenhuisvesting. Voor de locatie nabij station Sloterdijk is een partij geselecteerd, voor de 

locatie bij de Zuidas is de procedure in een afrondende fase. 

Met de concrete nieuwbouwplannen voor 2012 samen met de woningen waarvan de bouw in 2011 is 

gestart staat de teller in Amsterdam op ruim 4.000 studenteneenheden. Daarbij meegerekend de 

woningen in de bestaande woningvoorraad is Amsterdam hard op weg om de doelstelling te 

realiseren. 
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8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

Het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting is mede gebaseerd op de productie in de vier grote 

(studenten)steden. De inzet in de gemeente Amsterdam voor de genoemde collegeperiode (2010-

2014) maakt hier deel van uit en overlapt deels de 16.000 eenheden op landelijk niveau die door 

Kences zijn toegezegd voor wat betreft de bij Kences aangesloten corporaties/studentenhuisvesters.  

 

Met het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting is op landelijk en lokaal niveau een proces in gang 

gezet, waarbij betrokken partijen directer met elkaar samenwerken om tot een goede invulling van 

het landelijke tekort aan studentenhuisvesting te komen. In het Landelijk Platform 

Studentenhuisvesting, waarin alle ondertekenaars van het actieplan zijn vertegenwoordigd, wordt 

periodiek ondermeer de voortgang van de verschillende activiteiten afgestemd. Het Rijk wordt 

gewezen op meer toegespitste regelgeving voor studentenhuisvesting, zodat de realisatie van 

studentenhuisvesting makkelijker en sneller gaat. Daarbij geeft DUWO aan dat het actieplan de 

urgentie voor de aanpak duidelijk maakt. Ook zorgt het voor het verlengen van tijdelijke locaties en 

op de achtergrond het aanpassen van regelgeving die het uiteindelijk makkelijker moet maken meer 

studentenwoningen op verantwoorde wijze toe te voegen. Ook De Key ziet verandering. Het 

realiseren van studentenwoningen is makkelijker geworden, er kan kleiner worden gebouwd dus 

meer eenheden op eenzelfde locatie. 

 

Conclusie LSVb 

Amsterdam is nog altijd de stad met het grootste kamertekort. De stad is echter aardig op weg om 

hun doelstelling van 9.000 eenheden voor 2015 te realiseren. De teller staat inmiddels op 4.000 

eenheden. DUWO heeft hierin het grootste aandeel en laat zien dat samenwerken met marktpartijen 

zijn vruchten afwerpt. Het is ook goed dat er ingezet word op de ontwikkeling van zowel zelfstandige 

als onzelfstandige woonruimte. De afgelopen jaren lag de nadruk namelijk te veel op de ontwikkeling 

van zelfstandige eenheden. Het actieplan heeft in Amsterdam tot nu toe geresulteerd in directere 

samenwerking met partijen en het aanpassen van regelgeving. De gemeente geeft aan dat de eigen 

doelstellingen overlappen met die van het actieplan. Dit is jammer omdat het actieplan juist bedoeld 

is om dat stapje extra te zetten. Ook is het zorgwekkend dat DUWO geen wachttijden bijhoudt. Deze 

zijn behoorlijk gestegen in vergelijking tot vorig jaar (7,2% en 8,2% huurstijging). 
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Breda 
Corporatie: WonenBreburg 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    50,1% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    5,9% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Breda en welke methodes worden gebruikt om de kamers te 

verhuren? 

In Breda kunnen studenten onzelfstandige woonruimte vinden via de corporatie. De kamers worden 

aangeboden op www.klikvoorkamers.nl. Voor deze kamers geldt loting of direct te huur (zelf 

reageren). Ook zelfstandige woonruimte wordt op deze website aangeboden en daarbij geldt de 

langste inschrijfduur. 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: circa 4 maanden 

Zelfstandige woonruimte: NB 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: 

Kale huur: €218 

Inclusief servicekosten: NB 

Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur: NB 

Inclusief servicekosten: NB 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Breda? 

Kwantitatief is de opgave in 2011-2014 1.000 eenheden. De focus ligt op locatie als belangrijkste 

kwaliteitskenmerk van studentenhuisvesting (centrum en/of onderwijsinstelling). Indien mogelijk 

wordt zelfstandige woonruimte gerealiseerd, maar vanwege programmeringsafspraken van 

zelfstandige woningen ligt de focus op onzelfstandige kamers bij nieuwe plannen. 

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

Breda wil het woningaanbod voor studenten in het centrum en dichtbij onderwijsinstellingen 

uitbreiden. Dit gebeurd in samenwerking met corporaties en marktpartijen. Breda doet aan 

accountmanagement op studentenhuisvesting en kantorentransformatie om initiatieven te helpen 

binnen de gemeentelijke organisatie. WonenBreburg geeft aan dat zij kamers op de markt willen 

brengen waar vraag naar is. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

http://www.klikvoorkamers.nl/
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In Breda zijn prestatieafspraken gemaakt met de corporaties dat er 800 eenheden worden 

toegevoegd in de periode 2011-2014. WonenBreburg verzorgd hiervan 500 eenheden. Afgelopen 

jaar zijn locatiescans uitgevoerd. Eerst op tijdelijke locaties en later vooral op permanente locaties.  

Er is een gezamenlijke focus op transformatie van kantoren en (ver)nieuwbouwlocaties in de 

binnenstad of dichtbij onderwijsinstellingen. De 1.000 eenheden zijn haalbaar gezien de initiatieven 

van de corporaties en de markt, maar de voortgang in de projecten blijft zorgelijk. De visie van de 

gemeente was dat tijdelijke locaties een belangrijk instrument in 2012 zou zijn, maar dit blijkt zeer 

lastig uitvoerbaar om een diversiteit aan redeneren (regelgeving, financiën, contracten met derden). 

De beoogde verruiming in 2012 met 500 eenheden is hierdoor niet gehaald. Corporaties overwegen 

bestaand bezit tijdelijke voor studenten in te zetten. Wel zijn er 200 permanente eenheden 

gerealiseerd met de campus Easystreet. 

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

Nog niet. Het nieuwe bouwbesluit lijkt te zorgen voor betere haalbaarheid van plannen, vooral bij 

transformatie van kantoren. Echter veranderende condities leiden ook tot bijstelling van plannen en 

hernieuwde discussies en daarmee vertraging van projecten. Ook lijkt er meer initiatief en aandacht 

vanuit de particuliere sector te komen. Er wordt gerefereerd aan het actieplan. Landelijk wordt 

beleid en wetgeving verbeterd, maar lokaal is dit niet verplicht zoals bijvoorbeeld de genoemde 

landelijke parkeernorm van 0.1. 

 

Conclusie LSVb 

In Breda is de kamernood niet extreem hoog. Toch lukt het de gemeente niet om de kamertekorten 

terug te dringen. Grote tegenvaller is het niet van de grond krijgen van 500 tijdelijke eenheden door 

verschillende redenen. Ook geeft Breda aan dat dankzij het actieplan landelijk wet- en regelgeving 

word verbeterd, maar dat dit lokaal niet verplicht is. Om de benodigde 1.000 eenheden te realiseren 

is meer inzet nodig van corporaties en gemeente. Maar ook het gesignaleerde initiatief vanuit de 

markt biedt kansen.  
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Delft 
Corporatie: DUWO 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    5,9% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    70,7% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Delft en welke methodes worden gebruikt om de kamers te 

verhuren? 

Bij DUWO worden zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden verhuurd via 

StudentenWoningWeb. Bij de onzelfstandige studenteneenheden gebeurd dit in combinatie met 

coöptatie. Naast de woningen van DUWO vinden studenten ook kamers in de particuliere sector. 

Particuliere kamers kunnen aangeboden worden via de Kamerwinkel van DUWO. Verder vindt 

hiervoor geen actieve bemiddeling plaats. 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: volgens DUWO is het niet mogelijk aan te geven wat de gemiddelde 

wachttijd in Delft is. Verhuur van onzelfstandige kamers gaat via coöptatie en daarom is het 

verkrijgen van een kamer afhankelijk van eigen initiatief. 

Zelfstandige woonruimte: gemiddeld 23 maanden maar dit varieert per locatie. (Deze wachttijd is 

gebaseerd op 8 maanden wachttijd StudentenWoningWeb.) 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: 

Kale huur: €235 

Inclusief servicekosten: €341 

Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur: €346 

Inclusief servicekosten: €443 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Delft? 

De gemeente Delft heeft in 2010 RIGO onderzoek laten doen waaruit bleek dat er in de periode 

2006-2016 3.600 eenheden bijgebouwd dienen te worden. Inmiddels zijn zo’n 2.000 eenheden 

gereed. DUWO gaat uit van een tekort van circa 3.000 eenheden voor de periode tot 2015-2016. 

Momenteel worden vooral zelfstandige eenheden gebouwd omdat voor onzelfstandige eenheden 

geen huurtoeslag verkregen kan worden en de bouw van onzelfstandige eenheden hierdoor voor de 

ontwikkelaar minder interessant wordt. Dit neemt niet weg dat er geen vraag zou zijn naar 

onzelfstandige eenheden. Daarnaast is er in Delft ook ruimte voor een voorziening in de vorm van 

een hotelconcept voor studenten die voor een kortere tijd op zoek zijn naar een reeds ingerichte 

kamer. 

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 
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Voor de economische en sociale ontwikkeling van de stad Delft is de aanwezigheid van de TU en de 

hbo- instellingen InHolland en de Haagse Hogeschool van groot belang. Het is een goede zaak dat 

deze opleidingen groeiende zijn. Voldoende studentenhuisvesting is hierbij onontbeerlijk. 

Studentenhuisvesting is binnen het gemeentelijk bestuursprogramma een item. De gemeente doet 

er binnen haar mogelijkheden alles aan ervoor te zorgen dat voldoende studentenhuisvesting 

beschikbaar zal zijn. DUWO streeft ernaar meer studentenhuisvesting te realiseren gedifferentieerd 

over zowel zelfstandige als onzelfstandige eenheden met betaalbare woonlasten voor studenten. 

