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Samenvatting  
 

Hoe krijg je met name bewoners echt enthousiast voor vergaande energiemaatregelen in hun 
(huur)woningen? En hoe zorg je dat de maatregelen die je treft ook daadwerkelijk bijdragen aan het 
behalen van de gestelde doelen? Met die vragen in het achterhoofd zijn de circa twintig jaar 
woonervaring in zes Nederlandse eco-wijken nagetrokken. In de eco-wijken van toen zijn immers de 
innovaties van destijds toegepast.  

Leren van het verleden. Dat was het voornaamste doel van dit onderzoek. Bij de eco-wijken stond 
energiebesparing immers ook hoog op de agenda. In tegenstelling tot nu echter in evenwichtige 
samenhang met diverse andere duurzaamheidsthema’s (zoals water, gezondheid en afval) en in een 
totaal andere context. Het bedrijfsleven speelde in die tijd bijvoorbeeld nauwelijks een rol bij de 
duurzaamheidsopgave. Het waren vooral gemeenten die destijds het initiatief namen. In 
tegenstelling tot nu waren de activiteiten ook met name gericht op de nieuwbouw van woningen. 
Maar betekent dat dat de ervaringen met die wijken maar in beperkte mate relevant zijn voor de 
opgave waarvoor we nu staan? Zeker niet! Deze wijken staan er in sommige gevallen al meer dan 
twintig jaar. Er is dus al geruime tijd sprake van ‘bestaande woningbouw’. Bovendien: deze wijken 
bieden ons lessen over hoe ingrepen die in een bepaald tijdsbestek worden genomen, zich in de loop 
der tijd ‘houden’. Net zoals we ook over enkele decennia de ingrepen zullen beoordelen die we op dit 
moment doen in de gebouwde omgeving. Kijken vanuit een andere context kan bovendien tot 
nieuwe inzichten leiden. Vanuit die overtuiging werd het onderzoek gestart.  

Er lag nog een andere overtuiging ten grondslag aan het onderzoek: de overtuiging dat – om in de 
bestaande woningbouw tot vergaande energiebesparing te komen – het lonkend perspectief voor 
alle betrokkenen partijen bijzonder groot moet zijn. Als metafoor bij het onderzoek diende daarom 
het oplichtende hersenkwabje dat in een medische scanapparaat zichtbaar wordt wanneer mensen 
iets waarnemen waar ze echt enthousiast van worden. Is het mogelijk een dergelijk effect ook tot 
stand te brengen bij een woningrenovatie met hoge energie-ambities? En zo ja, hoe dan?  

Voor de partijen die nu met de opgave van vergaande energiereductie in de bestaande woningbouw 
bezig zijn, vormt enthousiasme van bewoners een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn. 
Vooral ook omdat er steeds vaker sprake is van ‘concepten’ die alleen bij grootschalige toepassing 
tot een gezonde business case voor de aanbieder leiden. Deze concepten moeten niet alleen bij 
oplevering, maar ook over langere tijd goed aansluiten op de belangen van de bewoners. Nieuws 
over slechte ervaringen gaat immers snel. Bovendien: om de ambitieuze energieambities uit het 
Energieakkoord en het Akkoord van Parijs te bereiken, ontkom je niet aan technische ingrepen die 
een en ander van bewoners vergen. In veel gevallen een investering, maar ook bijvoorbeeld overlast 
tijdens de installatiewerkzaamheden of gemis van dat waar men aan was gewend (koken op gas, een 
kattenluik, …). Om desondanks enthousiasme te creëren voor de technische ingrepen is een streven 
naar tevredenheid alleen niet voldoende. Er moet een hoger doel gesteld worden: ‘geluk’. Want een 
geluksbeleving vormt een veel sterkere emotie dan een gevoel van tevredenheid en daarmee ook 
een grotere stimulans om minder aantrekkelijke maar soms onoverkomelijke neveneffecten te 
accepteren. 

Het onderzoek bestond daarom in eerste instantie uit twee delen. Een deel waarin werd gezocht 
naar kennis over de relatie tussen ‘(woon)plek en geluk’. Onderzoek naar ‘geluk’ staat de laatste 
jaren immers hoog op de wetenschappelijke agenda. Ook, in toenemende mate, onderzoek naar de 
relatie ‘geluk en (woon)plek’. In het onderzoek zijn de meest recente bevindingen op basis van deze 
soms zeer grootschalige onderzoeken door middel van een literatuurstudie verzameld. De 
onderzoeksresultaten werden onderverdeeld in ‘dissatisfiers’ (de basisvoorwaarden waaraan moet 
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zijn voldaan) en ‘satisfiers’ (wat aantrekkelijk maakt) en ‘delighters’ (dat wat – mogelijk onverwacht – 
een extra bijdrage geeft aan een geluksgevoel). Het tweede deel van het onderzoek bestond uit het 
inventariseren van meningen en ervaringen van bewoners over en met zes Nederlandse eco-wijken 
uit voornamelijk de jaren negentig (aangevuld met observaties van de onderzoekers). Door de 
resultaten van deze twee deelonderzoeken naast elkaar te leggen, ontstond naar verwachting, – 
ondanks het beperkte aantal geïnterviewden per wijk – een betrouwbaar beeld van hoe het treffen 
van duurzaamheidsmaatregelen kan bijdragen aan het geluk van bewoners in relatie tot hun woning 
en wijk.  
 
