ABF Woonmilieutypologie
De woonmilieutypologie van ABF dateert van het WBO 1998 en is daarna bij volgende WBO’s en
WoONonderzoeken geactualiseerd.

Berekening woonmilieus
De huidige woonmilieu-indeling kent een vijf- en een dertiendeling. In Figuur 1 wordt de relatie tussen de
vijf- en dertiendeling weergegeven. De dertiendeling is optelbaar tot de vijfdeling. De indeling van de
woonmilieus is allereerst gebaseerd op de classificatie van de wijken en buurten binnen gemeenten. In de
vijfdeling zijn de woonplaatsen ingedeeld in steden en dorpen. Binnen de steden zijn drie typen
woonmilieus te onderscheiden: de centra, de buiten-centrumwoonmilieus en de groen-stedelijke milieus.
Dit onderscheid wordt met name gemaakt op basis van het voorzieningenniveau, de samenstelling van de
woningvoorraad en de dichtheid. De dorpse woonmilieus kunnen worden onderscheiden naar het
centrum-dorpse woonmilieu en het landelijk woonmilieu. Het verschil tussen beide heeft met name
betrekking op het aantal huishoudens, de dichtheid en de hoeveelheid groen in het postcodegebied.
In de meer uitgebreide typologie, de dertiendeling, worden woonplaatsen ingedeeld naar grote steden,
steden, kleine steden en dorpen. Deze indeling biedt ten opzichte van de vijfdeling vooral meer
onderscheid naar woonplaatsgrootte, bouwperiode en woningtype.

Bronnen voor de woonmilieu
Een van de belangrijkste bronnen voor het berekenen van de woonmilieus betreft de bodemstatistiek. De
meest recente versie hiervan heeft betrekking op het jaar 2006. Naast de bodemstatistiek wordt met name
gebruik gemaakt van gegevens uit het LBV (Locatie Bestand Vastgoed), Syswov (Systeem
Woningvoorraad), het Wegenerbestand, de omgevingsadressendichtheid, huishoudens, woningen en
wooneenheden van het CBS en LISA (Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen). Om het aantal
voorzieningen te bekijken worden gegevens gebruikt van het NFC (Nederlandse Federatie voor
Cinematografie), TIN (Theater Instituut Nederland), MIK (Nederlandse Museumvereniging) en BenC
(Bedrijfschap Horeca en Catering, 2007). Om een onderverdeling te maken naar woonmilieus worden ten
slotte ook de coördinaten van winkelcentra, het aantal reisminuten naar de centra en de Vinexgebieden
gebruikt.
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Figuur 1: Relatie tussen vijfdeling en dertiendeling

Woonmilieutypologie
Deze woonmilieus worden dus door ABF onderscheiden op basis van de mate van stedelijkheid, waarbij
dichtheid, voorzieningen en bereikbaarheid belangrijke elementen zijn. Om te beginnen wordt een
driedeling gemaakt naar
■

Steden (met de woonmilieus 1-6),

■

Klein stedelijke woonplaatsen (met de woonmilieus 7-9),

■

Dorpse en rurale plaatsen (met de woonmilieus 10-13).
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Tot de steden worden de woonplaatsen gerekend die minimaal 27.500 huishoudens tellen . Binnen deze
groep van de steden worden de 6 grootste gemeenten (G4 plus Eindhoven en Groningen) apart
onderscheiden. Deze 6 gemeenten hebben met name een bijzonder stedelijk centrummilieu dat in de
kleinere steden niet aanwezig is.

Tot de kleine steden horen de woonplaatsen met a) meer dan 13.000 huishoudens en een dichtheid van
meer dan 20 woningen per hectare; b) meer dan 10.000 huishoudens en een dichtheid van meer dan 20
woningen per hectare en ofwel een percentage meergezinswoningen groter dan 10% ofwel de dichtheid
van het centrum meer dan 20 woningen per hectare.

De overige woonplaatsen behoren bij de dorpen.

De steden: zes woonmilieutypen
Binnen de stedelijke woonplaatsen zijn zes woonmilieutypen onderscheiden. Het eerste stedelijke
woonmilieutype is centrumstedelijk. Deze categorie bevat de centra van steden, maar ook een aantal
centraal gelegen wijken net buiten het centrum. In elke stedelijke plaats is in eerste instantie één
postcodegebied als centrum aangewezen. Vervolgens is een aantal andere wijken als centrumstedelijk
aangeduid op basis van de afstand tot het centrum, het percentage werkgelegenheid in horeca,
detailhandel en zakelijke diensten, de dichtheid, aanwezigheid van meergezinswoningen en de
aanwezigheid van (groot)stedelijke voorzieningen (bioscoop, theater, museum). Het woonmilieu
centrumstedelijk is vervolgens uitgesplitst in twee typen. De centra van de grote steden (Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Eindhoven) zijn als centrumstedelijk-plus aangeduid. De
plus staat hier voor het voorzieningenniveau van de stad.
■

1 / 2 centrumstedelijk en centrumstedelijk-plus

Na het onderscheiden van de centra van de steden zijn de overige wijken ingedeeld in stedelijke wijken en
groenstedelijke wijken. De wijken met een hoge dichtheid zijn stedelijk genoemd, de wijken met een lage
dichtheid groenstedelijk.
Binnen de stedelijke wijken zijn drie subtypen onderscheiden. De wijken die overwegend voor de oorlog
gebouwd zijn, zijn stedelijk vooroorlogs genoemd. De wijken die overwegend na de oorlog gebouwd zijn,
zijn onderscheiden in wijken met een groot aandeel meergezinswoningen (stedelijk naoorlogs compact) en
wijken met voornamelijk grondgebonden woningen (stedelijk naoorlogs grondgebonden).
■

3 stedelijk vooroorlogs;

■

4 stedelijk naoorlogse compact;

■

5 stedelijk naoorlogs grondgebonden.

De wijken met een lage dichtheid en relatief veel groen leveren dan het 6e woonmilieu type op binnen de
steden
■

6 groen stedelijk
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Stedelijkheid wordt derhalve niet bepaald op gemeentelijk niveau maar op het niveau van de “woonplaatsen” i.e.
woonkernen. Gemeenten als Haarlemmermeer en Apeldoorn tellen nogal wat inwoners die verdeeld zijn over een flink
aantal niet al te grote kernen. Die kernen zijn minder stedelijk dan het inwonertal van de gemeente als geheel zou doen
vermoeden.

3

Kleinstedelijke woonplaatsen
Voor de kleinstedelijke woonplaatsen is de driedeling gehandhaafd die de stedelijke woonplaatsen kennen
in de vijfdeling. De milieus zijn:
■

7 centrum kleinstedelijk (in de vijfdeling is dit centrumstedelijk),

■

8 kleinstedelijk (in de vijfdeling is dit het buitencentrum milieu) en

■

9 groen kleinstedelijk (in de vijfdeling is dit groenstedelijk).

Centrum-dorpse en dorpse milieus
Binnen de dorpen is onderscheid gemaakt tussen woonplaatsen met veel voorzieningen en woonplaatsen
met relatief weinig voorzieningen resp.
■

10 centrum dorps en

■

11 dorps

De landelijke woonmilieus zijn onderverdeeld in bereikbare en perifere gebieden. De bereikbare milieus
liggen binnen 20 minuten reisafstand van een centrumstedelijk milieu.
■

12 landelijk bereikbaar

■

13 landelijk perifeer
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