Reeds in 2006 is hiervoor de ‘taskforce studentenhuisvesting’ opgericht. Naast de gemeente zijn de 

TU en DUWO deelnemers. Voorts vindt 2 maal per jaar bestuurlijk overleg plaats met de VSSD 

(studenten), waarbij studentenhuisvesting prominent op de bespreekagenda staat. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

Voor de komende jaren staat de realisatie van nog zo’n 2.000 studenteneenheden in de planning en 

worden plannen voorbereid om op langere termijn op de TU- campus nog zo’n 1.350 een heden bij 

te bouwen. DUWO geeft aan de ambitie te hebben om tussen 2011 en 2015 1.200 tot 3.000 

eenheden te realiseren. Momenteel zijn 1.110 eenheden aan uitgewerkte plannen in diverse stadia 

en is het niet uitgesloten dat er meer gerealiseerd gaat worden. 

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

Zoals aangegeven wordt door de gemeente Delft al jarenlang intensief samengewerkt met de TU en 

DUWO waar het de realisering van studentenhuisvesting betreft. In het verlengde van het Landelijk 

Actieplan neemt de gemeente Delft momenteel de parkeernorm voor studentenhuisvesting onder de 

loep. Verder zet de gemeente zich actief in om tijdelijke studentenhuisvesting te realiseren in 

leegstaande gebouwen of op locaties die vanwege de crisis op de woningbouwmarkt voorlopig 

onbebouwd zullen blijven. Tot slot is de gemeente vol verwachting in afwachting van aanpassing van 

de landelijke regelgeving waar het de bestemmingsplantechnische inpassing van tijdelijke 

studentenhuisvesting betreft. 

 

Conclusie LSVb 

Delft behoort tot de top 5 steden met het grootste kamertekort. Over de inzet van gemeente en 

corporatie is de LSVb wel te spreken. Komende jaren lijkt de kamernood terug gedrongen te kunnen 

worden door de plannen die in ontwikkeling zijn. Kritisch is de LSVb op het ontbreken van inzicht op 

wachttijden voor onzelfstandige woonruimte en de gestegen kamerprijzen (6,2% en 6,5% t.o.v. vorig 

jaar). Ook is het zorgelijk dat er op momenteel vooral nog zelfstandige woonruimte gebouwd 

worden, terwijl sprake is van een vraag naar onzelfstandige woonruimte. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Den Haag 
Corporatie: DUWO 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    29,7% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    12,8% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Den Haag en welke methodes worden gebruikt om de 

kamers te verhuren? 

Bij DUWO worden zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden verhuurd via 

StudentenWoningWeb. Bij de onzelfstandige studenteneenheden gebeurd dit in combinatie met 

coöptatie. 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: volgens DUWO is het niet mogelijk aan te geven wat de gemiddelde 

wachttijd in Den Haag is. Verhuur van onzelfstandige kamers gaat via coöptatie en daarom is het 

verkrijgen van een kamer afhankelijk van eigen initiatief. 

Zelfstandige woonruimte: gemiddeld 17 maanden. (Deze wachttijd is gebaseerd op 8 maanden 

wachttijd StudentenWoningWeb.) 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: 

Kale huur: €259 

Inclusief servicekosten: €365 

Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur: €316 

Inclusief servicekosten: €411 

 

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

De uitbreidingsbehoefte voor de periode 2010-2020 wordt geraamd op 3.000 eenheden. Ook DUWO 

gaat uit van een tekort van 3.000 maar baseert dit op de periode in 2015-2016. 

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

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

jongeren zijn een prioritaire doelgroep binnen 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 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 geraamd 

op 3.000 wooneenheden, dit zijn zowel onzelfstandige als zelfstandige eenheden. 
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7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

De gemeente Den Haag wil nieuw onderzoek laten doen naar de behoefte aan studentenhuisvesting. 

Uit recente prognoses blijkt dat het aantal studenten in Den Haag nog zal toenemen. DUWO heeft 

momenteel 1.045 eenheden in uitgewerkte plannen in diverse stadia. Het is niet uitgesloten dat er 

meer gerealiseerd gaat worden. De maximale ambitie bij DUWO gaat tot 2.000 eenheden voor de 

periode 2011-2015. 

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

Den Haag heeft accountmanagement binnen de gemeentelijke organisatie. De corporaties en 

onderwijsinstellingen hebben met klem gevraagd om versterking van de regiefunctie in de 

gemeentelijke organisatie speciaal voor studentenhuisvesting. De omvang, complexiteit en urgentie 

van de opgave rechtvaardigen om in ieder geval tijdelijk een dergelijke accountfunctie vorm te geven 

binnen de gemeentelijke organisatie. Dit account moet zorgen voor verbinding van alle 

gemeentelijke onderdelen die betrekking hebben op studentenhuisvesting, zodat het proces van 

begin tot eind zo soepel mogelijk verloopt. Deze persoon moet het centrale aanspreekpunt zijn voor 

alle betrokken partijen in het veld indien zij knelpunten ervaren in de uitvoering. 

 

Conclusie LSVb 

Ook Den Haag staat in de top 5 steden met het grootste kamertekort. Zorgelijk is dat recente 

prognoses aangeven dat de behoefte aan studentenwoningen nog verder zal toenemen. Ook de 

cijfers van DUO laten zien dat ten opzichte van vorig jaar het percentage uitwonende is toegenomen. 

Voorgenomen plannen zullen dus niet voldoende zijn om de kamernood in Den Haag terug te 

dringen. Het is daarom goed dat de gemeente een speciale account heeft ingesteld om de 

ontwikkeling van studentenhuisvesting op gang te brengen. En ook voor DUWO Den Haag geldt dat 

de wachttijden voor onzelfstandige woonruimte in beeld gebracht moet worden. Daarbij is de prijs 

voor een onzelfstandige kamer in Den Haag erg gestegen (12% t.o.v. vorig jaar). 
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Eindhoven 
Corporatie: Vestide 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    28,5% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    29,6% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Eindhoven en welke methodes worden gebruikt om de 

kamers te verhuren? 

Studenten vinden op verschillende manieren kamers of zelfstandige woonruimte in Eindhoven. Dit 

kan zowel via de woningcorporaties (Vestide, Trudo, Wooninc.) als via particuliere verhuurders. 

Vestide, onderdeel van Woonbedrijf, hanteert een woonruimteverdeelsysteem op basis van 

inschrijftijd; hoe langer 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 de woningen die Vestide bezit wordt als coöptatie ingezet. Voor internationale studenten 

(zoals uitwisselingsstudenten) heeft Vestide meerjaren afspraken met TU/e en Fontys over het 

huisvesten. Hierbij zijn vaste aantallen woonruimten gereserveerd voor de internationale studenten. 

Binnen het vaste contingent kan de internationale student zelf een beschikbare woonruimte boeken. 

Vestide heeft momenteel in totaal ruim 3.000 wooneenheden in bezit. Bijna 40% daarvan betreft 

zelfstandige eenheden met eigen voorzieningen. 

Trudo en Wooninc. verdelen de studentenhuisvesting volgens een optiesysteem: wie het eerst komt, 

wie het eerst maalt.  

 

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

Onzelfstandige woonruimte: circa 12 maanden, maar dit varieert sterk tussen de start van het 

studiejaar en het voorjaar en is afhankelijk van de woonvoorkeur van studenten. In de zomerpiek is 

de wachttijd 18 maanden. 

Zelfstandige woonruimte: 2 jaar. Bij een verhuizing naar een zelfstandige eenheid is vaak sprake van 

een verhuizing vanuit een kamer naar een zelfstandige eenheid (kwalitatieve woonwens). In de 

zomerpiek is de wachttijd 30 maanden. 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: 

Kale huur: €210 

Inclusief servicekosten: €290 

Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur: €340 

Inclusief servicekosten: €365 (excl. Gwe) 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Eindhoven?  
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Het beeld van de gemeente is dat er in Eindhoven sprake is van een relatief ontspannen kamermarkt 

t.o.v. andere steden in Nederland. Dat neemt niet weg dat er ook in Eindhoven een opgave ligt op 

het gebied van huisvesting van studenten. 

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

De gemeente, diverse woningcorporaties en onderwijsinstellingen werken in Eindhoven met elkaar 

samen rondom het thema huisvesting van (internationale) studenten. De betrokken partijen hebben 

hiervoor in 2009 een convenant gesloten. Het convenant is een vervolg op de intentieovereenkomst 

Studentenhuisvesting 2003-2007, waaraan vier partijen deelnamen. Op basis van een evaluatie is in 

2009 een nieuw convenant samengesteld. Aan dit convenant nemen acht partijen deel. Dat zijn naast 

de gemeente Eindhoven, drie onderwijsinstellingen (ROC, Fontys en TUe), drie 

woningbouwcorporaties (Trudo, Woonbedrijf en Wooninc.) en “Brainport Development”.  

 

Doel van het huidige convenant is om beter samen te werken bij het realiseren van woningen voor 

studenten en om daarover een concrete opgave met elkaar af te spreken. Naast het realiseren van 

nieuwbouw (vervanging en uitbreiding) gaat het om inzicht te vergroten in vraag een aanbod naar 

huisvesting, in kwantitatieve en kwalitatieve zin. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

Afgelopen jaren zijn er mede door het convenant diverse projecten met studentenhuisvesting 

opgeleverd (bijvoorbeeld een complex aan de Bomansplaats met 107 eenheden en een complex van 

Vestide aan de Cederlaan met 272 woonheden). Naast een project dat nu wordt gebouwd 

(Hertoghof met ruim 100 eenheden) staan er voor de komende jaren nog diverse projecten in de 

planning met studentenhuisvesting (prognose circa 1.500 eenheden, zowel zelfstandig als 

onzelfstandig), onder andere op het terrein van de TU/e (600 wooneenheden in twee fasen).  

