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Woord vooraf
In 1995verscheen deDiscussienota VisieStadslandschappen vanhetMinisterievan
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Naar aanleiding van deze nota stelde het
ministerie geld ter beschikking om bepaalde thema's uit deze nota verder te
onderzoeken. Dit onderzoek is uit deze bron gefinancierd.
Het onderzoek bouwt voort op een oriënterend onderzoek uit 1995,uitgevoerd bij
Het Staring Centrum (SC-DLO) in samenwerking met het Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek (IBN-DLO). In het oriënterende onderzoek werd de methode
uitgewerkt en uitgetest die wij in dit vervolgonderzoek hebben toegepast. Het
oriënterende onderzoek werd uitgevoerd door A.T. Fennema, tijdens een stage bij
het SC-DLO, begeleid door F.R. Veeneklaas en J. Vreke (SC-DLO) en J. Bervaes
(IBN-DLO). Ook aan de uitvoering van het vervolgonderzoek hebben zij een
waardevolle bijdrage geleverd.
Beide onderzoeken leunden sterk op gegevens van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars (NVM). Voor het vervolgonderzoek heeft de NVM ons een CD-ROM
terbeschikkinggesteldmetdaaropalledoordeNVMgeregistreerde huizentransacties
in deperiode 1975-1994.Onzedank gaat in deeersteplaats uit naarJ.Janssen van
de NVM die ons aan deze voor ons cruciale gegevens geholpen heeft. Verder
bedanken wijM.PietersenJ.vanGilsvanhetSC-DLOvoorhettoegankelijk maken
van het NVM-gegevensbestand.
In verschillende fasen van hetproject zijn er vruchtbare discussies geweest met de
begeleidingscommissie, die uit de volgende personen bestond: H. Faassen, L. Pols
en A. Perik (LNV-directie Natuurbeheer); Mw. S. van Melis en M. de Hoogh
(MinisterievanVoksgezondheid,Ruimtelijke OrdeningenMilieu- Rijksplanologische
Dienst),G.Huiskamp(MinisterievanEconomischeZaken)enH.Proper (Informatie
enKennisCentrum-Natuurbeheer).Wewillengraagiedereenhartelijk bedankenvoor
de bijdrage aan de discussies.

Samenvatting
Dateen aantrekkelijke, groenewoonomgeving vaninvloed isopdehuizenprijs, ligt
intuïtief zeer voor de hand. Maar gaat het altijd op? En wanneer is het
waardeverhogend effect van groen het grootst? Het doel van dit onderzoek is om
meer inzicht te krijgen in de mate waarin en de omstandigheden waaronder
verschillende soorten groenvaninvloed zijn opdehuizenprijs. Dehedonic-pricingmethodemaaktgebruikvanregressie-analyse omprijzen teontledeninverschillende
verklarende factoren. Deze methode is geschikt om de bijdrage van alle
woningkenmerken en kenmerken van de woonomgeving die de huizenprijs
beïnvloeden tekwantificeren. In 1995is deze methode toegepastineen oriënterend
onderzoek uitgevoerd in een Apeldoornse wijk met een centraal gelegen park
(Fennema, 1996; Fennema et al., 1997). Dit rapport doet verslag van het vervolg
op deze studie. De onderzoeksopzet is gelijk, maar ditmaal is het onderzoek veel
breder opgezet. Er zijn meer soorten groen en huizentypen onderzocht, in zeven
verschillende onderzoeksgebieden.
Dezevengebiedenzijn:Leiden,de'BBB-driehoek' (BerkelRodenrijs, Bergschenhoek
enBleiswijk), Zoetermeer, 'Utrecht' (Zeist, deBilt, Bilthoven, Bunnik enHouten),
Veenendaal, Tilburg en Emmen. De nadruk ligt dus op het Westen van het land.
Bij soorten groen hebben we in de eerste plaats aan 'nat' versus 'droog' gedacht.
Dit op verschillende schaalniveaus: binnenwijks groen (lijn- of vlakvormig),
buitenwijks, ofdeomgevingvandewoonplaats.Hetgaatsteedsomopenbaar groen.
Inonze onderzoeksgebieden komen o.a. voor: recreatiegebieden ofparken langsde
stadsrand,verschillende soortenbos,heide,zandvlakten, natuurontwikkelingsgebied
langs de rivier, een meer en recreatiepiassen. We hebben twee huizentypen
onderscheiden:(1)rijtjeswoningen en(2)twee-onder-éénkapwoningenen vrijstaande
woningen.
Eersthet'droge' groen.Vooruitzichtopbinnenwijks groenvanuitdewoningvonden
we waardeverhogingen van circa 5% (lijnvormig) en 8% (vlakvormig). Met de
belangrijke kanttekening dat in de meeste gevallen géén effect kon worden
aangetoond. Voor buitenwijks groen moest de hypothese dat groen in de nabijheid
een positief effect heeft op de huizenprijs zelfs in alle gevallen op één na worden
verworpen. Van het wonen in de nabijheid van de 'open ruimte' bleek daarentegen
wel aantoonbaar positief effect uit te gaan. Vooral voor woningen met uitzicht op
de open ruimte kon een flinke waardeverhoging worden aangetoond (tot 12%).
Ook van water in de buurt gaat vrijwel steeds een waardeverhogend effect uit. Is
dit bij lijnvormig binnenwijks water nog niet altijd het geval, bij vlakvormig water
is het zonder uitzondering raak. Het hoogste waardeverhogend effect (28%) zagen
we voor huizen met tuin grenzend aan water dat in verbinding staat met een
buitenwijkse recreatiepias.
Tenslotte hebben we ook de invloed van een aantrekkelijke, groene omgeving van
de woonplaats beschouwd. Hiertoe hebben we een cirkel van 1à 2kilometer rond
dewoonplaatsgetrokken.Vaneenaantrekkelijk landschapbinnendezezone-bosrijk,