Omdat het nadrukkelijk de bedoeling van het onderzoek was om te komen tot een concreet 
handelingsperspectief (de centrale onderzoekvraag luidde: Hoe vergroot je de kans dat 
duurzaamheidsingrepen die nu getroffen worden in bestaande woningen en wijken succesvol zijn, ook 
op de langere termijn?), werden de resultaten voorgelegd aan een aantal praktijkmensen om vast te 
stellen wat zij beschouwen als concrete lessen. Daarbij viel op dat het lastig is de bevindingen los te 
zien van de totaal andere context van destijds. Met name de voorbeelden van keuzes die achteraf 
gezien niet succesvol waren – zoals de niet-functionerende koelingskast en wegrottend zachthout – 
leidden geregeld tot een ‘dat doen we nu niet meer’-reactie. Dit leidde tot het besluit een derde deel 
aan het onderzoek toe te voegen. De onderzoeksresultaten werden vertaald naar concrete vragen 
die men zich ook nu kan stellen bij (renovatie)projecten met duurzaamheidsambities. Vervolgens 
werd, aanvullend op de voorbeelden uit het onderzoek die tot die vragen leidden, met behulp van 
diverse professionals gezocht naar bijpassende voorbeelden in het heden.1 Dit om de 
actualiteitswaarde van ‘de lessen uit het verleden’ te versterken. 

Het uiteindelijke antwoord op de centrale onderzoeksvraag luidde als volgt: Om het succes (ook op 
langere termijn) te vergroten van duurzaamheidsingrepen die nu getroffen worden in bestaande 
woningen en wijken, is het noodzakelijk niet alleen naar bewonerstevredenheid te streven maar naar 
een sterkere emotie (bewonersgeluk). Dit kan door de opgave vanuit een aanzienlijk breder 
perspectief aan te vliegen dan nu meestal gebruikelijk is. Het betreft een verbreding van de blik op 
vijf fronten: 

Een verbreding van de definitie van duurzaamheid. Niet alleen naar het thema energie kijken, maar 
ook naar andere duurzaamheidsthema’s (zoals flora & fauna, materialen en verkeer) vergroot de 
kans om een koppeling te leggen met ‘geluk’. 

Een verbreding van de focus van woning naar leefomgeving. De inrichting van de leefomgeving speelt 
een doorslaggevende rol bij geluksbeleving en daarom zal er veel aandacht geschonken moeten 
worden aan de inrichting van het openbaar gebied. 

Een verbreding van de blik op belangen. Uit het voorgaande blijkt dat niet alleen moet worden 
gedacht aan de geluksbeleving van de bewoners op dit moment, maar ook aan die van bewoners op 
een later tijdstip. Bovendien: professionals kunnen niet echt denken ‘voor’ de bewoners. Ook lopen 
de beleving en belangen van bewoners soms onderling sterk uiteen. Daarom is bij het tot stand 
brengen van projecten een brede kijk op belangen nodig. 

Verbreding van de blik op disciplines. Voor een werkelijk begrip is ontschotting tussen disciplines 
nodig en het kijken buiten de eigen professionele kaders in zijn algemeenheid. 

Een verbreding in de tijd. Sommige geluksfactoren zijn tijdloos. Die gelden overal. Maar andere zijn 
tijdsafhankelijk. Daarom ligt het voor de hand niet alleen te kijken naar de situatie van nu, maar ook 
continu die over langere termijn in ogenschouw te nemen. Ook de behoefte aan bepaalde 

                                                           

1
 Zie voor deze vragen en een impressie van de voorbeelden de kadertekst. 
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duurzaamheidsingrepen blijkt over de tijd te veranderen. En de prestatie van 
duurzaamheidsingrepen kan veranderen in de tijd (wat heel goed was in het verleden kan nu soms 
als matig of zelfs slecht worden beschouwd of, erger, sommige producten leveren over een langere 
termijn niet de beloofde prestatie. Denk bijvoorbeeld aan het wegrottende zachthout). Om de kans 
op succes van duurzaamheidsingrepen die nu getroffen worden in bestaande woningen en wijken, 
ook op de langere termijn te vergroten ligt het voor de hand niet alleen naar de situatie van nu te 
kijken maar ook die over langere termijn continu in ogenschouw te nemen.  

De meeste van deze conclusies zijn niet helemaal nieuw en komen ook uit andere onderzoeken naar 
voren. Wat wel nieuw lijkt te zijn, zo blijkt ook uit de reactie van de professionals, is het hier 
laatstgenoemde inzicht dat de factor ‘tijd’ een grote rol speelt bij het succesvol zijn van 
renovatieprojecten met hoge energieambities. De indruk dringt zich op dat het zelfs een 
allesbepalende factor is. Immers, wanneer je met een langer termijnperspectief naar de opgave van 
nu kijkt, liggen andere keuzes dan nu vaak gemaakt worden in de lijn der verwachting. Dan ga je 
vanzelf naar meer kijken dan naar het thema energie en het woningniveau alleen. Dan gaan de 
belangen van de bewoners vanzelfsprekend een grote rol spelen. Hun gedrag bepaalt immers in 
grote mate of de technische ingrepen ook over langere termijn tot het gewenste effect leiden.  En 
om met die meerdere belangen om te kunnen gaan, moet kennis vanuit andere disciplines optimaal 
worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan kennis uit de gedragswetenschappelijke hoek.    

De oudste definitie van duurzaamheid2 in relatie tot het milieu benadrukt dat we ons moeten richten 
op de belangen van de generaties na ons. Vanuit dat perspectief gezien wisten we al lang dat ‘de tijd’ 
een invloedrijke factor is/zou moeten zijn wanneer we duurzaamheidsambities trachten te 
realiseren. Maar weten is wat anders dan doen. Hopelijk leiden de resultaten van dit onderzoek, en 
met name de ontwikkelde vragenlijst, ertoe dat bij hedendaagse projecten geregeld betere keuzes 
gemaakt zullen worden dan nu soms het geval is. 

Omdat dit alles bovendien leidt tot een toegenomen kans op gelukkige bewoners, kan er met alle 
recht gesproken worden van ’een Fusie van Belangen’. 