 

Op dit moment wordt het convenant geëvalueerd en herijkt. In dat kader worden de opgaven op het 

gebied van studentenhuisvesting in Eindhoven in beeld gebracht. Het gaat hierbij onder andere om 

de match tussen vraag en aanbod van studentenhuisvesting. Een belangrijke bron voor de 

vraagontwikkeling is de “Apollo 2011. Monitor studentenhuisvesting” die in opdracht van Kences 

wordt opgesteld. De definitieve resultaten hiervan worden in september 2012 verwacht. Op basis 

van de conceptrapportages zijn de voorlopige conclusies: 

 

- dat het aantal uitwonende studenten in Eindhoven blijft groeien, vooral door de groei van de 

TU/e; 

- dat het aantal internationale studenten relatief sterker groeit dan het aantal nationale 

studenten; 

- dat er sprake is van een groei van het aantal uitwonende studenten en dat er in Eindhoven 

behoefte is aan de realisatie van extra eenheden; 

- dat de kwalitatieve woonwens van studenten verandert. De vraag naar zelfstandige 

eenheden neemt toe. 

  



15 
 

Naast de match tussen vraag en aanbod van huisvesting kijkt Vestide ook naar andere 

ontwikkelingen die van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van Eindhoven als studentenstad. Ook 

kijkt de corporatie op welke manier de afspraken uit het Landelijk Actieplan lokaal invulling kunnen 

krijgen. Uiteindelijk verwacht men eind 2012 een nieuw convenant te kunnen sluiten met de 

betrokken partijen. 

 

Vestide levert als grootste studentenhuisvester een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 

Eindhoven Brainport en studentenstad Eindhoven in het bijzonder. Vestide doet dit door beschikbare 

en betaalbare huisvesting aan te bieden, ook wel woonarrangementen genoemd, voor reguliere 

studenten en internationale studenten en kenniswerkers aan hoger onderwijsinstellingen in 

Eindhoven. Beschikbaarheid van studentenhuisvesting voor de lange termijn garandeert Vestide door 

te werken met campuscontracten, het bouwen van nieuwe studenteneenheden, zowel zelfstandig 

als kamers, het inzetten van tijdelijke woningen (bijv. bij renovaties, sloop-nieuwbouw) en de 

transformatie van leegstaande gebouwen (kantoren, scholen). Zo is in juli 2012 nieuwbouw 

Cederlaan opgeleverd met 272 wooneenheden, kamers en zelfstandig. Verder lopen de 

voorbereidingen voor de realisatie van ongeveer 300 eenheden op de TU/e-campus en doet Vestide 

onderzoek naar de haalbaarheid van het omzetten van leegstaande gebouwen naar 

studentenhuisvesting. Betaalbaar voor studenten én financieel haalbaar voor Vestide door sober en 

doelmatig te bouwen. De financiële haalbaarheid staat nog steeds onder druk, onder andere door 

hoge grondkosten en beperkende (bouw)regelgeving. 

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

Het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) heeft geleid tot een set landelijke afspraken, die 

lokaal sterk kunnen bijdragen aan realisatie van meer studentenhuisvesting. Het algemene effect van 

het LAS is dat er meer aandacht is voor de realisatie van studentenhuisvesting en het wegnemen van 

knelpunten. De Kences-deelnemers zegden in het LAS toe met elkaar 16.000 studentenkamers te 

zullen bouwen tussen 2011 en 2016. De landelijke stand van zaken op dit moment is dat er bij 

Kences-deelnemers ruim 7.000 studentenkamers in productie zijn, waarvan bijna 3.000 reeds is 

opgeleverd. Natuurlijk zitten daar ook projecten bij die reeds in gang gezet waren. De voortgang van 

de verschillende projecten is te bekijken op www.dekenniseconomie.nl. Op die website staan ruim 

50 nieuwbouwprojecten van de bij Kences aangesloten studentenhuisvesters. Vestide draagt hier als 

Kences-deelnemer actief aan bij met ruim 600 nieuwe kamers, waarvan 272 dus inmiddels 

opgeleverd met complex Cederlaan. 

 

Conclusie LSVb 

Naar eigen zeggen kent Eindhoven een ontspannen kamermarkt en is er geen sprake van een 

kwantitatief kamertekort. De huisvestingsopgave in Eindhoven is eerder kwalitatief. Toch is de 

wachttijd voor een kamer in Eindhoven vrij lang met 12 maanden en in de zomerpiek zelfs 18 

maanden. Omdat prognoses uitwijzen dat de studentenaantallen in Eindhoven de komende jaren 

blijven toenemen worden er wel nieuwe woningen gerealiseerd. Waar de gemeente spreekt van een 

sterke bijdrage van het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting aan de realisatie van 

studentenhuisvesting, spreekt Vestide nog over hoge grondkosten en beperkende regelgeving voor 

studentenhuisvesting. Op het oog een tegenstrijdig beeld van de werking van het actieplan. 
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Enschede 
Corporatie: Acasa 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    24,2% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    37,0% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Enschede en welke methodes worden gebruikt om de 

kamers te verhuren? 

Onzelfstandige woonruimte: Het aanbod wordt gepresenteerd op de website van Acasa. Studenten 

nemen zelf contact op met een woongroep, nieuwe groepsgenoot wordt via coöptatie aangenomen. 

Zelfstandige woonruimte: Het aanbod wordt gepresenteerd op de website van Acase, de 

kamerzoeker die als eerste reageert komt in aanmerking. 

 

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

Acasa werkt niet met wachttijden 

 

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

Onzelfstandig woonruimte 

Kale huur € 160 tot € 190 

Inclusief servicekosten €245 tot € 375 

Zelfstandige woonruimte (uitgaande van appartementen) 

Kale huur € 280 tot € 300 

Inclusief servicekosten € 445 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Enschede? 

Het kwantitatieve tekort is nihil. Een gezamenlijke monitoring van gemeente, corporaties en 

onderwijsinstellingen levert weinig verschuiving op t.o.v. vorig jaar. Kwalitatief is het tekort circa 400 

eenheden voor de komende jaren. Dit jaar zijn 90 zelfstandige eenheden door een omzetting 

toegevoegd aan de markt. Acasa verwacht vanaf september nog 100 eenheden door een omzetting 

toe te voegen. Aan het einde van het jaar komen er nog ca. 20 zelfstandige en 12 onzelfstandige 

eenheden nieuwbouw op de markt. Hiermee heeft Acasa het grootste deel van de behoefte van 400 

eenheden tot 2015 ingevuld. Met kleinschalige stappen proberen ze het restant nog aan te vullen, 

waarbij ze kwaliteit en locatie voorop stellen. Ook herzien ze de berekening van de behoefte, maar 

een eerste berekening laat geen grote veranderingen in de behoefte zien. 

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

De visie om de kwaliteit te verbeteren en beperkt toe te voegen is ongewijzigd. Deze is nu wel 

vastgelegd in een Woonvisie. Door gezamenlijke monitoring en beoordeling van initiatieven samen 

met onderwijsinstellingen en corporaties probeert Enschede regie te voeren. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 
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In Enschede verwachten ze vanaf september nog 100 eenheden door een omzetting toe te voegen. 

Aan het einde van het jaar komen er nog ca. 20 zelfstandige en 12 onzelfstandige eenheden 

nieuwbouw op de markt. Hiermee heeft Enschede het grootste deel van de behoefte van 400 

eenheden tot 2015 ingevuld. 

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

De gemeente Enschede participeert in het landelijke netwerk Kennissteden, maar gezien de beperkte 

problematiek van studentenhuisvesting doen zij niets met het actieprogramma. De maatregelen en 

mogelijkheden sluiten ook niet altijd aan bij de kwalitatieve vraag die Enschedese studenten hebben. 

 

Conclusie LSVb 

Enschede heeft geen kwantitatieve kamernood. Toch blijft de stad zich inzetten voor 

studentenhuisvesting en het doel voor 2015 is al bijna behaald. De LSVb vindt het zorgwekkend dat 

de kamerprijzen sterk gestegen zijn t.o.z. van vorig jaar. Ook houdt Acasa de wachttijden voor 

kamers niet bij. 
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Groningen 
Corporatie: Lefier (geen reactie van gemeente Groningen) 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    34,7% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    50,0% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Groningen en welke methodes worden gebruikt om de 

kamers te verhuren? 

Lefier verhuurt alle kamers via InKamers. Dit verloop via de algemene website van Lefier. Inschrijving 

kost eenmalig €30 en kan vanaf 16 jaar. 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: gemiddelde 16 maanden 

Zelfstandige woonruimte: gemiddelde 3,25 jaar 

 

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

Onzelfstandig woonruimte: 

Kale huur €197 

Inclusief servicekosten €325 

 Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur €291 

Inclusief servicekosten €422 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Groningen ? 

Groningen kent geen kwantitatieve kamernood. Wie wil/moet heeft binnen 3-4 maanden een kamer. 

Bij Lefier is dat dan in één van de grootschalige studentenflats (deze hebben een gemiddelde 

wachttijd van 180-200 dagen, 1 op de 3 nieuwe bewoners had minder dan 90 wachtdagen). Omdat je 

je ruim voor het begin van je studie in kan schrijven, betekent dit dat je eigenlijk altijd wel een kamer 

kan vinden voor de start van de studie. Uit onderzoek blijkt ook dat bij studenten die (nog) thuis 

wonen “uit nood” thuis blijven wonen niet of nauwelijks voorkomt. 

Wel heeft Groningen een kwalitatief tekort. Een groot deel van de jongeren (plm. 9000) die in de 

stad wonen, hebben verhuisplannen en een kwalitatieve woonwens: centraler, groter, minder 

huisgenoten. En vanaf ongeveer het 3e/4e studiejaar zien ze een sterke voorkeur voor zelfstandige 

woonruimten. Aangezien hier relatief weinig aanbod in is, is de druk op dit segment groot. De stad 

heeft bovendien een grote particuliere voorraad en dit leidt met enige regelmaat tot 

maatschappelijke onrust (en daarmee ook politieke), door conflicterende leefstijlen van jongeren en 

andere stadsbewoners. Mede hierdoor voert de gemeente een strikt vergunningsbeleid (max. 15% 

per straat) en wordt de corporatiesector (waaronder Lefier) nadrukkelijk aangekeken om in 

aanvullend aanbod te voorzien. Lefier wil hier wel in voorzien, maar is tegelijkertijd realistisch. De 

corporaties voorzien nu in 25%, en dit percentage zal hooguit tot 30% kunnen groeien.  

