
In woonwagens en op woonschepen wonen

ruim vijftigduizend personen. Dit komt over-

een met het inwonertal van een middelgrote

gemeente of 0,4 procent van de bevolking.

Beide woongelegenheden worden zowel in

huur als onder eigendom bewoond. Woonwa-

genbewoners hebben een eigen geschiedenis

en vormen een sociaal-economisch herken-

bare groepering. Dat geldt niet voor de woon-

schipbewoners.

Eigen wagens
Tweederde van de woonwagenbevolking van

22 duizend mensen wonen in het westen en

het zuiden van het land. De drie noordelijke

provincies hebben met tien procent de min-

ste woonwagenbewoners.

De woonwagenbewoners zijn gemiddeld jon-

ger dan de totale bevolking. Het aantal stijgt

tot nu toe alleen door natuurlijke aanwas. Tot

1 maart van dit jaar kreeg namelijk alleen wie

is opgegroeid in een woonwagen vergunning

om zelfstandig in een woonwagen te gaan

wonen. Uit onderzoek blijkt dat in een woon-

wagen gemiddeld 2,8 personen wonen.

Twee van de drie woonwagens zijn eigen

wagens. De huurwagens zijn voornamelijk in

beheer bij gemeentelijke woningbedrijven en

woningcorporaties. Het totale aantal stand-

plaatsen is 8 700. In dit aantal zijn de vaste

standplaatsen en de tijdelijke plaatsen voor

kermis- en circusmensen begrepen.

Een varend bestaan
Van de ruim 9 800 woonboten en woonarken

in 1996 ligt meer dan driekwart in het wes-

ten van het land (de drie Randstadprovincies

en Zeeland). Alleen al in Noord-Holland ligt

45 procent van het totaal; waarvan Amster-

dam met bijna 2 200 woonboten op kop ligt.

De meeste woonschepen liggen in verstede-

lijkt gebied. Het aantal woonschepen nam de

afgelopen tien jaar met ongeveer tachtig

stuks per jaar toe. In het noorden en zuiden

liggen de minste schepen, maar de toename

was er het grootst, respectievelijk bijna twin-

tig en negentien procent. In 1996 stabiliseert

het aantal woonschepen.

De gemiddelde huishoudensgrootte op woon-

schepen is lager dan het gemiddelde voor

Nederland, dat op 2,3 personen ligt. Naar

schatting wonen er circa 21 duizend perso-

nen op woonschepen. Ongeveer 95 procent

van de woonschepen wordt door de eigenaar

bewoond. Om tot de totale op het water

wonende bevolking te komen, tellen we bij de

op woonschepen wonende personen ook de

bewoners van binnenvaartschepen op. Van de

4 400 Nederlandse binnenvaartschepen is

viervijfde deel in particulier bezit. Op negen

van de tien particuliere schepen vaart de

schipper met zijn vrouw, zodat ongeveer

zevenduizend personen een varend bestaan

leiden. De leerplichtige schipperskinderen

zijn niet meegeteld: zij verblijven doorgaans

aan de wal in internaten of bij familie. In de

28 internaten voor kinderen van schippers en

kermisexploitanten wonen ongeveer 1 800

kinderen. §
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Vijftigduizend mensen in woonwagens en woonschepen

Wonen op wielen en water

Eind 1997 bewoonde van de ruim 6,6 miljoen particuliere
huishoudens 94 procent een gewone woning, bijna vijf procent
bewoonde een andere ruimte. Een heel kleine minderheid woont op
woonwagens en woonschepen.

Woonwagenstandplaatsen,
1 januari 1997

Noorden (Groningen,
Friesland, Drenthe) (10%)

Oosten
(Overijssel,

Gelderland, 
Flevoland)  

(23%)  

Zuiden (Noord-Brabant, Limburg) (32%)

Westen
   (Noord-Holland,
     Zuid-Holland,
      Utrecht,
       Zeeland) (35%)

Woonschepen, 1 januari 1997
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