
1 
 

Aan de deelnemers van de van Swietenstraat enquête  

Beste buren, een aantal weken geleden hebben we jullie verteld dat we met de 

van Swietenstraat het initiatief “mijn straat loopt op kop” hebben opgepakt. We 

gaan ons inspannen om samen met jullie en Kopgroep2030 onze straat het 

komend jaar duurzamer, schoner en groener te maken. 

Onze eerste activiteit was iedereen een vragenlijst te sturen. We wilden weten 

wat er leeft en welke wensen en vragen er bij iedereen liggen.  Een kwart van de 

bewoners heeft ons zijn antwoorden gestuurd. De resultaten van die antwoorden 

staan in het rapportje hieronder. 

Ter verduidelijking; het zijn de resultaten van de bewoners die meegedaan 

hebben.  We weten bv heel goed dat er in de straat aanzienlijk meer 

huurwoningen zijn dan de 25% die er uit de enquête komt.  

We blijven het hele traject proberen om meer buren aan boord te krijgen. Aan 

jullie dan ook het verzoek je eigen buren te informeren en enthousiast te krijgen 

om ook mee te doen. Iedereen kan de enquête blijven invullen 

(https://forms.gle/XbdkzSxWZi1hEVm77 ).  

De enquête heeft ons een eerste beeld gegeven van wat er leeft t.a.v. meer 

verduurzamen en groen.  Gebaseerd op deze gegevens hebben we een eerste plan 

van activiteiten opgesteld.  Hier zitten oa in:   

- Collectieve aankoop zonnepanelen 

- Collectieve vergroening van dak en omgeving 

- Informatie over waterzijdig inregelen 

- Informatie over het gebruik van een slimme meter en gebruik van een 

specifieke straat app die voor dit project wordt ontwikkeld 

- Over een collectieve aanpak van isolatiemaatregelen (HR++ glas, vloer, dak 

isolatie etc ) wordt nog nagedacht 

- Informatieavonden over Specifieke aanpak voor VvEs, Financiering en 

Energiebesparende maatregelen 

- Er komt een intekenlijst voor energiechecks door ervaren energiecoaches 

Over elke activiteit wordt iedereen op tijd vooraf geïnformeerd.  Iedereen in de 

straat kan meedoen. 

Tot slot proberen we op zaterdag 26 september (Nationale Burendag) met een 

gezellige straatfestiviteit het startschot te geven voor het initiatief (als Corona 

het toelaat). We zullen dan zeker de informatie over een aantal van de genoemde 

activiteiten met jullie delen.  

Wordt Vervolgd!! 

https://forms.gle/XbdkzSxWZi1hEVm77
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Resultaten Enquête Duurzaamheidsmaatregelen van Swietenstraat Juni 2020 

 

- Totaal aantal huishoudens: 160 

- Aantal reactie na eerste week:  30 

- Aantal reacties na tweede week: 39 

 

- Response rate = 24,4 %  

 

Woonkarakteristieken 

- De verhouding eigenaar : huurder is ongeveer 4:1.  Dit lijkt overeen te komen met de  

verhouding in de buurt.  

 

- 2/3 van de woningen is >100 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Van de 39 huishoudens is 28% een éénpersoonshuishouden.  

- De overige 72% huishoudens bestaan uit 2 of meer personen. 

- Van de 8 huurders huren er 5 van een particuliere eigenaar en 3 van een woning 

coöperatie/stichting 
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VvE 

Van de 31 eigenaren is driekwart onderdeel van een actieve VvE 

 

 

Belangstelling en motivatie voor verduurzamen 

- Van de 39 huishoudens is 85% geïnteresseerd om zijn of haar pand te verduurzamen.  

- Hiervan heeft 40% al maatregelen genomen en 60% wil die graag nemen maar weet niet hoe 

te beginnen. 

- Van de 15% die momenteel geen interesse hebben om te verduurzamen is 50% nog altijd wel 

geïnteresseerd om meer informatie over verduurzamen te ontvangen.  
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Huiseigenaren 

- Bijna alle huiseigenaren zijn bereid te investeren in verduurzaming.  Voor 75% mag dat niet 

meer dan een paar tientjes per maand zijn of ze moeten het terugverdienen.  

- 23% van de eigenaren kan en wil meer investeren (tot 150 euro/maand). 

 

Huurders 

- Onder de 8 huurders is de helft (50%) bereid een investering te doen.  

- Daarvan is de 50% zelfs bereid tot 150 euro/maand te investeren 

- Ook is de helft van de huurders bereid een hogere  huur te betalen als de eigenaar de 

noodzakelijke maatregelen neemt 

 

Al voltooide individuele maatregelen 

Individueel gedrag gerelateerd:  

- 90% eet minder vlees of is vegetarisch; 

- 95% heeft al spaarlampen of LED verlichting; 

- 75% gebruikt duurzame apparatuur; 

Daar tegenover staat maar 

- 25% heeft geen auto (OV en fiets) of rijdt elektrisch; 

- 43% vliegt bewust minder; 

- 40% doucht korter of minder frequent. 