waterrijk danwelgevarieerd en aantrekkelijk -kon eenwaardestijging van 5à10%
worden aangetoond. De mooie plekjes moeten dan wel goed toegankelijk zijn.
Deze studie is uitgevoerd tegen de achtergrond van de 'rood-betaalt-voor-groen'
discussie: als huizen aantoonbaar meer waard zijn dankzij een groene ligging, dan
verschaft dit een argument om groen uit rood te betalen. Ook is er behoefte aan
argumenten ter verdediging van bestaand groen en openheid in het landschap,
aspecten dieonderverstedelijkingsdruk verlorendreigentegaan.Watisnudewaarde
van ons onderzoek voor deze discussies? Ten eerste onderstrepen de resultaten het
belangvanbehoudvanbestaand groeninbestaandewijken envanbehoudvan open
ruimte. Ten tweede komt als grote lijn in ons onderzoek naar voren dat het
waardeverhogend effect van buitenwijks groen pas optreedt bij grootschalig groen
in de omgeving van de woonplaats; 'droge' recreatiegebieden aan de stadsrand
sorteren in dit opzicht nauwelijks effect. De derde, en meest in het oog springende
conclusie, isdat (vlakvormig) water hetbesteperspectief biedtvoor de financiering
van groen door rood.
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1 Inleiding

Het is geen toeval dat Wassenaar, Aerdenhout en het Gooi omringd worden door
bos en natuur. Wie het zich kan veroorloven, vestigt zich in een aantrekkelijke
omgeving.Huizenineenaantrekkelijke omgevingzullenvaakduurderzijn danhuizen
ineen minder aantrekkelijke omgeving.Maar watzijn nuprecies dekenmerken die
een omgeving aantrekkelijk maken, en hoe beïnvloeden deze kenmerken de
woningprijs? Eén van de aspecten van de woonomgeving is openbaar groen. Het
doelvanditonderzoekisommeerinzichttekrijgen indematewaarinendeomstandigheden waaronder groen dehuizenprijs verhoogt. Deopzet isdusniet zozeer het
terdiscussie stellenvanhet waardeverhogend effect opzich,alswelhet aanbrengen
van nuancering in de werking van het effect.
Eén van de kwesties die deDiscussienota Visie Stadslandschappen (Ministerie van
LNV, 1995) aan de orde stelt is de maatschappelijke betekenis van groen. De nota
stelt dat het belang van groen voor de leefomgeving weliswaar wordt onderkend,
maardatditnietblijkt uitbestuurlijke prioriteiten. Onderzoek naardebetekenisvan
groen als economische factor kan de positie van groen versterken. Eén van de
aanknopingspunten voor economisch onderzoek naar debetekenis van groen is het
onderzoek naar het waardeverhogend effect van groen op de huizenprijs. Iedereen
voelt intuïtief aan dat groen iets betekent voor de huizenprijs, maar deze notie op
zichzelf is niet voldoende. Het kwantificeren en specificeren van de economische
invloedvangroenbrengtargumentenboventafel terverdedigingvanbestaandgroen.
Ook kunnen de resultaten inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van
'rood-betaalt-voor-groen' in uitbreidingswijken. Zeker als men overweegt om
huizenbezitters mee te laten betalen aan de aanleg van groen, is het zaaks inzicht
te hebben in het waardeverhogend effect van groen.
In 1995werdbijDLO-Staring Centrum (SC-DLO) -insamenwerkingmethetDLOInstituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) - een oriënterend onderzoek
gedaan in deApeldoornse wijk 'De Maten' met dehedonic-pricing-mcthode.Deze
methode gebruikt statistische analyse omte schatten welk deelvan deprijs vaneen
goed kan worden toegeschreven aan deverschillende kenmerken van dat goed. Het
doel vanhet onderzoek was om deinvloed vanhet centraal in dewijk gelegen park
opdehuizenprijs te schatten.Inditonderzoekwerdeenduidelijk positief effect van
hetpark gemeten, waarbij zowel deligging indenabijheid vanhetpark als uitzicht
ophet park een rol speelde. Deresultaten waren bemoedigend, want consistent, en
ze bevestigden de verwachting dat er van groen een positief effect uitgaat op de
huizenprijs. De vraag is nu of dit effect ook in andere plaatsen, onder andere
omstandigheden en voor andere soorten groen en huizentypen aangetoond en
gekwantificeerd kanworden.VindenwehetookinDrentheofindeRandstad?Werkt
een park aan de stadsrand ook? Welk soort groen levert het meeste op? Doet het
effect zich ook voor bij vrijstaande huizen?
Dit rapport doet verslag van het vervolg op de Apeldoornse studie uit 1995.In dit
vervolgonderzoekishetwaardeverhogendeffect onderzochtvanverschillende soorten
groenvanverschillende omvang,enopverschillende afstand vandewoninggelegen,
11

inzevenwoongebieden methuizengebouwdna 1970verspreid overNederland.Het
onderzochte groen is vrijwel steeds openbaar groen; het kan een goed ontsloten
recreatiebos zijn, maar ook een beperkt toegankelijk natuurgebied, of een strookje
groen of water dat een leuke aanblik biedt, maar te klein is voor een wandeling.
Het rapport is als volgt opgebouwd. Het volgende hoofdstuk geeft een korte
bespreking van debevindingen aandehand van de geteste hypotheses. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 3uiteengezet hoe we aan deze resultaten zijn gekomen. Daarna
komen in hoofdstuk 4 de bevindingen per onderzoeksgebied uitgebreider aan bod.
Hoofdstuk 5vergelijkt onze resultaten met die van andere studies, om te laten zien
wat ons onderzoek toevoegt aan al eerder gepubliceerde resultaten op dit gebied.
Tenslotte geeft hoofdstuk 6 de conclusies.
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2 Een eerste blik op de resultaten

Omduidelijk temakenwathetonderzoekheeft opgeleverd,presenteertdit hoofdstuk
de resultaten in vogelvlucht. Eerst worden de geteste hypotheses besproken. Tabel
1 vat de resultaten van het onderzoek samen. Dan volgt, aan de hand van tabel 1,
eenkortebesprekingvanderesultaten opverschillende schaalniveaus: binnenwijks,
buitenwijks en de omgeving van de woonplaats.