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 
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Lefier richt zich nadrukkelijk op jongerenhuisvesting, en dus niet alleen op de 

studentendoelgroep. Het nieuwbouwaanbod van Lefier richt zich bijna volledig op het zelfstandige 

marktsegment. Zij willen dit op zo’n manier inrichten, dat het ook aantrekkelijk is voor de groep 

werkende jongeren, die na afloop van hun studie aan de stad Groningen gebonden blijft, maar 

bijvoorbeeld (nog) geen woning wil/kan kopen. Op die manier willen ze de aansluiting tussen de 

kamer- en de “reguliere” woningmarkt realiseren, en de doorstroming in het totale kameraanbod 

bevorderen. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

Voor de periode 2010-2016 willen ze in totaal 1.000 eenheden toevoegen. Bijna een derde hiervan is 

inmiddels gerealiseerd, zoals dit overzicht laat zien: 

 
000 72 725 

Daarnaast zoeken ze nog voor ongeveer 200 eenheden een invulling. Dit kan via nieuwbouw, maar 

dat hoeft niet. Een alternatief is het herpositioneren van sociale huurwoningen als 

jongerenhuisvesting. 

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen? 

Nee 

 

Conclusie LSVb 

Uit Groningen komen tegenstrijdige berichten over de kamernood. Naar eigen zeggen is er geen 

sprake van een kwantitatief tekort en vinden studenten binnen een aantal maanden een kamer en 

hoeft niemand noodgedwongen thuis te wonen. Toch laten de cijfers wat anders zien. De 

gemiddelde wachttijd voor een kamer is maar liefst 16 maanden en de kamerprijzen zijn afgelopen 

jaar explosief gestegen (18% en 20%). Verder wordt er gestaag gewerkt aan de ontwikkeling van 

nieuwe studentenwoningen, toch is het jammer dat het LAS in Groningen nog tot niets heeft geleid. 

Daarbij heeft de LSVb voor deze inventarisatie geen reactie ontvangen van gemeente Groningen. 
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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:    32,7% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    8,0% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in ’s-Hertogenbosch en welke methodes worden gebruikt om 

de kamers te verhuren? 

Onzelfstandige woonruimte: BrabantWonen heeft enkele complexen studentenkamers waarvoor 

jongeren zich vanaf 16 jaar al kunnen inschrijven via Woonservice. Voor particuliere kamers zijn 

enkele websites te raadplegen. 

Zelfstandige woonruimte: De verhuur van zelfstandige huurwoningen verloopt via een inschrijving bij 

Woonservice, het samenwerkingsverband van gemeente en corporaties die de toewijzing van sociale 

huurwoningen doet.   

 

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

Onzelfstandige woonruimte: 4-6 maanden. In september is de wachttijd langer (6 maanden) en in 

april kun je bijna zonder moeite aan een kamer komen. 

Zelfstandige woonruimte: de wachttijd voor een sociale huurwoning in ’s-Hertogenbosch is 5 jaar. 

 

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

Onzelfstandig woonruimte:  

Kale huur € 173,26  

Inclusief servicekosten € 268,83 

Zelfstandige woonruimte: 

n.v.t. BrabantWonen 

 

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

Er is alleen een theoretisch tekort te berekenen. De vraag naar studentenkamers is in de praktijk 

laag. Het huidige aanbod is voldoende voor de huidige vraag. Volgens BrabantWonen is er wel 

degelijk een tekort aan studentenkamers. Dit is te wijten aan de toegenomen vraag.  

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

De gemeente is voorstander van uitbreiding van het aantal studentenkamers, hetzij via de 

corporaties, hetzij van particulieren. Voorwaarde is wel dat het gaat om veilige en kwalitatief goede 

kamers. Overigens is deze huisvestingsvorm ook geschikt voor jongeren die niet studeren. De 

gemeente houdt de vinger aan de pols om bij de eerste tekenen van kamernood het aanbod te 

vergroten. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 
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De gemeente en corporaties gaan niet actief de nieuwbouw van studentenkamers bevorderen als er 

geen vraag naar is. Op dit moment zijn er dus geen plannen voor uitbreiding middels nieuwbouw.  

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

Nog niet. 

 

Conclusie LSVb 

In ’s-Hertogenbosch is er volgens de gemeente geen sprake van kamernood. De corporatie denkt hier 

anders over en stelt dat er wel een tekort is. Zij zien dat de vraag naar studentenkamers groeit. Ook 

de cijfers van DUO laten zien dat het aantal uitwonende studenten in ’s-Hertogenbosch groeit. De 

gemeente stelt dat zij actie zal ondernemen wanneer de eerste tekenen van kamernood zichtbaar 

zijn. Een gemiste kans vindt de LSVb, omdat eerder anticiperen op mogelijke tekorten kamernood 

juist kan voorkomen. 
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Leiden 
Corporatie: DUWO en SLS Wonen 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    15,3% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    62,9% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Leiden en welke methodes worden gebruikt om de kamers 

te verhuren? 

Bij DUWO worden zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden verhuurd via 

StudentenWoningWeb. Bij de onzelfstandige studenteneenheden gebeurt dit in combinatie met 

coöptatie. SLS Wonen biedt haar woningen aan op de website. En veel studenten vinden particulier 

een kamer. 

 

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

DUWO geeft aan dat het niet mogelijk is aan te geven wat de gemiddelde wachttijd in Leiden is. 

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

afhankelijk van eigen initiatief. Voor zelfstandige woonruimte bij DUWO staat gemiddeld een 

wachttijd van 36 maanden. 

Bij SLS Wonen geven ze aan dat ze voor onzelfstandige woonruimte geen wachttijd registreren. Voor 

zelfstandige woonruimte geldt een wachttijd van 4 tot 5 jaar. 

 

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

DUWO:     SLS Wonen: 

Onzelfstandige woonruimte:  Onzelfstandige woonruimte: 

Kale huur €180    Kale huur €200 

Inclusief servicekosten €247  Inclusief servicekosten €280 

 Zelfstandige woonruimte:  Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur €350    Kale huur €450 

Inclusief servicekosten €442  Inclusief servicekosten €550 (incl. gwe) 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Leiden? 

Leiden kent een kwantitatief kamertekort van 3.650 woningen, waarvan 1.350 onzelfstandig met 

eigen voorzieningen, 1.900 zelfstandig huur, 300 zelfstandig koop en 100 overigen. 

Uit: Sleutels gevonden in Leiden ABF 2012 
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6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

Studentenhuisvesting is voor Leiden als kennisstad zeer belangrijk. De ontwikkelingen in vraag en 

aanbod zijn samen met de partners SLS Wonen, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden in het 

voorjaar 2012 onderzocht, waardoor betrouwbare actuele gegevens zijn verkregen. Voor de eerste 

keer is onderzocht wat de woonwensen van afstudeerders zijn. Dit zijn jonge starters die Leiden aan 

de stad zou willen binden. Een opvallend onderzoeksresultaat is dat ruim de helft Leiden ‘voor geen 

goud’ wil missen en bereid zijn daarvoor extra te betalen ten opzichte van andere steden. Leiden wil 

het grote tekort van 3.650 woonruimten zo snel mogelijk inlopen om nog meer studenten naar 

Leiden te trekken en te houden. Daarvoor nodigt Leiden elke partij die daaraan een bijdrage kan 

leveren van harte uit.  

SLS Wonen vult dit aan en stelt dat niet alleen de stad aantrekkelijker wordt voor studenten, maar 

omgekeerd kunnen de studenten ook voor de stad interessanter worden. Zij zien dat studenten niet 

alleen onderwijs en huisvesting ‘consumeren’, maar ze hebben tijdens en na hun studie ook veel te 

bieden aan de stad en haar inwoners. Dit thema is vooral van belang op binnenstedelijke locaties en 

plekken buiten de grote complexen en campus gebieden waar studenten als buren naast andere niet 

studerende inwoners van Leiden (gaan) leven. 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

Leiden heeft een groot aantal toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting en 

bovendien diverse maatregelen genomen om studentenhuisvesting te stimuleren.  

Plannen: 

 Het meest aansprekende plan is Lammenschanspark. Hiermee krijgt Leiden de meest 

duurzame studentencampus van Europa. Het stedenbouwkundig plan is in samenwerking 

met DUWO ontwikkeld en ontworpen door Mecanoo Architecten. Het kenmerkt zich door 

een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Er komen circa 1.900 studentenwoningen. De 

oplevering is gepland voor de jaren 2014 tot en met 2018. Daarnaast worden er 

voorzieningen en circa 200 starterswoningen gerealiseerd, voor starters en promovendi. 

Hiermee wordt een gemengd leefklimaat gerealiseerd en kunnen de afgestudeerde 

studenten voor de stad behouden blijven. Bovendien ontstaat doorstroming waardoor 

leegkomende studentenkamers weer opnieuw bewoond kunnen worden door aankomende 

studenten. In dit project investeert de gemeente fors. 

 Wonen boven winkels heeft het plan om meer dan 200 woonruimten extra in de binnenstad 

te creëren. Dit is bij uitstek aantrekkelijk voor afgestudeerden. Ook hier investeert de 

gemeente Leiden fors. 

 Aan de Langebrug/ Steenschuur realiseert SLS Wonen 219 kamers en 35 studio’s.  

 In de Meelfabriek komen 55 driekamerstudentenwoningen. 

 Aan de Zoeterwoudseweg realiseert SLS Wonen 124 driekamer studentenwoningen. 

 Aan de Smaragdlaan ontwikkelt SLS Wonen 22 driekamer studentenwoningen en 10 studio’s. 

 Daarnaast zijn er nog diverse andere studentenplannen in ontwikkeling.  

 Verder stimuleert Leiden eigenaren en ontwikkelaars om tijdelijke studentenhuisvesting te 

maken, bijvoorbeeld in Lammenschanspark voor 65 studenten, Stationsplein voor 90 

studenten en in slooppanden voor gemiddeld 200 studenten. 
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 Eigenaren van structureel leegstaande kantoorpanden worden actief door de gemeentelijke 

Kantorenloods benaderd, geadviseerd en begeleid naar het geven van nieuwe 

bestemmingen, waaronder studentenhuisvesting. 