 

                                                           

2
 Volgens de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987 is ‘duurzame ontwikkeling’ ontwikkeling die aansluit op de 

behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen. 
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Zijn onderdelen van gekozen technieken ook op langere termijn nog verkrijgbaar? 
In sommige woningen uit de eco-wijken zijn de installaties van toen niet meer beter dan wat 
nu standaard is, maar ze kunnen als gevolg van hun innovatieve karakter van destijds alleen 
door de oorspronkelijke (Duitse) leverancier worden onderhouden. Ook nu zijn veel 
technieken bij renovaties met hoge energie-ambities zo integraal en samenhangend 
samengesteld, dat ze voor een ‘gewone’ installateur onbegrijpelijk zijn geworden.  

Kunnen de gekozen technieken neveneffecten hebben die het woongeluk van 
bewoners op woningniveau kunnen beperken? 

Het geluid dat bij sommige woningen uit de eco-wijken uit de unit van het centrale 
stofzuigersysteem kwam, werd door sommige bewoners als hinderlijk ervaren en daarom 
werd het hele systeem uitgeschakeld. Ook bij hedendaagse energiebesparende 
renovatieprojecten klagen bewoners geregeld over het geluid. 

Leiden de gekozen technieken ook tot de beoogde (energie)prestaties bij ander gedrag 
van bewoners dan waarvan nu wordt uitgegaan? 

Serres werden in veel woningen uit de eco-wijken bij de huiskamer betrokken, waardoor er 
in plaats van een goed geïsoleerde gevel een enkelglasgevel ontstond. Bij diverse 
hedendaagse renovatieprojecten blijkt dat dikke gordijnen voor uitblaasopeningen van de 
verwarming zijn komen te hangen. 

Kunnen de gekozen technieken vervangen worden wanneer er betere alternatieven 
voorhanden zijn? 

Zowel in een project in een eco-wijk als in een hedendaags renovatieproject met hoge 
energie-ambities zijn de energiezuinige installaties via een kraan de woning ingetakeld 
voordat het dak op de woning werd geplaatst. De installatie kan alleen in stukken gezaagd 
verwijderd worden.  

Functioneren de gekozen technieken ook over de langere termijn? 
Bij een project in een eco-wijk werd pas na jaren vastgesteld dat de zonnecollectoren 
waarschijnlijk al kort na de installatie stopten met functioneren vanwege vorstgevoeligheid.  
Ook bij hedendaagse projecten komt het geregeld voor dat WKO-installaties bij controle niet 
blijken te functioneren maar op de backup-keteltjes draaien. 

Kunnen alle gemaakte beloftes ook over de langere termijn worden nagekomen? 
Bewoners uit eco-wijken werd geregeld een energiereductie  beloofd die door veranderd 
gedrag niet werd gehaald. Bij een recent project werd ondanks belofte op schrift als gevolg 
van miscommunicatie de zorgvuldig gekweekte bonsaiboom van de bewoner omgezaagd. 

Krijgt de leefomgeving (publieke ruimte) ook een kwaliteitsimpuls? 
Er werd door de bewoners van eco-wijken op de vraag naar woonwaardering veel meer 
gesproken over de kwaliteit van de wijk dan van de woning. Maar o.a. als gevolg van 
bezuinigingen bij de gemeente ligt de focus tegenwoordig niet langer op de buurt. 
“Opgeknapte woningen zijn daardoor vaak een vlag op een modderschuit geworden.”  

Dragen de duurzaamheidsmaatregelen bij aan kwaliteiten die algemeen worden 
gewaardeerd (of worden ze daarmee gecombineerd)?  

In sommige woningen in eco-wijken waren zogenaamde afvalkasten opgenomen die vanaf 
het begin op een andere manier worden gebruikt dan bedoeld. Het tegenovergestelde: in 
een recent project maakte de combinatie met een schoenenkast de komst van een nieuwe 
ketel heel aantrekkelijk. 
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Zijn de energiebesparende maatregelen van invloed op het gebruik van woning of 
wijk?  

In diverse woningen in eco-wijken zijn de keukens gesloten, omdat dat destijds (in relatie tot 
het toen gangbare ventilatiesysteem) een energiezuinige keuze leek te zijn. Met de 
ventilatiesystemen van nu is de energiebesparende waarde gering, maar dit bepaalt in veel 
gevallen nog wel het gebruik van de woning. In hedendaagse projecten bepalen 
uitblaasopeningen vaak de woningindeling, ook voor de toekomst.  

Is op voorhand bekend wat er speelt in de wijk en wat bewoners belangrijk vinden?  
Het feit dat parkeerplaatsen zich niet pal voor de woning bevinden maar op afstand, vormt 
voor veel bewoners een grote plus van de eco-wijk (kinderen kunnen veilig spelen, veel 
sociaal contact). Anderen vinden dit juist een groot minpunt. Nu wordt het uitvoeren van 
ingrepen aan de buitenkant vaak als voordeel gezien, omdat bewoners daarvan weinig 
overlast hebben. Sommige bewoners  zien het echter als een nadeel dat ergernissen aan de 
binnenkant van de woning daardoor niet worden verholpen.  

Zijn er afspraken gemaakt over de langere termijn (en zijn die gewaarborgd)? 
Het onderhoud van het openbare water in een eco-wijk ging over in andere handen. De 
nieuwe partij koos voor een heel andere koers dan destijds was toegezegd aan de bewoners 
Hierdoor veranderde ook het hele aanzien van de vijver. Nu vormt bijvoorbeeld de 
regelgeving over het salderen van zelf opgewekte elektriciteit een onzekerheid. 

Kunnen technische problemen snel verholpen worden? 
Bij sommige projecten in eco-wijken duurde het erg lang voordat de installaties op het 
afgesproken niveau functioneerden. Dat leidde geregeld tot veel irritatie. Vergelijkbare 
verhalen hoor je ook nu geregeld. 