2.1 De geteste hypotheses
Decentraleveronderstelling isdatdekwaliteit vandewoonomgeving invloed heeft
op de huizenprijs. Groen in de omgeving maakt deel uit van de woonomgeving.
Verschillende soortengroenwordenverschillend gebruiktengewaardeerd,enkunnen
daaromeenandereffect opdehuizenprijs hebben.Wehebbenvoordezestudiezeven
gebieden onderzocht, plus Apeldoorn maakt acht. De gebieden zijn zo uitgekozen
datdiverse aspecten vangroenenwater aanbodkomen.Dezegebieden hebben alle
redelijk omvangrijke woonwijken die gebouwd zijn na 1970, zodat de factor
onderhoudhooguitlichtverstorendwerkt.Eenzekereregionale spreidingwasnodig
om de verschillende omstandigheden waaronder het groeneffect werkt te kunnen
onderzoeken. Hetzwaartepunt indegebieden ligtechterinhetWestenvanhet land,
omdat daar de kwestie 'rood betaalt voor groen' het sterkst speelt.
De groengebieden variëren van relatief jong tot oud en van waterrijk tot droog. In
sommigegebieden isrecreatiedehoofdfunctie, inandereishetnatuurof landbouw.
In de geselecteerde gebieden is de factor groen op verschillende schaalniveaus en
in verschillende vormen aanwezig. Het gaat om binnenwijks dan wel buitenwijks
groen of om de aantrekkelijkheid van de omgeving van de woonplaats als geheel.
Binnenwijks is het groen lijnvormig en dient ter decoratie, of wel vlakvormig met
een recreatieve functie. Buitenwijks kan het gaan om een groenvlak of waterpartij
grenzend aan de wijk, of de open ruimte grenzend aan de wijk. Op het niveau van
de woonplaats alsgeheel hebben wegekeken naar deinvloed vaneen aantrekkelijk
landschap;bosrijk, waterrijk danwelgevarieerd.Devolgendehypotheseszijn getest:
Uitzicht op
verhoogt de waarde van een huis
1. groenlijnen
2. groenvlakken binnen de wijk
3. lijnvormig water
4. vlakvormige waterpartijen binnen de wijk
5. groenvlakken grenzend aan de wijk
6. vlakvormige waterpartijen grenzend aan de wijk
7. open ruimte
Ligging in de nabijheid van
verhoogt de waarde van een huis
8. een groenvlak binnen de wijk
9. een vlakvormige waterpartij binnen de wijk
10. een groenvlak grenzend aan de wijk
13

11. een waterpartij grenzend aan de wijk
12. open ruimte
Tuin grenzend aan
13. lijnvormig water
14. een vlakvormige waterpartij
De aanwezigheid van
15. een bosrijke woonomgeving
16. een gevarieerd landschap in de omgeving
17. een waterrijke omgeving
Tabel 1 geeft een samenvatting van de verschillende geteste situaties. In elk
onderzoeksgebied ismetbehulpvanregressie-analyse geanalyseerd ofeenbepaalde
variabele,zoalsbijvoorbeeld uitzichtopgroenlijnen, eensignificante bijdrage leverde
aan de variatie in de huizenprijs. Als dit het geval was, is dit aangegeven met een
percentage.Bijvoorbeeld, bijuitzichtoplijnvormig groenstaatvermeld:Emmen5%.
DitbetekentdatwegevondenhebbendathuizeninEmmenmetuitzichtoplijnvormig
groen 5% meer waard zijn dan overigens vergelijkbare huizen zonder uitzicht op
lijnvormig groen. Als eenbepaalde variabele in een bepaalde plaats niet significant
werd bevonden, dan isdat aangegeven door de afkorting n.s.,incombinatie met de
plaatsnaam. Uit deze tabel valt zoook eenvoudig opte maken welke hypotheses in
welke gebieden getest konden worden. Zo vat deze tabel alle onderzoeksresultaten
samen.
Nietallevakjes zijn gevuld,omdatsommigesituaties nietvoorkomen enandereniet
van belang zijn. Het spreekt haast voor zichzelf dat de werkelijkheid zich niet
eenvoudig in vakjes in laat delen: als een bepaalde situatie in twee vakjes
thuishoorde, dankomthet bij desituatie horende resultaat ooktwee keervoor in de
tabel.Ditdoetzichbijvoorbeeld vooralshetbinnen-enbuitenwijks waterééngeheel
vormen. Een kleine toelichting op de gebieden vooraf:
- In Apeldoorn is alleen de wijk 'de Maten' onderzocht;
- In Berkel Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk (afgekort BBB) zijn alle
wijken gebouwd sinds 1970 onderzocht; hetzelfde geldt voor Emmen,
Veenendaal en Leiden;
- In Zoetermeer zijn de wijken de Leyens, Noordhove, Meerzicht en
Buytenwegh onderzocht;
- Ook in Tilburg is een keus gemaakt. De onderzochte wijken zijn: Blaak,
Noord en Wandelbos;
- Het gebied 'Utrecht' beslaat alle wijken gebouwd na 1970 in Houten,
Bunnik, Zeist, de Bilt en Bilthoven.
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Tabel 1 Overzicht van de

onderzoeksresultaten
tuin grenzend aan

uitzicht op

nabijheid van

aanwezigheid van

Binnenwijks
lijnvormig groen

5% Emmen
4% Leiden
5% BBB
n.s. 'Utrecht'
n.s. Veenendaal
n.s. Zoetermeer

vlakvormig groen

8% Apeldoorn
7% BBB
n.s. Emmen
n.s. Leiden
n.s. Tilburg
n.s.'Utrecht'
n.s. Veenendaal
n.s. Zoetermeer