 Ook overlegt de gemeente in regionaal verband om daar studentenprojecten van de grond te 

krijgen.   

 

Maatregelen: 

 In de nieuwe lokale woonvisie (Nota Wonen) is het onderwerp studentenhuisvesting 

erkend als een van de hoofdthema’s. Hiermee krijgt studentenhuisvesting en het behoud 

van kenniswerkers een duidelijke plek binnen het Leidse woonbeleid. 

 De Leidse regelgeving op het gebied van splitsen, samenvoegen en omzetten van 

zelfstandig naar onzelfstandig is sterk vereenvoudigd, waardoor het in de particuliere 

markt gemakkelijker is geworden om op verantwoorde wijze tot meer 

studentenhuisvesting te komen.  

 In tegenstelling tot vroeger wordt in nieuwe Leidse bestemmingsplannen een ‘brede’ 

woondefinitie gehanteerd, waaronder ook kamerbewoning valt. Hiermee is het 

eenvoudiger om plannen te ontwikkelen op studentenhuisvestinggebied.  

 De parkeernorm bij studentencomplexen is verlaagd. 

 Leiden is akkoord met het project ‘Student in de wijk’ van SLS Wonen en 

woningcorporatie De Sleutels. Tegenover het huurcontract staat een maatschappelijk 

dienstverleningscontract. Hierdoor kunnen studenten makkelijker gaan wonen in 

bijvoorbeeld wijken die net buiten de historische singels , maar wel centraal liggen.  

 Gemeente en ‘normale’ corporaties werken mee aan de missie van de stichting SOlink, 

die studenten en senioren wil matchen.   

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

Leiden heeft bestuurlijk deel genomen in het opstellen en aanvaard krijgen van het LAS. Leiden 

voerde de gemeentelijke punten al uit voordat er sprake was van het LAS. Zo werden initiatieven van 

andere partijen al gefaciliteerd, is de parkeernorm verlaagd, wordt een sociale grondprijsnorm 

gehanteerd, medewerking gegeven aan vlotte wijziging van bestemmingsplannen, zijn 

prestatieafspraken gemaakt met corporaties en is er al lange tijd een lokale taskforce 

studentenhuisvesting. Leiden is ambtelijk toegetreden tot het Landelijk Platform 

Studentenhuisvesting om daar de niet G-4 steden te vertegenwoordigen.  

Ook DUWO en SLS Wonen geven aan dat studentenhuisvesting in Leiden meer urgentie heeft 

gekregen, waar het LAS zeker aan heeft bijgedragen. 

 

Conclusie LSVb 

De Kamernood in Leiden is aan het afnemen. En over de inzet van gemeente en corporaties is de 

LSVb dan ook zeer te spreken. Leiden behoort nog wel tot de top 5 steden met het grootste 

kamertekort. Net als in een aantal andere steden is ook in Leiden weinig zicht op wachttijden bij de 

corporaties, daarentegen zijn de kamerprijzen niet enorm gestegen. Opvallend is dat betrokken 

partijen in Leiden vooral veel zelfstandige woonruimte ontwikkelen, onder andere omdat zij 

afgestudeerden een plek willen bieden in de stad. 
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Maastricht 
Corporaties: via MaastrichtHousing 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    26,9% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    46,6% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Maastricht en welke methodes worden gebruikt om de 

kamers te verhuren? 

Kamer worden aangeboden via www.maastrichthousing.com (voorheen Kamerburo Maastricht). Er 

zijn twee mogelijkheden: inschrijven en reageren op aanbod of voorgedragen worden door 

vertrekkende of zittende huurders. Daarnaast kunnen studenten zich -via dezelfde site- samen 

inschrijven voor een zelfstandige huurwoning van corporaties. 

Zowel short en long stay, onzelfstandig en zelfstandige woonruimte (ongemeubileerd en 

gemeubileerd) worden nu op een site aangeboden. Niet commerciële en commerciële verhuurders 

kunnen hun woonruimtes gratis aanbieden. 

Kosten voor het lidmaatschap voor de studenten is eenmalig €35 en is 4-6 jaren geldig, in principe 

zolang je studeert (bemiddeling en verhuur via commerciële aanbieders zal altijd extra kosten met 

zich meebrengen). 

 

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

De wachttijd is afhankelijk van diverse factoren onder andere de periode, type woonruimte en de 

locatie spelen een grote rol hierin. In het gunstigste geval kun je binnen een week een corporatie 

woonruimte vinden die niet centraal ligt en niet midden in de zomerperiode wordt gezocht. Het 

meest ongunstigste geval is een centraal gelegen zelfstandige corporatie woonruimte midden in de 

zomer (aug/sept) zoeken, dat duurt gemiddeld 3-4 jaren. Over het algemeen is er geen extreem 

lange wachttijd voor het totale corporatie aanbod. De gemiddelde wachttijd is 6 tot 12 maanden. 

 

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

Onzelfstandig woonruimte: 

Kale huur €320 

Inclusief servicekosten €390 

Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur €360 

Inclusief servicekosten €460 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Maastricht? 

Kwantitatief kent Maastricht geen kamertekort. Kwalitatief zouden er meer betaalbare en binnen de 

huurtoeslag vallende eenheden gerealiseerd moeten worden door de corporaties of andere niet 

commerciële huisvesters. 

 

http://www.maastrichthousing.com/
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6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

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; circa 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 de 

particuliere markt. Er is volgens 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 op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

Meer (gemeubileerde) short stay voorzieningen in verband met de grote toename van Master- en 

uitwisselingsstudenten in Maastricht. Dit jaar zijn er circa 80 nieuwe short stay eenheden 

gerealiseerd. 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

Het landelijk actieplan heeft niet direct geleid tot de realisatie van meer studentenwoningen. Maar 

verschillende marktpartijen zijn om diverse redenen wel veel actiever geworden. In het afgelopen 

jaar zijn vele initiatieven in Maastricht opgestart. In bijna alle gevallen gaat het om herbestemming 

van vrijkomende gebouwen. Met de realisatie van deze initiatieven kan ruimschoots in de vraag 

worden voorzien. 

Verder is het actieplan aanleiding geweest de gemeentelijke regelgeving onder de loep te nemen. Dit 

heeft onder meer geleid tot verlaging van de parkeernormen voor studentenhuisvesting. 

 

Conclusie LSVb 

Maastricht heeft geen kwantitatief kamertekort. Waar vorig jaar nog sprake was van een klein tekort 

is dit inmiddels verdwenen. Alleen aan gemeubileerde woningen is een klein tekort in Maastricht, 

maar daar zijn al plannen voor. Minder goed nieuws zijn de sterk gestegen kamerprijzen met ruim 

11% ten opzichte met vorig jaar. Maastricht is met een gemiddeld kamerprijs van €390 voor een 

onzelfstandige kamer bij een corporatie de duurste stad in deze inventarisatie. 
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Nijmegen 

Corporatie: SSHN 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    26,2% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    52,4% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Nijmegen en welke methodes worden gebruikt om de 

kamers te verhuren? 

Onzelfstandige woonruimte: 

- Op basis van wachttijd met reisurgentie: op basis van reisafstand worden de 

studenten in een reisurgentie categorie geplaatst. Binnen deze categorie wordt 

vervolgens een kamer toegewezen op basis van de wachttijd.  

- Voorkeurscomplexen: Studenten kunnen online kijken welke eenheden 

aangeboden worden. Vervolgens kunnen zij via een woonbon hun belangstelling 

kenbaar maken. De kamer wordt dan verhuurd op basis van wachttijd.  

- Coöptatie: Zittende huurders kunnen een nieuwe huurder voordragen.  

Zelfstandige woonruimte: 

- Voorkeurscomplexen: Studenten kunnen online kijken welke eenheden 

aangeboden worden. Vervolgens kunnen zij via een woonbon hun belangstelling 

kenbaar maken. De kamer wordt dan verhuurd op basis van wachttijd.  

- Driekamerappartementen: voor de zelfstandige driekamerappartementen wordt 

een specifieke toewijzingsregeling ten behoeve van de doorstroming 

gehanteerd. 

Studenten kunnen een advertentie plaatsen op internet of in gedrukte media. Ook kunnen ze online 

zoeken naar een kamer op bijvoorbeeld de website van de SSHN. Hier worden de adressen van onder 

andere de particulieren gepubliceerd die reageren op de gezamenlijke kamercampagne van de 

Onderwijsinstellingen, Gemeente en SSHN. 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: minimaal 8 maanden, afhankelijk van woonvoorkeur. 

Voorkeurscomplexen: afhankelijk van woonvoorkeur van circa 30 tot 48 maanden.  

Zelfstandige woonruimte: SSHN voorkeurscomplexen eenpersoons: afhankelijk van woonvoorkeur 

vanaf 30 tot 54 maanden, 2 persoons: 31 maanden. 

 

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

Onzelfstandige woonruimte:  

Kale huur: €170 

Inclusief servicekosten: €260 

Zelfstandige woonruimte:   

Kale huur: €300 

Inclusief servicekosten: €400 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Nijmegen? 
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Los van het piekprobleem is het tekort bij de SSHN op dit moment circa 100 kamers. Er is geen groot 

structureel tekort. Tegen de achtergrond van de huidige politieke ontwikkelingen (wijzigingen 

studiefinanciering, boetes etcetera) is het exacte tekort moeilijk te zeggen. 

Kwalitatief is er een stijgende vraag naar meer zelfstandige huisvesting. Vele huurders wachten liever 

wat langer op een zelfstandige wooneenheid dan dat zij een onzelfstandige woonruimte accepteren. 

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

De instellingen voor hoger onderwijs vormen een sterk punt voor de stad. De aanwezigheid van een 

flinke studentenpopulatie draagt bij aan het karakter en de sfeer van de Nijmeegse samenleving. De 

aantrekkelijkheid van Nijmegen als stad om te studeren is ook gebaat bij goede en voldoende 

studentenhuisvesting. Daarom is dit ook een belangrijk aandachtspunt in het gemeentelijk beleid. 