Is nazorg gegarandeerd? 
De bewoners in diverse eco-wijken mochten hun gevels niet schilderen, omdat deze van 
hout was dat mooi zou vergrijzen. Dat mooie verkleuren bleef echter uit. Veel bewoners 
durfden desondanks niet te schilderen (want afgesproken). Er bleek op dit punt niemand 
aanspreekbaar. Ook nu vormt het ontbreken van een autoriteit die ook over langere termijn 
verantwoordelijkheid neemt, een probleem. 

Zijn bewonersinitiatieven meegenomen in het project? 
In veel eco-wijken worden nog steeds, na al die jaren, bijeenkomsten e.d. georganiseerd 
(zoals gemeenschappelijk eten, samen de tuin onderhouden, samen hardlopen) waar de 
bewoners elkaar beter leren kennen en die soms weer leiden tot nieuwe 
(duurzaamheids)initiatieven. Maar ook in veel huidige wijken zijn er bestaande initiatieven 
die kunnen bijdragen aan succes van renovaties met hoge energieambities.  

Is rekening gehouden met uiteenlopende reacties op duurzaamheid? 
In vrijwel alle eco-wijken ergeren op duurzaamheid gerichte bewoners zich aan bewoners die 
veel minder waarde hechten aan de duurzaamheidskwaliteit van de wijk. In een recent 
project zagen bewoners in de buitengevelisolatie een kans om de woning ‘mooier’ te maken 
(ze vonden de bestaande gevel niet mooi) maar de Welstandscommissie eiste dat het 
uiterlijk, ook na aanbrengen van de isolatie, hetzelfde zou blijven.  

Is nagedacht over mogelijke consequenties van beslissingen nu op langere termijn (en 
hoe negatieve consequenties te voorkomen)? 

Bij de aanleg van de eco-wijken werd vaak gedacht dat minder parkeerplekken tot minder 
autobezit zou leiden. We vinden dat nu idioot, maar nu worden soms usb-stopcontacten 
geplaatst die snel verouderen en niet eenvoudig te vervangen zijn door iets anders. 
Waarschijnlijk vinden we dat later ook heel raar. 
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Inleiding  
 

De urgentie tot vergaande energiebesparing in de gebouwde omgeving is al jaren groot, maar werd 
recent nog eens versterkt door de Klimaattop van Parijs in 2015. In Nederland zijn we al vele jaren 
bezig met deze uitdagende opgave in de bestaande woningbouw, maar hij blijkt erg lastig in de 
praktijk. Het animo bij betrokkenen, met name bij bewoners maar geregeld ook bij betrokken 
professionals, om over te gaan tot vergaande concrete ingrepen, is niet altijd groot genoeg. Het is 
onze stellige overtuiging dat, om in de praktijk tot grote stappen voorwaarts te komen, het lonkend 
perspectief voor alle betrokkenen partijen bijzonder aantrekkelijk moet zijn. En omdat 
energiebesparing alleen dat lonkend perspectief niet biedt, moet er gezocht worden naar een 
koppeling met dat wat wel erg aantrekkelijk is voor de partijen. Zoals wij zeggen: we moeten streven 
naar een Fusie van Belangen.3 
 
Binnen onze Fusie van Belangenbenadering kijken we naar meer milieuthema’s dan het thema 
energie alleen. Een focus op het thema energie alleen is immers erg beperkt en vermindert daardoor 
ook de kansen op een koppeling met dat wat mensen echt bezighoudt. De nadruk die in Nederland 
binnen de duurzaamheidsdiscussie in de gebouwde omgeving op het thema energie wordt gelegd, is 
vrij nieuw. Toen in de jaren negentig in Nederland het begrip duurzaam bouwen werd gelanceerd, 
stond een breed palet aan milieuthema’s centraal; energie, verkeer, water, materialen, afval, 
gezondheid en flora & fauna.4 Al deze thema’s wogen destijds even zwaar. De koppeling met andere 
waarden die belangrijk zijn voor mensen, zoals sociale cohesie, veiligheid, werkgelegenheid en 
woongeluk in brede zin was ook toen echter beperkt, ook vergeleken met het buitenland destijds.5 
 
In het verlengde van het duurzaam bouwenbeleid van destijds zijn er in de jaren negentig veel 
ecologische woonwijken (eco-wijken) gerealiseerd, waarbij energiebesparing op woningniveau veel 
aandacht kreeg maar alle andere thema’s ook en in vergelijkbare mate. Die wijken bestaan nu rond 
de twintig jaar en zijn dus al lange tijd ‘bestaande wijken’. Er wordt al jarenlang gewoond, gewerkt, 
gespeeld, gesport, gefeest en geleerd. Deze constatering leidt tot een interessante vraag: hebben al 
die duurzaamheidsingrepen van destijds, gericht op tal van milieuthema’s, bijgedragen aan de sociale 
thema’s waar wij in Nederland wat minder aandacht voor hadden binnen de duurzaamheidsopgave, 
maar die voor bewoners uitermate belangrijk zijn? Hebben ze bijgedragen aan sociale cohesie, 
schoonheid, veiligheid,…? Zijn al deze wijken met hun focus van toen op milieuthema’s uiteindelijk 
fijne wijken geworden? Dragen ze bij aan woongeluk?  
 
Wij denken dat het uitermate interessant is dit na te gaan omdat wij verwachten dat, als je meer 
weet over de gevoelsmatige waardering door bewoners van die eco-wijken nu, mogelijk kunt komen 
tot een andere en meer effectieve benadering van de duurzaamheidsopgave in de bestaande 
leefomgeving dan nu in Nederland gebruikelijk is.   
 