lijnvormig water

n.s. Tilburg

4% Houten
5% Veenendaal

vlakvormig water

11% Emmen
12% Zoetermeer

10% Emmen
8% Leiden

6% Apeldoorn

7% EmmenRietlanden
5% Zoetermeer

Buitenwijks
groen grenzend aan
wijk

12% TilburgWandelbos
n.s. Emmen,
n.s. Veenendaal
n.s. Zoetermeer

water grenzend aan
wijk

10% LeidenWaardeiland
5% Zoetermeer
7% EmmenRietlanden

open ruimte grenzend
aan wijk

12% Leiden
6% Zeist

6% Veenendaal
n.s. Houten

Omgeving
bosrijk

Bilthoven/
de Bilt 8%
Tilburg-Blaak 6%
TilburgWandelbos 12%

gevarieerd landschap

Bunnik 9%

waterrijk

Bleiswijk 5%
LeidenMerenwijk 7%
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2.2 Het waardeverhogend effect van binnenwijks groen
Lijnvormig groen
Dit soort groen komt in vrijwel elke woonwijk voor. Sommige woonwijken zijn zo
ruim opgezet en groen aangekleed dat erpraktisch vanuit alle huizen uitzicht is op
een stukje lijnvormig groen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Bunnik, waar deze
hypothesedanooknietgetestkonworden.InEmmen,LeidenenindeBBB-driehoek
werd een waardeverhogend effect van circa 5% gevonden voor deze vorm van
binnenwijks groendievooraleendecoratief doeldient.Indrieanderegebiedenwerd
geen significante invloed gevonden.
Vlakvormig groen
Ookvlakvormiggroenkomtinallewoonwijken voor,zijhetinverschillendevormen;
het gaat wel steeds om stukken groen die groot genoeg zijn voorrecreatief gebruik.
InApeldoornwerddeinvloedvaneenvrijomvangrijk wijkpark gemeten;indeBBBdriehoek ging het om verschillende relatief kleine parken. In Apeldoorn bleek ook
de nabijheid van het park een waardeverhogend effect te hebben. Uitzicht op een
park impliceert nabijheid van hetpark, dus gelden voor een woning metuitzicht op
het park beide effecten, in totaal een waardeverhogend effect van 14%.Daar waar
heteffect konwordenaangetoond,werdvooruitzichtopvlakvormiggroeneengroter
effect (circa 8%) gevonden danvooruitzichtoplijnvormig groen,maarindemeeste
gevallen - zes van de acht gevallen - kon het effect niet worden aangetoond.
Lijnvormig water
De notie dat uitzicht op lijnvormig water de prijs van een woning verhoogt is
bevestigdinHouteneninVeenendaal,meteenwaardeverhogend effect vanongeveer
5%.Inbeidegevallen gaathetombinnenwijkse 'slootjes' diedoordewijk slingeren.
In de Tilburgse wijk Blaak komt veel lijnvormig water voor, maar er werd geen
invloed gemeten van uitzicht opwater; evenmin kon daar voor huizen meteen tuin
grenzend aan water een waardeverhogend effect worden aangetoond.
Vlakvormig water
Voor 'tuin grenzend aan' deze vorm van water werd zowel in Emmen als in
Zoetermeereenflinke waardeverhoginggevonden.Tuingrenzendaanwaterimpliceert
uiteraard uitzicht op water; als 'uitzicht op water' geldt, is er natuurlijk ook water
indenabijheid. Als tuin grenzend aanwater effect heeft, en uitzicht opwater en/of
nabijheid vanwaterook,danisditadditief.Bijvoorbeeld, inEmmenistuingrenzend
aan water 11%, uitzicht op water 10%en nabijheid van water in de Emmense wijk
de Rietlanden 7%. Dit betekent dat een huis in de wijk Rietlanden, met een tuin
grenzend aanwater 28%meerwaardisdaneenvergelijkbaar huiselders inEmmen
zonderwaterindebuurtlOpvallendisdatoveralwaarvlakvormig watervoorkwam,
dit significant in de huizenprijzen is terug te vinden.J
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2.3 Het waardeverhogend effect van buitenwijks groen
Groen grenzend aan wijk
De hypothese dat de nabijheid van groen grenzend aan de wijk de waarde van een
huis verhoogt, werd in vrijwel alle gevallen (Veenendaal, Utrecht, Emmen en
Zoetermeer)verworpen.WelbleekeenhuisinhetdeelvanhetTilburgseWandelbos
dichtbij het gelijknamige park gelegen relatief veel waard te zijn - 12% extra ten
opzichte van een soortgelijk huis in de minst gunstige delen van Tilburg.
Water grenzend aan wijk
Het Waardeiland in Leiden kan opgevat worden alseen wijk waar de factor 'water
grenzendaanwijk' dewaardevandehuizenindewijkverhoogt.ZoweldeEmmense
Rietpias als de Zoetermeerse plas zijn gedeeltelijk buitenwijks, met binnenwijkse
uitlopers.^Het effect van nabijheid van deze plassen kan dus ook aan buitenwijks
water worden toegeschreven.]
Open ruimte grenzend aan wijk
Uitzicht op de open ruimte, meestal een weiland grenzend aan de wijk, bleek in
jfLeidenenZeisteenroltespelen;inLeidengaathetomeenforse waardeverhoging,
Jnamelijk 12%.InVeenendaal washetjuistdenabijheid vandeopenruimte -binnen
J400metervanderand -dieeendeelvandevariatie indehuizenprijs kon verklaren.

2.4 Het waardeverhogend effect van een aantrekkelijke omgeving van
de woonplaats
Bosrijk
Deinvloed vaneen bosrijke omgeving diezeertoegankelijk istreffen weinBilthoven/de Bilt aan, waar de huizenprijzen 7 à 10%hoger liggen dan de prijzen van in
andere opzichten vergelijkbare huizen in Zeist en Houten, die tot hetzelfde
woningzoekgebied behoren.
Waterrijk
Iets dergelijks doet zichvoorinBleiswijk, eenplaats diegunstiger ligtten opzichte
van het recreatiegebied de Bleiswijkse Zoom en de Rotte Meren dan de overigens
vergelijkbare plaatsen Bergschenhoek en Berkel-Rodenrijs. In Bleiswijk blijkt een
huis 5% meer waard te zijn dan een soortgelijk huis in één van de andere twee
plaatsen.
Gevarieerd landschap
Ook in Bunnik zien we dit effect (9%),dat in dit geval toegeschreven zou kunnen
worden aan de aantrekkelijke èn toegankelijke gevarieerde omgeving van Bunnik.
Een groot deel van de in Zeist onderzochte huizen ligt hemelsbreed bezien even
gunstigalsBunnik,maarominhetaantrekkelijke gebiedtekomen,moeteenenorme
omweg gemaakt worden.
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3 De onderzoekaanpak
De hedonic-pricing-methode ontleedt de prijs van een huis in verschillende
verklarende factoren. Demethode analyseert deverklarende factoren in onderlinge
samenhang. Ditbetekent dat we ons nietkunnen beperken tot de 'groene' factoren,
maardatweookalleandereprijsbepalende factoren moetenonderzoeken.Deeerste
stap bestaat daarom uit het maken van een inventarisatie van de factoren die de
huizenprijs bepalen. Dit leidt tot een overzicht van prijsbepalende factoren, zonder
dat het belang van de verschillende factoren wordt gekwantificeerd. Paragraaf 3.1
geeft eenoverzichtvandeprijsbepalendefactoren diewe,waarmogelijk, onderzocht
hebben. Paragraaf 3.2 tenslotte, zet uiteen hoe we deze factoren hebben
gekwantificeerd.