Er worden regelmatig overleggen gevoerd met de HAN, de RU en de SSHN over studentenhuisvesting 

en er wordt samen met de SSHN actief gewerkt aan het realiseren van meer eenheden. SSHN heeft 

het aflopen jaar 230 nieuwe eenheden opgeleverd. Die zijn nodig omdat de studentenaantallen nog 

zullen toenemen in de komende jaren.  

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

De plannen van de gemeente zijn het realiseren van 1.250 eenheden voor 2015. Deze komen 

bovenop de 1.000 eenheden die in de afgelopen jaren al zijn gerealiseerd. Hierover zijn afspraken 

gemaakt met de SSHN. Er zijn voldoende locaties om deze taakstelling te realiseren. De gemeente 

monitort jaarlijks scherp de vraag- en aanbodontwikkelingen om gelijke tred te houden met de 

verwachte groei van de studentenaantallen. Daarnaast is er in Nijmegen een ontwikkeling dat ook 

andere, commerciële, marktpartijen eenheden voor studenten en jongeren gaan ontwikkelen. Dit 

wordt gefaciliteerd door de gemeente aangezien nieuw en beter aanbod op de particuliere markt het 

slechte aanbod uit de markt drukt. Dit sluit aan bij de vraag naar meer kwaliteit. 

De SSHN werkt er hard aan om in 2013-2014 nog eens circa 1.100 nieuwe eenheden te realiseren, 

waaronder 350 eenheden TPG en 350 eenheden in Marienbosch. De ontwikkeling van een derde 

project met circa 160 wooneenheden is reeds in een vergevorderd stadium. Bezien zal worden of na 

2015 meer eenheden nodig zijn.  

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

Volgens de gemeente heeft het niet geleid tot realisatie van meer studentenwoningen, de plannen 

lager er namelijk al. Wel is de verbetering van de monitorinformatie, waar het plan ook over rept, 

van belang voor planning en programmering. En volgens SSHN stimuleert het de reeds geplande 

projecten sneller uit te voeren. 

 

Conclusie LSVb 

De LSVb is te spreken over de situatie in Nijmegen. Ondanks het geringe kamertekort hebben 

gemeente, corporaties en marktpartijen genoeg ambitie om nieuwe studentenwoningen te 

realiseren. Aangegeven wordt dat de vraag naar zelfstandige woonruimte erg groot is, de wachttijd 

voor dit type woonruimte is in Nijmegen dan ook relatief hoog.  

 



29 
 

Rotterdam 

Corporatie: Vestia Rotterdam Stadswonen 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    23,4% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    23,0% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Rotterdam en welke methodes worden gebruikt om de 

kamers te verhuren? 

Vestia Rotterdam Stadswonen werkt met een eigen wachtlijst en toewijzingssysteem. Studenten aan 

het mbo, hbo en wo komen hiervoor in aanmerking. Middels de website wordt het gehele 

woningaanbod kenbaar gemaakt onder de kandidaten. 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: gemiddeld 7 maanden 

Zelfstandige woonruimte: gemiddeld 12 – 24 maanden 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: 

Kale huur €234 

Inclusief servicekosten €364 

Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur €305 

Inclusief servicekosten €425 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Rotterdam? 

Er is geen kwantitatief, maar een kwalitatief tekort aan studentenwoningen. Ten aanzien hiervan 

wordt komende jaren onder andere nieuwbouw gerealiseerd op de universiteitscampus. Studenten 

wachten liever op een kamer dan een mindere te accepteren. 

  

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

Op basis van de kennis van dit moment verwacht de gemeente Rotterdam geen grote kamernood in 

de stad. De stad houdt de vinger aan de pols. In het geval er een oplopend tekort aan 

studentenhuisvesting is, spant de gemeente zich met haar partners in dit tekort tegen te gaan. Op dit 

moment ligt de uitdaging van de stad in het realiseren van aantrekkelijke woonomgevingen (en 

daarmee ook voor studenten) en het binden van studenten aan de stad. Er wordt geïnvesteerd in 

schoon, heel en veiligheid bij de huisvesting. Daarnaast maakt de gemeente met woningcorporaties 

afspraken in welke gebieden zij een bijdrage kunnen leveren aan het binden van studenten. 
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7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

Er is geen tekort in het aantal woningen. Toekomstplannen zijn het realiseren van 550 betaalbare 

woningen door Vestia Rotterdam Stadswonen op gewilde (veelal centrale) locaties om hiermee aan 

de kwalitatieve vraag te voldoen. Afhankelijk van de vraag naar studentenhuisvesting (welke 

binnenkort bekend wordt op basis van de monitor Kences studentenhuisvesting), wordt een nadere 

strategie uitgewerkt ten aanzien van studentenhuisvesting.  

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heeft het geleid tot andere veranderingen?  

Het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting heeft geleid tot een set landelijke afspraken, die lokaal 

sterk kunnen bijdragen aan de realisatie van meer studentenhuisvesting. Het algemene effect van 

het LAS is dat er meer aandacht is voor de realisatie van studentenhuisvesting en het wegnemen van 

knelpunten. De Kences-deelnemers zegden in het LAS toe met elkaar 16.000 studentenkamers te 

zullen bouwen tussen 2011 en 2016. De landelijke stand van zaken op dit moment is dat er bij 

Kences-deelnemers ruim 7.000 studentenkamers in productie zijn, waarvan bijna 3.000 reeds zijn 

opgeleverd. Natuurlijk zitten daar ook projecten bij die al in gang gezet waren. De voortgang van de 

verschillende projecten is te bekijken op www.dekenniseconomie.nl. Op die website staan ruim 50 

nieuwbouwprojecten van de bij Kences aangesloten studentenhuisvesters. Vestia Rotterdam 

Stadswonen, draagt hier als Kences-deelnemer actief aan bij met bijna 550 nieuwe kamers in 

ontwikkeling in twee projecten. 

Daarnaast is studentenhuisvesting een kwestie van langere adem. De gemeente ziet een hoop 

initiatieven rondom studentenhuisvesting en omarmt dit waar dit past binnen het beleid en 

specifieke locatiekenmerken. Er is een monitor naar de vraag rondom studentenhuisvesting, welke 

zeer waardevol is voor een verdere bepaling van het beleid. 

 

Conclusie LSVb 

Rotterdam heeft geen kwantitatief kamertekort maar een kwalitatief tekort. Hoe dit in het beleid 

terug gaat komen is nog onduidelijk, daarvoor wacht Rotterdam tot de monitor studentenhuisvesting 

van Kences klaar is. Kamerprijzen en wachttijden zijn stabiel gebleven in het afgelopen jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dekenniseconomie.nl/
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Tilburg 

Corporatie: WonenBreburg 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    30,7% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    31,1% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Tilburg en welke methodes worden gebruikt om de kamers 

te verhuren? 

Onzelfstandige woonruimte: via het systeem www.klikvoorkamers.nl. Voor deze kamers geldt loting 

of ze zijn direct te huur op basis van zelf reageren. 

Zelfstandige woonruimte: via het systeem www.klikvoorkamers.nl. Voor deze kamers geldt de 

langste inschrijfduur en zelf reageren. 

 

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

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. In die zin wordt er in Tilburg momenteel vooral 

gesproken van een kwalitatief kamertekort. Dit geldt zowel voor de particuliere markt als bij de 

woningcorporaties. Bij WonenBreburg geldt een gemiddelde wachttijd van 3 tot 4 maanden. 

 

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

€218 voor een onzelfstandige kamer 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Tilburg ? 

Momenteel kent Tilburg een redelijk ontspannen situatie op de kamermarkt. De kamerbehoefte 

stijgt de komende jaren in Tilburg als gevolg van de groeiende (internationale) studentenpopulatie. 

Omdat daarvoor inmiddels ook al meerdere nieuwbouwplannen in ontwikkeling zijn, zal er ook de 

komende jaren per saldo geen sprake zijn van een tekort. 

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

De gemeente Tilburg wil zich als studentenstad verder versterken. Hiervoor acht zij het van belang 

het vestigingsklimaat voor studenten en afgestudeerden te optimaliseren. De beschikbaarheid van 

voldoende en kwalitatief 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. Vraag en aanbod 

zijn momenteel relatief in evenwicht in Tilburg, van kamernood is dus geen sprake. WonenBreburg 

wil vooral kwalitatieve kamers op de markt brengen waar op dit moment vraag naar is. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

http://www.klikvoorkamers.nl/
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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. 

WonenBreburg zal hiervan 500 eenheden op zich nemen over de komende 5 jaar. 

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heef het geleid tot andere veranderingen?  

Het landelijke actieplan heeft het aantrekkelijker en makkelijker gemaakt om tot realisatie van 

studenteneenheden te komen. Er is sprake van een toenemende betrokkenheid van particuliere 

ontwikkelaars. 

 

Conclusie LSVb 

Het gaat goed met de Tilburgse kamermarkt. Er is naar eigen zeggen geen sprake van een 

kamertekort omdat daar genoeg nieuwbouwplannen tegenover staan. Ook is de wachttijd voor een 

onzelfstandige kamer afgenomen naar 3 tot 4 maanden. 
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Utrecht 

Corporatie: SSH Utrecht 

 

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

Gemeente: 63% 

 

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    28,8% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    50,4% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Utrecht en welke methodes worden gebruikt om de kamers 

te verhuren? 

Onzelfstandige woonruimte: Iedereen die bij SSH staat ingeschreven, kan reageren op het aanbod 

van kamers die op dat moment vrij zijn. Van de reacties op een specifieke kamer worden degenen 

met het ‘oudste’ inschrijfnummer uitgenodigd om te hospiteren. De zittende bewoners kiezen hieruit 

hun nieuwe huisgenoot.  

Zelfstandige woonruimte: SSH wijst woningen toe op basis van inschrijfduur. Voor sommige 

woningen kom je alleen in aanmerking als je al een kamer bij SSH huurt.  