Om tot dit resultaat te kunnen komen, moet je echter eerst weten wat ‘fijne’ wijken zijn. Wat maakt 
mensen enthousiast over hun woning en directe leefomgeving? Wat draagt bij aan hun geluk? 
Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of de elementen die uit het antwoord op die vraag 
voortvloeien terug te herkennen zijn in de eco-wijken uit de jaren negentig. Bovendien moet in het 
verlengde  daarvan de vraag worden beantwoord of daar een relatie ligt met de destijds getroffen 
milieumaatregelen. En vervolgens moeten we nagaan wat we anno nu met die informatie aan 
kunnen; twintig jaar geleden zag de wereld er immers anders uit dan nu. Als we die context met een 

                                                           

3
 Zie: Hal, A. van (2014). De Fusie van Belangen 2.0. Breukelen: Nyenrode Business Universiteit. 

4
 Bron: VROM, Ministerie van (1990). Nationaal Milieubeleidsplan Plus. Den Haag: SDU,  Hal, A. van & G. de Vries (2000). 

Kiezen voor Verandering. Duurzaam bouwen in Nederland. Best: Aeneas en Nationale pakketten Duurzaam Bouwen  
5
 Bron: Dorst, M.J. van (2005). Een duurzame leefbare woonomgeving. Delft: Eburon, p.71. 
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andere tijdgeest in gedachten houden: wat zijn dan de lessen die we uit de ervaringen met deze 
projecten kunnen trekken voor de energieopgave in de bestaande woningbouw waarvoor we op dit 
moment staan? 
 
Met deze aanpak voor ogen zijn wij teruggegaan naar zes eco-wijken van destijds. Onze bevindingen 
staan in dit rapport beschreven.  Wij vonden ze uitermate interessant en geregeld verrassend. Wij 
hopen van harte dat anderen die ervaring met ons delen. Het rapport is echter vrij omvangrijk. Om 
onze bevindingen goed te laten landen hebben wij daarom ook een brochure en diverse blogs 
geschreven6. Ook aan relevante informatie die we na afronding van het rapport vergaren zullen we 
via andere kanalen bekendheid geven. Dit alles met het doel optimaal te leren van de lessen uit het 
verleden en daarmee de kans op én het behalen van onze energieambities én op gelukkige bewoners 
in fijne woningen en wijken te vergroten. 
 
Anke van Hal, Birgit Dulski en Anne Marij Postel, augustus 2016 
 
Met veel dank aan het ministerie van BZK die dit onderzoek mogelijk maakte en aan Maurice Coen, 
Paul van Eijk, Jan-Willem van der Groep, Harm Valk en Eefje van der Werf voor hun kritisch 
opbouwende en praktijkgerichte beschouwing op onze bevindingen. Tevens dank aan de vele 
professionals die hetzij tijdens de workshop met professionals hetzij bij andere gelegenheden een 
bijdrage aan dit onderzoek hebben geleverd. Bovendien natuurlijk onze speciale dank aan de 
wijkbewoners met wie we mochten spreken over hoe het is om te wonen in de onderzochte wijken. 

 

                                                           

6
 Zowel rapport als brochure en blogs zijn te vinden op www.homemates.nl 
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1. Uitgangspunten en onderzoekspositionering  
 

Wat wij wilden weten was of de eco-wijken uit het verleden ‘fijne’ wijken zijn geworden.  Als we dit 
weten, kunnen we ook nagaan hoe de duurzaamheidsingrepen  van toen zich over de tijd hebben 
gehouden en of de bredere  benadering van het begrip duurzaamheid van destijds aan het wel of 
niet ‘fijn’ zijn van de wijk heeft bijgedragen. Onze verwachting was dat de lessen die we uit de 
ervaringen met deze projecten kunnen trekken van betekenis kunnen zijn voor de energieopgave in 
de bestaande woningbouw waarvoor we op dit moment staan. 
 
Maar laten we eerst duidelijk maken waarop we ons precies richtten en wat daarvan de 
consequenties voor ons onderzoek (kunnen) zijn. 

Wat is ‘fijn’? 

Als uitgangspunt hebben wij de stelling ingenomen dat ‘fijn’ betekent dat het wonen en verblijven in 
die wijken bijdraagt aan een ‘geluksgevoel’. De omgeving is dus niet simpelweg ‘oké’ maar moet iets 
extra’s bieden. We leggen de lat bewust hoog vanwege onze overtuiging dat de koppeling met een 
sterke emotie de kans aanzienlijk vergroot op waardering, en daardoor langdurige toepassing, van 
milieumaatregelen. In de publicatie Fusie van Belangen 2.07 noemen we als metafoor de oplichtend 
mediale prefrontale cortex. Wanneer mensen iets zien wat ze echt graag willen, licht dit deel van de 
hersenen in een scanapparaat duidelijk op. Het is die emotie die we zoeken, omdat dan de kans 
optreedt dat mensen actief en creatief op zoek gaan naar financieringsmogelijkheden. De 
financiering is immers bij de toepassing van veel duurzaamheidsingrepen een belemmering. We 
vergelijken dit streven vaak met onze ervaring met studenten. Zij hebben nauwelijks budget, maar 
velen hebben wel de duurste iPhones en Apple-computers. Omdat ze die heel graag willen, gaan ze 
op zoek naar manieren om deze, ondanks hun beperkte budget, gefinancierd te krijgen. Het is die 
motivatie waarnaar we streven in het kader van de toepassing van duurzaamheidsingrepen in 
woningen en wijken. Daarom streven we in ons onderzoek bijvoorbeeld niet naar ‘tevredenheid’ 
(‘het is niet slecht’), maar echt naar ‘geluk’. 