3.1 Een inventarisatie van de prijsbepalende factoren
Bepalend voor de prijs van een woning zijn in de eerste plaats de kenmerken van
de woning en de kavel zoals inhoud en kaveloppervlakte. Daarnaast spelen ook de
kenmerken van de woonomgeving, de locatiefactoren, een rol. Dit zijn de
belangrijkste fysieke kenmerken diedoorNVM-makelaarsworden gebruikt omeen
huis te beschrijven:
- inhoud,
- kavelgrootte,
- woningsoort en woningtype,
- bouwjaar,
- staat van onderhoud,
- aantal kamers,
- extra toilet of bad in de badkamer,
- balkon, schuur, garage, isolatie, zolder, vaste trap naar zolder of dakkapel,
- soort verwarming, isolatie of warmwatervoorziening,
- ligging van de tuin.
Vondmenindejarentachtigdefysieke kenmerkenvaneenwoningveel belangrijker
dan de kenmerken van de woonomgeving, inmiddels lijkt dat veranderd te zijn
(Bervaes en Van den Berg, 1995). Zo blijkt bijvoorbeeld uit een recent
woonwensenonderzoek (Wassenberg et al., 1994) dat men tegenwoordig aan de
woning zelf èn aan de woonomgeving veel waarde hecht. Uit dit laatste onderzoek
komen de volgende woonwensen naar voren:
- een ruime woning,
- een vrij uitzicht vanuit de woning,
- een tuin,
- een tuin aan het water,
- een aantrekkelijk uiterlijk van de woning,
- nabijheid van een winkelcentrum,
- nabijheid van natuurgebieden,
- nabijheid van verkeerswegen,
- nabijheid van een grote stad,
19

-

een spoorwegstation,
centrum van de stad,
sport- en culturele voorzieningen,
groenvoorzieningen in de naaste omgeving.

Vanaldezefactoren hebbenwe,waarmogelijk, deinvloedonderzocht.Het uiterlijk
van de woning kan invloed uitoefenen op de prijs. Omdat dit kenmerk moeilijk
meetbaar is, en gevoelig is voor modetrends, hebben we het niet in ons onderzoek
opgenomen, al wordt het enigszins ondervangen door woningtype en woningsoort.
Het is ook denkbaar dat bouwkwaliteit een rol speelt bij het tot stand komen van
de huizenprijs, maar dit is ook een lastig meetbaar kenmerk. De omgevingsfactor
woningdichtheidkomtinhetwoonwensenonderzoek vanWassenbergnietvoor,maar
uitonderzoeknaardeprijsvorming vankoopwoningen (Janssen, 1992)blijktdatook
woningdichtheid eenverklarendefactor kanzijn: hoehogerdedichtheid,destelager
de prijs.
Naast de woning- en woonomgevingsfactoren zijn er nog andere factoren die de
verkoopprijs vaneenwoningkunnenverklaren.Zokanerbijvoorbeeld opeenwoning
een legale beperking rusten in het gebruik. De prijzen op de woningmarkt kunnen
fluctueren door inflatie, verschillen inrentestanden of door verschillen in vraag en
aanbod. Een andere, lastig te achterhalen, prijsbepalende factor is de aard van de
transactie. Bij een woningruil, een familietransactie of wanneer een huurder de
mogelijkheid heeft om zijn woningtekopen,komt een 'vreemde' transactieprijs tot
stand in plaats van een marktprijs. Tenslotte zijn er factoren die de prijs van een
woning kunnen beïnvloeden, maar die praktisch niet te achterhalen zijn. Dit zijn
factoren zoalstoevalofdeonderhandelingscapaciteit vandeverkoperenindividuele
omstandigheden.