 

Individuele energiebesparend gerelateerd: 

 

- 50% heeft een HR gasketel 

- 37% heeft al dakisolatie 

- 26% heeft HR++ glas waarvan 40% gecombineerd heeft met isolerende kozijnen en deuren; 

- 18% heeft vloerisolatie 

- 18% heeft gevel (spouwmuur) isolatie 

- 16% heeft een elektrische boiler 

- Slechts 3 personen ontvangen stroom met zonnepanelen waarvan er 2 via de buurt energie 

coöperatie en één persoon heeft panelen op zijn eigen dal liggen. Er is niemand met een 

zonneboiler 

- Er is één persoon met een mechanisch ventilatie systeem 

- Er is nog geen huishouden met een WTW systeem of warmtepomp 
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Wensen voor de nabije toekomst 

Wensen t.a.v. verder verduurzamingsmaatregelen 

- 18 personen willen graag zonnepanelen (op eigen dak of bij een coöperatie) 

- 11 personen willen graag een groen Sedum dak 

- 10 personen willen graag hoog-isolerende kozijnen/deuren met HR++ glas 

- 8 personen willen de vloer isoleren, 5 personen het dak en 4 personen de binnen gevel. 

- 6 personen willen mogelijk een WTW - of zonneboiler en 3 personen een elektrische boiler 

In veel mindere mate is er behoefte aan 

- Warmtepomp (al dan niet hybride) 

- Waterzijdig inregelen 

- Mechanische ventilatie 

Wensen t.a.v. het ontvangen van informatie over specifieke onderwerpen   

- 21 bewoners hebben belangstelling voor een aangemeten persoonlijk advies door bv 

energiecoaches 

- 20 bewoners willen meer weten of energiebesparende maatregelen (kleine maatregelen en 

isoleren) 

- 12 bewoners willen meer weten over zonnepanelen 

- 11 bewoners willen meer weten over financieringsmogelijkheden van duurzame maatregelen 

- 10 bewoners willen meer weten over opwekken van uit alternatieve bronnen 

- 9 bewoners willen meer weten hoe hun VvE het proces van verduurzamen zou kunnen 

doorlopen 

 

Inzicht in energieverbruik en monitoring 

Slimme meters 

 

16 huishoudens hebben al een slimme meter. Nog eens 12 huishoudens zouden die graag willen 

hebben om beter inzicht te krijgen in hun energieverbruik 
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Vergroening van de straat 

Tot slot zien veel mensen de vergroening van de straat als belangrijke uitdaging.  Dit behelst niet 

alleen de aanleg van Sedum daken maar ook het streven naar minder auto en meer ruimte voor 

groen en fietsen in de straat. De belangstelling voor geveltuintjes en regentonnen is wel beperkt. 

 

 

Voorlopige conclusies 

Met een response-rate van 25% zijn er zo’n 40 huishoudens die mee zouden kunnen doen aan de 

activiteiten.  Met het blijven informeren van de bewoners over deze activiteiten hopen we in loop 

van de tijd nog meer mensen mee te krijgen 

Het overgrote deel van de bewoners die zich nu heeft gemeld is gemotiveerd en denkt na over het 

verduurzamen van zijn/haar woning. Er zijn door de meeste bewoners al energiebesparende 

maatregelen genomen maar er valt zeker nog winst te behalen op het gebied van de isolatie (vloer, 

wand, dak, kozijnen en glas) en bv. waterzijdig inregelen.  Deze goedkope maatregel met hoog 

rendement lijkt niet of nauwelijks bekend. Meer gespecialiseerde informatie biedt hier mogelijk wel 

de stimulans om dit te gaan doen.   

Er zijn nog maar weinig maatregelen genomen gerelateerd aan het opwekken van schone energie.  

Voor de aanschaf van zonnepanelen is veel interesse.  Er wordt echter nog niet veel nagedacht over 

het opwekken van warmte voor centrale verwarmingssystemen (al dan niet lage temperatuur).   

Mogelijk dat dit te maken heeft met de onduidelijkheid in de ontwikkeling van een warmtenet voor 

de wijk.  Het is belangrijk op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen om een goed gefundeerde 

keuze te kunnen maken. De relatieve hogere kosten spelen mogelijk ook een rol. 

 

Buiten de interesse voor groene daken is er beperkt aandacht voor andere zgn. groene maatregelen 

zoals geveltuintjes, wateropvang (regenton), meer groene beplanting etc.  De nauwte van de straat 

heeft hier mogelijk mee te maken.   

 

Met betrekking tot het verstrekken van informatie/advisering is er veel vraag naar gerichte 

advisering toegespitst op de individuele energiebesparende mogelijkheden (isolatie, kleine 

maatregelen etc.).   

Ook is er behoefte aan gerichte informatie over zonnepanelen en de mogelijkheden om te switchen 

naar alternatieve warmtebronnen. 

Het kostenplaatje dat men voor ogen heeft schrikt hier vaak af.  Goede informatie over kosten en 

financiering kunnen mogelijk drempels weghalen. 

 

Tot slot lijkt het er op dat veel mensen de mogelijkheid hebben en geïnteresseerd zijn om hun 

energie te monitoren waarvoor dan een specifiek app voor dit project zal worden ontwikkeld. 

 

  