Het is ook daarom dat we het onderzoek dat Richard Florida en de Galluporganisatie uitvoerden naar 
de relatie ‘happiness and place’8  als uitgangspunt hebben genomen van ons onderzoek. Zij hielden 
de indeling aan die was ontstaan op basis van eerdere gelukonderzoeken (happiness in personal life, 
happiness on the job and financial happiness) en voegden daar een vierde aan toe: happiness with 
one’s place. In hun onderzoek stelden zij mensen gericht vragen over de impact van hun 
leefomstandigheden op hun gelukservaring  en over heel veel mogelijke relaties tussen wat zij 
‘happiness and community satisfaction’ noemden. Uiteindelijk hebben bijna 30.000 mensen de 
vragenlijst ingevuld, verspreid over 8.000 woongemeenschappen (in de VS).  

Ook in Europa werd (door Robert Manchin van Gallup Europe9) een vergelijkbaar onderzoek gedaan.  
De onderzoeksresultaten toonden het grote belang  aan van de bijdrage van de leefplek aan 
geluksbeleving; plek bleek namelijk weliswaar minder invloed te hebben op een geluksgevoel dan 
persoonlijke relaties en werk, maar bleek wel van grotere invloed te zijn dan de financiële situatie. 
(Er is overigens wel een duidelijke relatie tussen de financiële situatie van iemand en zijn of haar 
geluksgevoel, maar dit blijft beperkt tot een bepaalde hoogte van het inkomen. Daarboven maakt 
het niet veel meer uit.10) Uit een andere analyse bleek dat woonplek, financiën, en tevredenheid met 

                                                           

7
 Hal, A. van (2014). De Fusie van Belangen 2.0. Breukelen: Nyenrode Business Universiteit. 

8
 Florida, R. (2008). Who’s your city. New York, NY: Basic Books, pp. 137-167.  

9
 Florida, R. (2008). Who’s your city. New York, NY: Basic Books, p. 149.  

10
 Boo, M. de (1994, 16 juni). Geld maakt niet gelukkig. NRC Handelsblad, Wetenschapskatern, p. 1. Op 26 juni 2016 

gedownload van http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/interviews/NRC-Handelsblad_1994.pdf  
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het werk samen verantwoordelijk zijn voor 25% aandeel aan geluksbeleving. Ter vergelijking:  alle 
demografische factoren samen hebben maar 1,2% invloed. De conclusie uit dit onderzoek luidt dan 
ook dat de plek waar we wonen belangrijker is voor ons geluk dan inkomen en opleiding. Deze 
bevindingen werden bevestigd toen vanaf de andere kant van het spectrum werd gekeken (een hoog 
niveau van depressie of stress staat voor een laag niveau van geluksbevinding). ‘Plek’ had geen 
noemenswaardige relatie met stress (eindigde met 3% op de laatste plaats).  

Op basis van dit onderzoek nemen we aan dat er een duidelijke relatie ligt tussen geluksbeleving en 
woonplek en daarom gaan we hier in dit onderzoek dieper op in. 

Wat zijn eco-wijken? 

Wij onderzoeken wijken die vaak eco-wijken worden genoemd. Dit zijn wijken waar in het verleden in 
het verlengde van het nationaal duurzaambouwenbeleid maatregelen zijn toegepast uit ‘de 
Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen’.11 Het begrip duurzaamheid kent tegenwoordig vele 
definities. Al is het alleen maar het onderscheid tussen milieu- en sociale duurzaamheid. Het begrip 
sociale duurzaamheid bestond echter in de jaren negentig nog nauwelijks. Natuurlijk werd sociale 
kwaliteit ook toen al belangrijk gevonden (dat blijkt ook duidelijk uit de geschiedenis van de 
projecten, zie hoofdstuk 3). En zoals we verderop zullen zien blijken deze begrippen erg belangrijk 
om de kwaliteit te kunnen duiden vanuit hedendaags perspectief. Maar wanneer we het in dit 
onderzoek hebben over getroffen duurzaamheidsingrepen, valt ‘sociale duurzaamheid’ daar niet 
onder. Vanwege het directe verband van deze wijken met het nationale milieubeleid van destijds (en 
ondanks het feit dat we ons realiseren dat in de pakketten ook diverse sociale 
duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen) kiezen we daarom voor de interpretatie van Van der 
Valk en Musterd (1998) zoals beschreven in het proefschrift van Van Dorst12 . Zij interpreteren een 
duurzame ontwikkeling als het oplossen van milieuproblemen (1998). Bij 
‘duurzaamheidsmaatregelen’ gaat het in het kader van dit onderzoek dus over wat we nu  
‘milieutechnische maatregelen’ noemen. 

In plaats van ‘wijk’ gebruiken we in dit onderzoek vaak het begrip ‘leefomgeving’. Dit omdat Van 
Dorst13 stelt: “Feitelijk is de woonomgeving een leefomgeving van een bewoner. [...] Het is de 
omgeving waarin een individu woont, die hij of zij waarneemt en waar hij of zij gedrag vertoont.  
Een woonomgeving valt niet samen met de buurt of wijk. De woonomgeving heeft wel de schaal van 
een buurtdeel, buurt of wijk, maar beslaat meestal maar een deel van dit gebied. Zo kan een 
bewoner aan de rand van een buurt, alleen de route naar de winkel en naar zijn auto kennen, maar 
niet de straten ‘achter’ zijn woning, hoewel deze officieel tot zijn buurt behoren. De grenzen van een 
woonomgeving zijn dus subjectief en aan verandering onderhevig. Zo wordt de woonomgeving voor 
een opgroeiend kind met de jaren groter.” 

Invloed van de factor ‘tijd’ 

We onderzoeken wijken die al een tijd bestaan. Deze tijdsfactor heeft consequenties voor onze 
bevindingen.  