3.2 Het kwantificeren van de prijsbepalende factoren met de hedonicpricing-methode
Er zijn grofweg beschouwd twee manieren om het belang van de verschillende
prijsbepalende factoren tekwantificeren. Menkanhet vragen aan belanghebbenden
(huizenkopers,makelaars),of afleiden uitdetransactiesgegevens incombinatie met
informatie over de prijsbepalende factoren. De hedonic-pricing-methode gaat via
de laatste weg. Uitgangspunt is dat het prijsverschil tussen woningen via de
kenmerkenvaneenwoningendebijbehorende woonomgevinghetkwaliteitsverschil
tussen woningen weerspiegelt. Opbasisvandituitgangspunt wordt statistisch -met
behulpvanregressie-analyse -onderzocht welkekenmerken ertoe doen, enhoeveel
deze kenmerken bijdragen aan de woningprijs.
Omteonderzoeken hoegrootdewaardeisvan groen,moetookdebijdrage vanalle
andereverklarendevariabelenwordenonderzocht.Daaromhebbenwevanalle fysieke
woningkenmerken zoals vastgelegd in het NVM-bestand onderzocht of ze een
significante invloeduitoefenen opdewoningprijs.Doorgaansblijktbijvoorbeeld dat
'een garage' een significante variabele is.Ook blijkt dan hoeveel een garage waard
is op de woningmarkt. In het oriënterend onderzoek in de Apeldoornse wijk 'De
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Maten' werd dewaarde van een garage opruimƒ 14 000geschat. De belangrijkste
verklarendevariabelebleekdaardeinhoudvandewoningtezijn,opdevoetgevolgd
door dekaveloppervlakte. Inonsonderzoek bleekdatook indeandere onderzoeksgebieden inhoud van de woning, kaveloppervlakte en 'garage' de belangrijkste
verklarende variabelen te zijn. Van alle overige fysieke kenmerken scoorden soms
ook: extra sanitair (een tweede toilet en/of een bad in debadkamer), isolatie, extra
verwarming (nietalleencv.,maarookvloerverwarmingofopenhaard),eendakkapel
en een balkon.
Eenbezwaarvanenquêterenisdatervaakeendiscrepantiebestaattussenwatmensen
zeggen en wat ze daadwerkelijk doen. Het resultaat van een onderzoek onder landschapsarchitecten suggereerde bijvoorbeeld dat dezogenaamde expert opinion niet
eenduidig was: de experts waren het met elkaar oneens over de mate waarin een
bepaaldefactor dewoningprijs kanbeïnvloeden (Garrod, 1994).Dehedonic-pricingmethode is gebaseerd ophoe men feitelijk handelt, en niet op wat men zegtte gaan
doen, of wat men zegt dat anderen doen. Een probleem van deze methode schuilt
indenoodzakelijke veronderstelling datallewaardebepalende factoren dieniet zijn
meegenomen inderegressie-analyseconstantzijn gebleven.Ookmoet verondersteld
worden dateentransactie onder volledig vrije prijsvorming tot standkomt, hetgeen
vaak niet het geval is. Deze problemen leiden tot 'ruis' in deresultaten. Tenslotte
stelt de methode zware eisen aan de beschikbaarheid van data.
Hetprobleem 'ruis' hebben wij inditonderzoek bestreden doormet grote aantallen
transacties tewerken.Ditwasmogelijk doordatwedebeschikking hebben overeen
gegevensbestand vandeNederlandseVerenigingvanMakelaars (NVM),waarinalle
door de NVM geregistreerde transacties tussen 1976 en 1995 staan, in totaal 1,3
miljoen transacties. Dit bestand beschrijft niet alleen de transactieprijs- en datum,
maar ook de fysieke kenmerken van elk verhandeld huis; een ware goudmijn aan
gegevens. Om deinvloed van inflatie tebeperken, hebben wehieruit de transacties
geselecteerd diezijn afgesloten indeperiode 1989-1992,eenkorte,relatief stabiele
periode.Desondanks waserindemeestegebiedenwelenigeinflatie. Huizenprijzen
zijn dan gecorrigeerd voor inflatie met een index berekend uit het prijsverloop in
elk onderzoekgebied. Het oriënterend onderzoek uitgevoerd in Apeldoorn had
betrekking op dezelfde periode; ook daar zijn deprijzen gecorrigeerd voor inflatie
met 1992 als basisjaar.
Voor elk van de onderzochte gebieden is een eerste lineaire regressiebewerking
uitgevoerd, waarin defysieke waardevan een woning indat gebied is geschat. Het
verschil tussen de op deze manier geschatte fysieke waarde en de werkelijke
transactiewaarde kan deels verklaard worden door de prijsbepalende omgevingsfactoren. Dit verschil - uitgedrukt als een percentage van de werkelijke waarde noemenwedaaromdelocatie-indicator.InhetgevalvanApeldoorngaatditalsvolgt.
Het aantal m3 van de woning wordt vermenigvuldigd met de coëfficiënt voor
INHOUD (f 320,-);het aantal m2vermenigvuldigd metƒ 148,-,decoëfficiënt voor
OPPERVLAKTE, wordt daarbij opgeteld. Als het huis een garage heeft, komt er
ƒ 14 421,- bij;voor isolatie is dit ƒ 6 865,-. Tenslotte wordt bij dit bedrag altijd de
waardevandeconstantetermopgeteld,ƒ 1 2 962.Steldathiervooreenbepaaldhuis
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ƒ 200 000,- uitkomt, en de werkelijke transactiewaarde is ƒ 220 000,-, dan is de
waarde van de locatie-indicator voor dit huis +10%.
Vervolgens is in een tweede lineaire regressiebewerking de variatie in de locatieindicatorverklaard.Devraagisnuofde+10%uitbovenstaand voorbeeldinverband
gebrachtkanwordenmeteengunstigeliggingvandewoning.Omdittekunnendoen
hebben we eerst informatie verzameld over de woonomgeving van de onderzochte
huizen. Als uitgangspunt hebben we de verklarende factoren die uit het woonwensenonderzoek naarvorenkomengenomen.Dewoonwijken zijn eerst onderzocht
aan dehand vankaarten enmetbehulpvangegevens van debetreffende gemeenten
overdiversegemeentelijke voorzieningen. Natuurlijk metspecialeaandachtvoorde
verschillende vormen van groenvoorzieningen in de buurt en de bereikbaarheid,
bijvoorbeeld uitgedruktinfiets-ofloopafstand. Daaropvolgdeeenbezoekterplekke
om specifieke locatiefactoren vast te stellen.
Van elke uit het transactiebestand geselecteerde woning, in totaal van bijna 3.000
woningen, is zo de ligging van de woning in kaart gebracht. Het ging daarbij om
de groenfactoren dichtbij huis, als uitzicht vanuit de woning op groen of water, en
ligging van de tuin. Ook de toegankelijkheid van het groen in de omgeving is
onderzocht. Daarnaast zijn ook omgevingsfactoren zoals geluid- of stankoverlast,
uitzichtophoogbouwendeverkeersituatiegeïnventariseerd.Aldeze locatiefactoren
hebben we waar mogelijk onderzocht. Onze onderzochte wijken bleken overigens
voor de meeste voorzieningen redelijk gelijkwaardig te zijn, waardoor de invloed
op de prijs doorgaans niet aantoonbaar was.
Als het effect op de prijs van een bepaalde variabele niet aantoonbaar is, spreken
we van een niet-significante variabele; de scheidslijn is gelegd bij een absolute
waarde van deT-waarde van 1.7. De correlatiecoëfficiënt (R of R2) geeft aan welk
deel van de waargenomen variantie wordt verklaard door de opgenomen factoren.
Deresultaten van de tweederegressiebewerking worden inhet volgende hoofdstuk
gepresenteerd. Per onderzoekgebied is een tabel opgenomen, met daarin de
coëfficiënten van de significante variabelen uitdegeschatte vergelijking. Deze zijn
terugtevindenalspercentagesonderhethoofdje 'waardeverandering'.Eengeschatte
waardeverhoging van 5% voor "uitzicht op water" impliceert dat, als alle overige
factoren gelijk zijn, een woning met uitzicht op water 5% meer waard is dan een
woning zonder uitzicht op water. Ook worden steeds de bijbehorende T-waarden
gegeven,evenalshetaantaltransactiesendecorrelatiecoëfficiënt, zowelvandeeerste
als van de tweede regressie.
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4 De onderzoeksgebieden nader bekeken
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken per onderzoeksgebied. Met een
situatieschetsalsillustratiewordtsteedsnaderuiteengezetwaaromhetgebiedgeschikt
wasvoorhetonderzoek, welkehypothesesergetestkondenworden,envanwatvoor
soort natuur het effect op de huizenprijs is onderzocht. De beschrijvingen van
natuurgebieden komen uit het Handboek Natuurmonumenten (Vereniging Natuurmonumenten, 1996).Ookanderelocatiefactoren dangroenkomenaanbod.Paragraaf
4.1gaatoverheteffect vangroenopdeprijzen vanrijtjeshuizen. Paragraaf 4.2 geeft
de resultaten voor duurdere huizen, vrijstaand dan wel twee-onder-één kap.