 

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

Onzelfstandige woonruimte: 18 maanden 

 Zelfstandige woonruimte: 8 jaar 

 

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

Onzelfstandige woonruimte: 

Kale huur €215 

Inclusief servicekosten €279 

Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur €335 

 Inclusief servicekosten €394 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Utrecht? 

Er is een nettotekort van ruim 9.000 woningen, waarvan ongeveer evenveel kamers (4.400) als 

woningen (4.600). SSH gaat uit van een tekort van 4.747 kamers, 4.711 huurwoningen en 423 

koopwoningen. Totaal dus 9.881 eenheden. Helaas zorgt dit kwantitatieve tekort er ook voor dat op 

de particuliere markt regelmatig te hoge huurprijzen worden gevraagd. 

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

De gemeente wil het tekort aan studenten- en starterswoningen verminderen. Daarom heeft zij een 

Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht (ASU) gemaakt. Door middel van nieuwbouw, transformatie 

van leegstaand vastgoed en tijdelijke verhuur van sloopwoningen moeten er 4.000 woningen voor 

studenten- en starters worden gerealiseerd. De gemeente probeert te bemiddelen tussen locaties en 

ontwikkelende partijen en kansrijke coalities te sluiten.  
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Als specialist in studentenhuisvesting is een belangrijke taak voor de SSH weggelegd in het uitbreiden 

van het aantal studentenwoningen. In acht jaar tijd wil de SSH in Utrecht 3500 kamers en woningen 

voor studenten bijbouwen. Daarnaast voert de SSH een doorstromingsbeleid: vanaf dit jaar geldt het 

campuscontract voor alle studentenkamers en –woningen van de SSH.  

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

Nieuwbouw: ongeveer 600 woningen 

Transformatie: ongeveer 2.400 woningen 

Tijdelijke verhuur van sloopwoningen: 1.000-1.500 per jaar 

Totaal 4.000 woningen 

 

 Het aandeel van SSH hierin is:  

- Project Biltstraat: 29 eenheden. Oplevering 2012  

- Provinciehuis: 650 eenheden. Oplevering 2013  

- Aurora: 68 eenheden. Oplevering 2014-2015  

- Johanna: 650 eenheden. Oplevering 2015  

- KPN-terrein: 800 eenheden. Oplevering 2019 

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heef het geleid tot andere veranderingen?  

Ja, er is een Actieplan voor Utrecht gemaakt. Volgens de SSH zal het effect van het actieplan pas 

komende jaren te zien zijn. De uitvoering van het actieplan is nog niet door alle betrokken partijen 

volledig opgepakt. Positief is de SSH over het signaal dat het Landelijk Actieplan lokale stimulans met 

zich mee brengt. 

 

Conclusie LSVb 

Utrecht heeft een enorm kamertekort en is het afgelopen jaar als één van de weinigen gestegen naar 

meer dan 9.000 eenheden. Tegenover dit tekort staan nog niet genoeg plannen. De gemeente wil dit 

tekort graag verminderen, vandaar hun bijdrage aan het Actieplan Studentenhuisvesting. Ook zijn de 

wachttijden in Utrecht met 18 maanden en 8 jaar veel te lang. Er is in Utrecht dus nog veel werk te 

verzetten om de huisvesting van studenten op orde te krijgen. 
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Wageningen 

Corporatie: Idealis 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    7,1% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    79,8% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Wageningen en welke methodes worden gebruikt om de 

kamers te verhuren? 

Onzelfstandige woonruimte: Bij Idealis via de website en coöptatie. Voor particuliere kamers via de 

Kamerbalie dan wel websites van verhuurders, lokale kranten en briefjes.  

Zelfstandige woonruimte: Bij Idealis via website. Voor particuliere kamers via de Kamerbalie dan wel 

websites van verhuurders, lokale kranten en briefjes.  

 

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

Onzelfstandige woonruimte: Idealis verwacht dat eerstejaars 2012/2013 voor de streefdatum van 1 

mei 2013 gehuisvest zijn. Inschrijving start per 1 januari voorafgaand aan het eerste studiejaar. De 

gemiddelde instroom vindt dus plaats rond januari van het eerste studiejaar met een bandbreedte 

van juli 2012 tot mei 2013. De gemiddelde wachttijd zal circa 1 jaar bedragen. 

Zelfstandige woonruimte : Idealis gaat voor zelfstandige eenheden uit van een gemiddelde wachttijd 

van 1 tot 1,5 jaar. 

 

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

Onzelfstandig woonruimte: 

Kale huur : € 193 

Inclusief servicekosten € 295 

Zelfstandige woonruimte: 

Kale huur : € 293 

Inclusief servicekosten : € 395 

 

5. Wat is het tekort aan kamers in Wageningen? 

Voor het komende studiejaar 2012/2013 wordt een onvermijdelijk tekort verwacht bij aanvang van 

het studiejaar. Door de recente oplevering van 95 eenheden in juli 2012 en de verwachte oplevering 

van 345 eenheden (febr. 2013) zal komend studiejaar geen sprake meer zijn van een structureel 

tekort. De nieuwbouw betreft zowel eenheden met gedeelde voorzieningen als eenheden met eigen 

voorzieningen. Ook kwalitatief zal in de loop van het studiejaar sprake zijn van een redelijk evenwicht 

tussen vraag en aanbod. 

De komende jaren staat er veel nieuwbouw op de planning waardoor de tekorten worden opgelost. 

Vanaf studiejaar 2016/2017 is de verwachting dat er weer grotere tekorten zullen ontstaan aan 

studentenkamers. De behoefte aan kamers wordt regelmatig gemonitord. Kwalitatief gezien is er 

meer voorkeur voor kleinschalige woongroepen waarbij de woonkamer keuken wordt gedeeld met 

andere studenten. Idealis speelt hier bij de nieuwbouw op in.  
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6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

Voor de levendigheid van de stad en het versterken van de lokale economie is het huisvesten van 

studenten van groot belang voor Wageningen. Volgens de meest recente studentenprognoses zullen 

de studentenaantallen de komende jaren groeien naar ruim 9.000 studenten in 2016. De komende 

jaren worden er dan ook veel nieuwe kamers bijgebouwd in Wageningen, op verschillende locaties. 

Op korte termijn is hiermee het tekort opgelost, waardoor de gemeente op dit moment op basis van 

de huidige cijfers voorlopig terughoudend is om verdere initiatieven toe te staan. Het is namelijk ook 

van belang voor Wageningen dat er geen grote overschotten aan kamers ontstaan. Elk jaar zal de 

gemeente de behoefte aan studentenkamers in beeld brengen. Op basis daarvan wordt bekeken of 

er een nieuw besluit genomen moet worden ten aanzien van nieuwe initiatieven voor 

studentenkamers. 

 

7. Wat zijn de toekomstplannen op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

Voor de periode tot 2015/2016 zullen de volgende plannen worden gerealiseerd in Wageningen:  

Idealis: Ben van Londenstraat (95 eenheden), Rijnveste (345), Nobelweg (148), Lawickse Hof (144). 

Totaal circa 1.000 eenheden in Wageningen en 250 in Ede. Idealis is bang dat door de toevoeging van 

eenheden door andere partijen in de komende jaren mogelijk structurele overschotten ontstaan. Als 

dat het geval is kan Idealis een deel van de bij een andere corporatie ingehuurde flats in Ede (die nu 

door Idealis kamergewijs verhuurd worden aan studenten) gaan afstoten. 

Wageningen UR: 400 eenheden op de campus.  

Daarnaast worden er op diverse locaties tijdelijke eenheden gerealiseerd, zoals De Hucht (150) en 

Duivendaal (65). 

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heef het geleid tot andere veranderingen? 

Zoals eerder aangegeven is de discussie in Wageningen anders dan in andere steden. Door al een 

aantal jaren gericht op studentenhuisvesting in te steken met Idealis, Wageningen UR en 

ontwikkelaars worden er op korte termijn 1.000 kamers gerealiseerd. Mochten er tekorten blijven of 

de tekorten weer oplopen, dan kunnen er ook nog nieuwe initiatieven worden opgepakt.  

 

Idealis is als Kences-deelnemer de komende vijf studiejaren actief door het bouwen van circa 1.000 

nieuwe kamers in tenminste vijf projecten, te weten Ben van Londenstraat (95 eenheden), Rijnveste 

(345), Nobelweg (148), Lawickse Hof (144) en in samenwerking met Woonstede in Ede: Zandlaan 

(250). 

 

Conclusie LSVb 

Waar Wageningen vorig jaar nog een klein kamertekort kende, is daar door ontwikkeling van nieuwe 

plannen geen sprake meer van. In Wageningen maken ze zich zorgen of ze niet te veel ontwikkelen 

de komende jaren en dat er over een aantal jaar zelfs een overschot aan studentenhuisvesting is.  

 

 

 

  



37 
 

Zwolle 

 

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

Cijfers DUO: 

Totaal percentage uitwonenden hbo:    43,3% 

Totaal percentage uitwonenden wo:    6,7% 

 

2. Hoe vinden studenten een kamer in Zwolle en welke methodes worden gebruikt om de kamers 

te verhuren? 

Studenten komen voor een groot deel (36%) ‘via via’ aan hun kamer. Dat wil zeggen, ze maken 

gebruik van hun persoonlijke netwerk als familieleden, vrienden, kennissen of studiegenoten. 22% 

van de ondervraagde studenten heeft een kamer gevonden via het internet, 19% via De 

Woningzoeker (aanbodsysteem Zwolse corporaties) en 19% van de studenten heeft een kamer 

gevonden via een makelaar of bemiddelingsbureau. Van de studenten die een zelfstandige 

huurwoning bewonen, hebben de meesten (28%) de woning via De Woningzoeker gevonden, 

gevolgd door het eigen netwerk (26%) en het internet (15%).  

 

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

De duur van een zoektocht naar een kamer (volgens de uitkomsten van de Studentenmonitor) 

varieert, maar is bij een meerderheid (62%) van de ondervraagde studenten minder dan drie 

maanden. Hiervan gaf 13% aan niet gezocht te hebben, gaf 19% aan korter dan een maand te 

hebben gezocht en bij 30% van de ondervraagde studenten duurde de zoektocht naar een kamer een 

tot drie maanden. Verder zocht 29% van de studenten drie tot twaalf maanden naar een kamer en 

was 8% langer dan een jaar bezig met het vinden van een kamer.  