De fysieke ouderdom van de wijk speelt op verschillende manieren een rol in de relatie tussen 
woningen/wijken en hun bewoners. Naarmate de tijd verstrijkt, worden bewoners en eigenaren 
meer geconfronteerd met de bouwkundige kwaliteit van hun woning. Alleen bij en eventueel vlak na 
oplevering vindt nog een kwaliteitscontrole plaats waarop gebruikers zich kunnen beroepen. De 
kwaliteit van verouderende woning heeft op de lange termijn gevolgen voor zowel 

                                                           

11
 Zie ook paragraaf 3.1 (Context). 

12
 Dorst, M.J. van (2005). Een duurzame leefbare woonomgeving. Delft: Eburon, p. 104.  

13
 Dorst, M.J. van (2005). Een duurzame leefbare woonomgeving. Delft: Eburon, p. 78. 
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onderhoudskosten als verkoopwaarde, maar speelt ook mee in de beleving van de bewoner 
(waardering en geluksgevoel).   

Ook op een andere manier is kwaliteit tijdsgebonden. Wat ooit als kwaliteit wordt ervaren of 
gedefinieerd, kan later anders worden gezien. Dat niet alleen omdat esthetische waarden en 
architectonische en stedenbouwkundige opvattingen veranderen, maar ook omdat bewoners in de 
loop der tijd andere eisen stellen aan hun leefomgeving en deze in andere praktische behoeften 
moet voorzien.  

Nieuwe wijken trekken starters en jonge gezinnen. Waar eerst nog peuters speelden in de zandbak, is 
20 jaar later de jeugd uitgevlogen. In de ene wijk is er meer verloop dan de andere, maar nergens 
vindt volledige verjonging plaats. De leeftijd en woonduur bepalen mede het perspectief dat de 
bewoners hebben op hun wijk. Jongeren ervaren deze anders dan ouderen, mensen met een 
langdurige geschiedenis anders dan met een korte. De ’eerste bewoners’ van wijken hebben een 
andere start dan mensen die pas na jaren in diezelfde wijk komen wonen. Die delen niet dezelfde 
voorgeschiedenis die ‘pioniers’ in de wijk hebben. Voor de latere generaties bewoners zijn de 
uitgangspunten voor de wijk vaak minder doorslaggevend om er te willen en te mogen wonen 
(sommige corporaties stelden eisen aan huurders om in een eco-wijk te mogen wonen maar zwakten 
dat vaak later af). Ook de externe omstandigheden kunnen in de loop der tijd veranderen. Zo werken 
nu bijvoorbeeld meer mensen (deels) thuis dan 20 jaar geleden.  

In de loop er tijd zijn ook de milieu-/energiedoelstellingen veranderd. De ambities op energiegebied 
liggen veel hoger dan destijds, terwijl ambities m.b.t. andere thema’s nu veel minder aandacht 
krijgen dan vroeger (zie ook hoofdstuk 3). 

Ten slotte: in de tijd dat de eco-wijken werden gebouwd, was er sprake van een sterke 
verkopersmarkt. Er is nu op de meeste plekken in Nederland  geruime tijd sprake geweest van een 
kopersmarkt, wat als grootste consequentie heeft dat wat wordt aangeboden in veel regio’s veel 
nadrukkelijker moet aansluiten op bewonerswensen dan voorheen.  

Vanuit welk perspectief kijken we? 

Ons onderzoek richt zich op de vraag of omgevingskenmerken bijdragen aan een geluksgevoel bij 
mensen en gaat dus over de interactie mens-omgeving. De tak van de wetenschap die zich daarmee 
bezighoudt is de omgevingspsychologie. Volgens Van Dorst14 bestudeert de omgevingspsychologie de 
relatie en interactie tussen gedrag en de omgeving. Hierbij hebben de relaties en interactie een 
actieve vorm: de omgeving beïnvloedt gedrag en andersom. De omgeving bestaat volgens hem uit de 
sociale omgeving, de gebouwde omgeving (technische omgeving) en de natuurlijke omgeving. Mede 
omdat, onder meer uit het Happiness and Place-onderzoek van Florida, gebleken is dat persoonlijke 
relaties van uitermate grote invloed zijn op de geluksbeleving, is het belangrijk de sociale 
woonomgeving nadrukkelijk in beeld te hebben bij dit onderzoek.  
Van Dorst15: “Afhankelijk van het gekozen perspectief heeft de sociale woonomgeving twee 
betekenissen. Vanuit het perspectief van de individuele bewoner is de sociale woonomgeving de 
verzameling van andere mensen in de woonomgeving waar enige vorm van interactie mee bestaat. 
Vanuit een sociologisch perspectief zijn het de bewoners van een woonomgeving (alle mensen van 
een buurt of wijk) als sociaal systeem. Het eerste perspectief is een bewonersperspectief, het tweede 
perspectief wordt vaak gehanteerd door andere actoren, zoals gemeente of woningcorporatie.”  
 
In dit onderzoek nemen we het perspectief vanuit de individuele bewoner als uitgangspunt. We kijken 
echter wel in het vervolg van het onderzoek welke betekenis de bevindingen die vanuit dit perspectief 

                                                           

14
 Dorst, M.J. van (2005). Een duurzame leefbare woonomgeving. Delft: Eburon, p. 26.   

15
 Dorst, M.J. van (2005). Een duurzame leefbare woonomgeving. Delft: Eburon, p. 41. 
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zijn ontstaan, kunnen hebben voor andere actoren, zoals afkomstig van gemeenten, 
woningcorporaties en bouwbedrijven (professionals dus).  

We realiseren ons dat bewoners uit dezelfde wijk hun omgeving verschillend zien en ervaren (de 
waardering verandert ook nog eens door de tijd heen, zoals hiervoor besproken). Ook het perspectief 
van bewoners en professionals verschilt onderling sterk. Zelfs dat van de professionals onderling (wat 
ook bleek uit onze ervaringen als onderzoeker; ook wij bleken ieder vanuit de eigen kennis en 
achtergrond het verkregen onderzoeksmateriaal te interpreteren). 