4.1 Rijtjeswoningen
In deze paragraaf kijken we naar het effect van groen opdeprijzen van 'doorsnee'
nieuwbouwhuizen, in makelaarsjargon: eenvoudige woningen en middenstandswoningen,herenhuizen,split-level-woningenendrive-in-woningen. Aldezehuizen
zijn rijtjeswoningen, onder te verdelen in hoek- en tussenwoningen.

4.1.1 Zoetermeer
Zoetermeer is een geschikte plaats om het effect van een groengebied aan de
stadsrand te onderzoeken. Er zijn in Zoetermeer zelfs verschillende wijken met
aangrenzenderecreatiegebieden dievoorditdoelinaanmerkingkomen.Wehebben
er drieonderzocht. Meerzicht, aan dewestkant vanZoetermeer ten noorden van de
A12, grenst aan het Westerpark, een recreatiegebied van ongeveer 100 ha. Ten
noorden van Meerzicht ligt dewijk Buytenwegh, diegrenst aanhet recreatiegebied
Noord-West, ongeveerevengrootalshetWesterpark.AandenoordkantvanZoetermeer, grenzend aandeZoetermeerse plas,ligtdewijk DeLeyens.De Zoetermeerse
plas is ook circa 100ha groot, met een uitloper dewijk in, deBroekweg Wetering.
Langsdezeuitloperzijn woningen gebouwd, waarvaneenflink aantaleentuin heeft
die grenst aan het water, en waarvandaan men de plas op kan varen.
Eerst hebben we onderzocht of ligging in de buurt van het Westerpark of het
recreatiegebiedNoord-Westeenwaardeverhogendeffect heeft opdehuizenprijs.Deze
hypothese hebben wein verschillende versies,waarin deafstand tothetpark steeds
anders was gedefinieerd, getest. In alle gevallen moest de hypothese verworpen
worden.Hetzelfde geldtvooruitzichtopgroen;vanvlakvormignochvan lijnvormig
groenkoneeneffect worden aangetoond.Evenminkonvananderen locatiefactoren,
zoals ligging in de buurt van de snelweg, worden aangetoond dat zij een effect op
de huizenprijs hadden. Zo bleek dus binnen deze wijken geen enkele locatiefactor
significant van nul te verschillen - op zichzelf ook een interessante bevinding.
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Zoetermeerse rijtjeswoningen waarvan de tuin aan water grenst

Uitzicht op water in Zoetermeer vanuit twee-onder-één-kap-woningen
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Van de Zoetermeerse plas konden we wèl een positief effect op de huizenprijs
aantonen. Om dit effect te kunnen schatten, hebben we een onderzoeksgebied
samengesteld dat dewijken Noordhove endenoordkant vandewijk deLeyens (ten
noorden van de spoorbaan inde situatieschets) omvat. Zoals tabel 2laat zien, bleek
ligging binnen circa 400 meter van de plas een waardeverhogend effect te hebben
van5%.Heeft eenwoningbovendieneentuindieaanhetwatergrenst ("watertuin"),
dan levert dit nog eens 12%extra op.Het verschil tussen de minst gunstig gelegen
woningen en woningen met tuin aan het water loopt dus op tot 17%.
Tabel 2 Het waardeverhogend effect van de Zoetermeerse plas
Zoetermeer
Aantal transacties
R2 eerste regressie

548
0,75

Zoetermeer: de Leyens-noord en Noordhove
Aantal transacties
161
R2 tweede regressie
0,22
Verklarende variabelen

Watertuin
Dichtbij water
Constante

Waardeverandering

T-waarde

12%
5%
-6%

(5,6)
(3,5)
(-4,4)
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Schakelwoningen verscholen in het Bleiswijkse groen