 

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

Gemiddeld betalen kamerbewoners € 288 per maand aan huur (incl. servicekosten). Studenten in 

een zelfstandige woningen betalen € 389 per maand (excl. Servicekosten). 

NB: betreft informatie uit 2011. 

 

5. 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. 

 

6. Wat is de visie van de gemeente en corporatie op studentenhuisvesting en eventuele 

kamernood? 

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 Zwolle komt studeren kun je binnen een half jaar een kamer krijgen´. Daarvoor is het noodzakelijk 
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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 is in streven naar ‘Zwolle studentenstad’.  

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

blijft, maar dat de prijs-kwaliteitsverhouding 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 op het gebied van studentenhuisvesting? (Geef ook de te 

realiseren eenheden aan) 

Concreet in voorbereiding is het realiseren van een complex van 434 studenteneenheden op de 

locatie (Pannekoekendijk/Burg. Roeleneweg) nabij de Binnenstad. Planning: start bouw medio 2013, 

oplevering 2015/2016. 

 

8. Heeft het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting al geleid tot de realisatie van meer 

studentenwoningen of heef het geleid tot andere veranderingen?  

Zie antwoord vraag 7 

 

Conclusie LSVb 

De LSVb juicht het toe dat Zwolle zich meer wil profileren als een aantrekkelijke woonstad voor 

studenten. Zwolle moet voordeel nemen aan het feit dat zij een ontspannen kamermarkt hebben en 

ruimte hebben voor uitbreiding.  
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H.3 Conclusie 
 

Het kamertekort in Nederland is vergelijkbaar met vorig jaar. De steden uit de LSVb 

Kamernoodinventarisatie 2012 hebben gezamenlijk een tekort van bijna 30.000 studentenwoningen 

tot 2015. Het is te makkelijk om aan de hand van dit getal te stellen dat de kamernood het afgelopen 

jaar niet is verminderd. Tegenover het tekort van 30.000 eenheden worden ruim 20.000 eenheden 

ontwikkeld de komende jaren. De top 5 steden met de grootste kamernood blijft hetzelfde als vorig 

jaar; Amsterdam (9.000), Utrecht (9.000), Leiden (3.650), Delft (3.600) en Den Haag (3.000). Utrecht 

is van dit rijtje de enige stad waar het kamertekort afgelopen jaar verder gestegen is. In Leiden kan 

geconstateerd worden dat de kamernood het afgelopen jaar is afgenomen. 

 

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

aangegeven dat de woonwensen van studenten aan het veranderen zijn. Het aanbod van kamers 

sluit niet meer aan bij de vraag van de studenten. 

 

Uit de wachttijden die bekent zijn blijkt dat een student gemiddeld 9 maanden moet wachten voor 

een onzelfstandige kamer. Voor een zelfstandige kamer moet gemiddeld meer dan 3 jaar gewacht 

worden. Dit betekent dat de gemiddelde wachttijd voor onzelfstandige woonruimte met 3 maanden 

is gedaald ten opzichte van vorig jaar en de wachttijd voor zelfstandige woonruimte met 1 jaar langer 

is ten opzichte van vorig jaar. Opgemerkt moet wel worden dat de gemiddelde wachttijd in 

Amsterdam moeilijk vast te stellen is door de grote verschillen per locatie, daarom zijn de gegevens 

van Amsterdam niet meegerekend. In Utrecht is de wachttijd voor een onzelfstandige en zelfstandige 

woonruimte het langst met 18 maanden en 96 maanden. Het snelst vindt je een kamer in Zwolle, 

Tilburg of Breda (3-4 maanden). 

 

De huurprijzen van studentenwoningen bij corporaties zijn in bijna alle steden het afgelopen jaar 

gestegen. Met explosieve huurstijgingen voor onzelfstandige woonruimte in Groningen (18%), Den 

Haag (12%) en Maastricht (11%). En voor zelfstandige woonruimte geldt dit in Groningen (20%), 

Enschede (12%) en Amsterdam (8%). 

 

Andere interessante bevindingen die naar voren komen is de opkomst van particuliere ontwikkelaars 

en andere marktpartijen die zich gaan mengen in de realisatie van studentenhuisvesting. Zeker voor 

steden met een groot tekort bieden deze partijen uitkomst als het gaat om het terugdringen van de 

kamernood. Belangrijk is dat de betaalbaarheid van studentenwoningen hierbij niet uit het oog 

verloren mag worden. 

 

Gemeente en corporaties reageren wisselend op het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Veel 

steden geven aan dat het LAS ervoor heeft gezorgd dat realisatie van studentenhuisvesting beter op 

gang is gekomen. Dit met name door het aanpassen van wet- en regelgeving, zoals het bouwbesluit 

en parkeernormen. Ook wordt opgemerkt dat het LAS lokaal tot weinig verplicht, waardoor 

gewenste veranderingen uitblijven. Nog niet overal worden sociale grondprijzen gerekend en is de 

parkeernorm naar beneden geschroefd. Het is geen verkeerd idee om het LAS extra onder de 

aandacht te brengen. 
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Bijlage: Factsheet Kamernoodinventarisatie 2012 

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 aan 
toekomstplannen
/projecten/te 
realiseren 
eenheden 

Amsterdam 9000-
10000 

DUWO: n.b. 
De Key: 6-42 

DUWO: 30-72 
De Key: 12-42 

DUWO: 296 
De Key: 350 

 DUWO: 435 
De Key: 430 

4000 

Breda 1000 4 n.b. n.b. n.b. 200 

Delft 3600 n.b. 23 341 443 2000 

Den Haag 3000 n.b. 17 365 411 1500 

Eindhoven 0* 12 24 290 365 (ex. Gwe) 500 + 

Enschede 0* n.b. n.b. 245-375 445 400 

Groningen 0* 16 39 325 422 1000 

’s-
Hertogenb
osch 

0* 6 60 269 n.b. 0 

Leiden 3650 DUWO:n.b. 
SLS: n.b. 

DUWO: 36 
SLS: 48-60 

DUWO:247 
SLS:280 

DUWO:442 
SLS: 550 

2920 

Maastricht 0* 6-12 n.b. 390 460 80 

Nijmegen 100 8 30-54 260 400 1250 

Rotterdam 0* 7 12-24 364 425 550 

Tilburg 0* 3-4 n.b. n.b. n.b. 1000 

Utrecht 9000 18 96 279 394 4000 

Wageninge
n 

0 12 12-18 295 395 1000 

Zwolle 440 3 n.b. 288 389 (ex. Gwe, 
servickosten) 

434 

n.b. = gegevens niet bekend 

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

Gegevens verzameld door: Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) 

Gegevens afkomstig van: Dienst Uitvoering Onderwijs. Gemeenten: Amsterdam, Breda, Delft, Den 

Haag, Eindhoven, Enschede, ’s-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, 

Utrecht, Wageningen en Zwolle. Corporaties: DUWO, De Key Amsterdam, WonenBreBurg, 

Woonbedrijf Eindhoven, Acasa, Lefier, BranbantWonen, SLS Wonen, MaastrichtHousing, SSHN, 

Vestia Rotterdam Stadswonen, SSH Utrecht en Idealis. 

Kernpunten: 

 De Kamernoodinventarisatie 2012 is gebaseerd op gegevens die verstrekt zijn door 

bovengenoemde gemeenten, corporaties en DUO. 

 Uit deze inventarisatie blijkt dat alle steden samen een kamertekort hebben van 29.790. Dit 

is vergelijkbaar met vorig jaar. 

 Tegenover het tekort van bijna 30.000 studentenwoningen tot 2015, zijn voor 20.834 

studentenwoningen plannen gemaakt of in ontwikkeling tot 2015. 
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 De grootste kamernood is in de steden: Amsterdam (9000), Utrecht (9000), Leiden (3650), 

Delft (3600) en Den Haag (3000). Vergeleken met vorig jaar is de kamernood in Utrecht sterk 

gestegen (vorig jaar 6.700). Het kamertekort in Leiden is daarentegen gedaald (vorig jaar 

4150). 

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

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

van kamers sluit niet meer aan bij de vraag van de studenten. 

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

kamer 9 maanden moet wachten, voor een zelfstandige kamer moet meer dan 3 jaar 

gewacht worden. Dit betekent dat de gemiddelde wachttijd voor onzelfstandige woonruimte 

met 3 maanden is gedaald t.o.v. vorig jaar en de wachttijd voor zelfstandige woonruimte met 

1 jaar langer is t.o.v. vorig jaar. (NB: in dit gemiddelde is Amsterdam niet meegenomen, 

omdat daar de wachttijden per locatie teveel verschillen) 

 In Utrecht is de wachttijd voor een onzelfstandige en zelfstandige woonruimte het langst met 

18 maanden en 96 maanden. (Amsterdam is buiten beschouwing gelaten door de grote 

verschillen per locatie). 

 Het snelst vindt je een kamer in Zwolle, Tilburg of Breda (3-4 maanden). 

 De huurprijzen van studentenwoningen bij corporaties zijn in bijna alle steden het afgelopen 

jaar gestegen. Met explosieve huurstijgingen voor onzelfstandige woonruimte in Groningen 

(18%), Den Haag (12%) en Maastricht (11%). En voor zelfstandige woonruimte geldt dit in 

Groningen (20%), Enschede (12%) en Amsterdam (8%). 
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Copyright  

Uitgave: augustus 2012 

Dit rapport is een uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens voor de LSVb Kamernoodinventarisatie 2012 zijn verstrekt door gemeenten en corporaties 

zoals in het document vermeld. De lezer mag het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven & 

afgeleide werken maken onder de volgende voorwaarden:  

Naamsvermelding — De lezer dient bij het werk de onderstaande naam te vermelden (maar niet 

zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het 

werk).  

-  

Landelijke Studentenvakbond (LSVb)  

Drieharingstraat 6  

Postbus 1335  

3500 BH Utrecht 