Uitzicht op lijnvormig water en groen aan de rand vanBleiswijk
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4.1.2 Veenendaal
OokVeenendaal leekonseengeschiktgebied omheteffect vangroen grenzend aan
de wijk te schatten, ditmaal vanoudgroen, meteenaanzienlijke oppervlakte.Het
gaat dus omeen heel ander soort groen daninZoetermeer, waar het effect van een
betrekkelijkjongrecreatiegebied werdonderzocht.Veenendaal,onlangsgenomineerd
als Nederlandse kandidaat indeverkiezing voor groenste stad vanEuropa, is ook
ruim voorzien vanbinnenwijks groen.
Aan dezuidkantvanVeenendaalligtPrattenburg,eenlandgoedvan432 hadatgrotendeels
uitnaald-enloofbos bestaat,afgewisseld metweilandenbouwland.Hetiseenglooiend
terreinop de UtrechtseHeuvelrugmethiereendaarmooiuitzichtoverdeGeldersevallei.
Ditlandgoedgrenstaananderegrotebossen.De centralehypotheseinVeenendaalisdat
hetbinnenVeenendaalaantrekkelijker isomaandezuidkant,dichtbijdebossenvande
Utrechtse Heuvelrug, te wonen danaande noordkant, dichtbij de snelweg enhet
industrieterrein.Omdezehypothesetetoetsenhebbenwe Veenendaaleerstingedeeldin
driezones.Vanuitdeeerstezoneishetbosbinnen 10minutenperfiets tebereiken.De
tweedezoneiseentussenzone,terwijlfietsen naarhetbosvanuitdederdezone20à30
minuten inbeslagneemt.Dehypothese moest wordenverworpen. Vervolgenshebben
we vanuitelkewoningdeafstandtothetbos, desnelweg,hetcentrum,het dichtbijzijnde
NS-stationen deopenruimteberekendendezealslogaritmeopgenomeninderegressievergelijking. Verderveronderstellen we,zoals steeds,datuitzicht opwateren lijn-en
vlakvormig groeneenwaardeverhogend effect oplevert.
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Vanaldezezakenblijkenalleenuitzichtopwaterenliggingbinneneenpaarhonderdmeter
vandeopenruimteverklarende factoren te zijn.
Conclusie:wekunnennietaantonendatervanliggingindebuurtvandemooiezuidkant
vanVeenendaaleenpositief effect uitgaatopdehuizenprijs.Kennelijk werkthet effect
niet op dit schaalniveau; wellicht beschouwt men heel Veenendaal als een groene
woonplaats dichtbij eenmooi,grootgroengebied -of hecht mengeen waarde aaneen
groene omgeving.
Tabel3Hetgroeneffectin Veenendaal
Veenendaal
Aantal transacties
R2eersteregressie

301
0,66

Veenendaal-west en Dragonder
Aantal transacties
R2tweede regressie

235
0,11

Watertuin
Dichtbij open
Constante

Waardeverandering

T-waarde

5%
6%
-1%

(2,7)
(3,8)
(-2,2)

4.1.3 Tilburg
Tilburgheeft eenaantrekkelijke kanteneenminderaantrekkelijke kant.Deafstand tot
hetbosdievanuitdeminder aantrekkelijke kant overbrugd moetworden isinTilburg
relatiefgroot.AandewestkantvanTilburgliggenverschillendenatuurgebieden,diesamen
ééngeheelvormenmeteenomvangvan 186ha.DeOudeWarandeiseenoudlandgoed,
metvijver enveelverschillende soortenbomen.OokVredelustenHeideparkzijnoude
landgoederen, metgevarieerd bosenwaterpartijen. InHetReeshofbos tenslotte, staan
voornamelijk grove dennen.
HetglobaleuitgangspuntinhetonderzoekvanTilburgwasdathetaantrekkelijkerisom
aandewestzijde tewonendanaandenoordoostkant.Dewijken Heikanten Quirijnstok
liggen ongunstig ten opzichte van groen en worden aan drie kanten ingesloten door
industriegebied. De wijk Wandelbos is gedeeltelijk aangelegd in het Wandelbos, een
aantrekkelijk park, dat grenst aan de oude Warande en zo verbonden is met de
natuurgebieden aan de westzijde van Tilburg. De wijk Blaak tenslotte, ligt naast een
groengebied,datechterslechtsbeperkttoegankelijk is,alkanerweldoorheengefietstof
gelopenworden.Dezewijkiszeergroen,metvooralveellijnvormigwater.Opmerkelijk
is dat 'tuin grenzend aan water' evenmin als uitzicht op water in de wijk Blaak een
verklarende factor bleektezijn -deenigewijkinonsonderzoekwaarvan (lijnvormig)
watergeeneffectopdehuizenprijskonwordenaangetoond.Uiteindelijkblekenmaartwee
factoren vanbelang:ligginginhetfraaiste deelvandewijkWandelbos-datwilzeggen
tenzuidenvandewegdiedewijkdoorsnijdtindesituatieschets-enliggingindegroene
wijk Blaak, aande 'goede' kantvanTilburg.
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7abe/ 4 Het groeneffect in Tilburg
Tilburg
Aantal transacties
R2 eerste regressie

297
0,77

Tilburg: de wijken Blaak, Noord en Wandelbos
Aantal transacties
220
R2 tweede regressie
0,11
Verklarende variabelen

Wandelbos-zuid
Blaak
Constante

Waardeverandering

T-waarde

12%
6%
-2%

(3,2)
(4,5)
(-2,0)
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Uitzicht op de Zoetermeerseplas vanuit de rand van de woonwijk de Leyens

4.1.4 'Utrecht'
In dit gebied, dat de plaatsen Bilthoven, De Bilt, Zeist, Bunnik en Houten omvat,
was de eerste invalshoek het aantonen van het waardeverhogend effect van een
aantrekkelijke, groeneomgevingvandewoonplaats alsgeheel.BilthovenenDeBilt
worden aan alle kanten omringd door bos- en natuurgebieden. Ten noorden van
Bilthoven liggenbijvoorbeeld deRidderoordse bossen, 256hagroot,een bosgebied
met veel afwisseling, op de overgang van het zand naar het veenweidegebied. Iets
verder naar het westen ligt het Willem Arntsz Bos, 182ha, dat vooral uit naaldbos
bestaat. Een kwart van het terrein bestaat uit oud gemengd bos en er zijn ook nog
enkele stukken stuifzand en heide te vinden. Ten westen van De Bilt liggen het
landgoed de Beukburg, 187ha, metbos,bouwland enweiland enDeLeijen, 31ha,
eenbosgrenzend aaneenrecreatieterrein.TussenUtrechtenDeBiltligthetlandgoed
Sandwyck met loofbos en grasland, en een tuin in Engelse landschapsstijl. Tussen
De Bilt, Bilthoven en Zeist ligt een groene driehoek van 367 ha met veel variatie
innatuurenlandschap.Erkomenverschillende bostypen voor,waaronder zeeroude
eikenenbeukenenstuifzandbebossingen metgroveden.Ookkomenerenkele open
zandvlakten voor, zoals de Grote en de Kleine Sahara. Hier ligt ook het landgoed
Beerschoten, ontworpen indeEngelselandgoedsstijl. Kortom,deomgeving vanDe
Bilt, Bilthoven en Zeist is niet alleen zeer bosrijk, maar biedt ook veel variatie.
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