Dit betekent dat de interactie tussen omgeving en bewoner plaatsvindt binnen de context van  
verschillende interpretaties, waardoor voorzichtigheid geboden is bij het leggen van causale 
verbanden. 

Bovendien: omdat wij naar eco-wijken kijken, die zijn ontstaan in de jaren negentig, mede aan de 
hand van de geluksbeleving van bewoners in de wijken nu, ruim twintig jaar later, herkennen we ons 
sterk in de benadering van de ecologische psychologie zoals beschreven door Hans Schellekens: “Het 
bijzondere van de ecologische psychologie is dat ze een andere kijk geeft op de omgeving dan 
gebruikelijk is in de psychologie. De omgeving wordt doorgaans gezien als de constante, 
onafhankelijke factor en ons gedrag als de variabele, de afhankelijke factor. Zoals ieder die in de stad 
rondloopt en zijn ogen de kost geeft kan constateren, is de stedelijke omgeving geen vast gegeven, 
maar veranderlijk en beïnvloedbaar. In de ecologische psychologie gaat het om de wisselwerking, de 
interactie tussen persoon en omgeving, niet om het eenrichtingsverkeer van omgeving 
richting persoon.”16  

We stellen op basis van deze beschrijving, dat er binnen ons onderzoek van zo veel veranderende 
factoren sprake zal zijn, dat het ook om die reden onwaarschijnlijk is dat we eenduidige causale 
verbanden (oorzaak → gevolg) kunnen bepalen.  

Ter aanvulling het volgende citaat van Yi-Fu Tan: “Danger occurs when the scientist [...] naively tries 
to impose his findings on the real world, for he may forget that the simplicity of humans is an 
assumption, not a discovery or a necessary conclusion of research. The simple being, a convenient 
postulate of science and a deliberatly paper figure of propaganda, is only too easy for the man in the 
street – that is, most of us – to accept.” 

17 

Ten slotte: het Fusie van Belangenperspectief. Dit al enkele malen genoemde perspectief en de 
bijbehorende strategie vormen het uitgangspunt van dit onderzoek. Bij deze op Nyenrode 
ontwikkelde benadering gaan we ervan uit dat het weliswaar noodzakelijk is om 
duurzaamheidsmaatregelen te treffen, maar dat het streven naar duurzaamheid tegelijkertijd voor 
maar weinig mensen de doorslaggevende factor is bij het nemen van beslissingen. Streven naar een 
Fusie van Belangen betekent dan ook dat duurzaamheidsingrepen niet als doel op zich worden 
gezien, maar als middel om de belangen van betrokken partijen te behartigen. Hierdoor fuseren de 
belangen van de betrokkenen als het ware met die van ‘het milieu’ en ontstaan er meer redenen om 
voor de maatregelen te kiezen dan duurzaamheid alleen. In dit onderzoek zetten we de belangen van 
bewoners in relatie tot hun ‘eco-woning en -wijk’ centraal. Met ‘de oplichtende hersenkwab’ als 
metafoor richten we onze aandacht op duurzaamheidsingrepen in de woning en directe 
leefomgeving die mensen gelukkig maken.
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 Schellekens, H. (z.j.). Ecologische psychologie. Op 25 juni 2016 geraadpleegd op 

http://hansmcschellekens.nl/psychologie.html  
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2. Vraagstelling en onderzoeksaanpak  

De vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt:  

Hoe vergroot je de kans dat duurzaamheidsingrepen die nu getroffen worden in bestaande woningen 
en wijken succesvol zijn, ook op de langere termijn? 

Wij beantwoorden deze vraag op basis van een aanpak in vijf stappen.  

1. Literatuurstudie naar de relatie geluk en plek 

Omdat, vanuit het  Fusie van Belangenperspectief, onze stellingname is (zie hoofdstuk 1) dat de kans 
op succes van een duurzaamheidsmaatregel sterk toeneemt wanneer hij direct in relatie gebracht 
kan worden met iets wat mensen heel graag willen (de oplichtende hersenkwab) en wij ‘woongeluk’ 
als iets beschouwen wat mensen heel graag willen, vormt de eerste stap van het onderzoek een 
literatuurstudie naar bestaande kennis over de relatie tussen geluk en woonplek. 

2. Interviews gericht op de waardering van huidige bewoners voor ‘hun’ eco-woning en -wijk 

Omdat wij het perspectief van bewoners bewust als uitgangspunt hebben genomen, werden de 
gesprekken die wij met diverse bewoners in eco-wijken uit de jaren negentig hielden onze 
voornaamste informatiebron over de waardering van de woningen en wijken. Sommige gesprekken 
waren intens en langdurig, anderen vluchtig (passanten op straat). In alle gevallen hebben wij echter 
nadrukkelijk getracht niet sturend te zijn in onze vraagstelling. Wij hebben bijvoorbeeld zo veel als 
mogelijk open vragen gesteld (zie ook de vragenlijst in bijlage 1). Naast de interviews hebben we ook 
zorgvuldig geobserveerd tijdens wijkbezoeken. Ook deze waarnemingen hebben een bijdrage 
geleverd aan ons onderzoek. Echter: in verhouding tot de vele meningen en visies die in de literatuur 
als basis voor ferme uitspraken dienden, valt het aantal mensen dat wij hebben gesproken en het 
aantal observaties dat wij hebben gedaan in het niet.  De bevindingen die zijn opgedaan in de eco-
wijken hebben dus vooral waarde in relatie tot de bevindingen uit de literatuurstudie.  

3. Eerste vergelijking resultaten: Wat valt op? 

Door de bevindingen van de literatuurstudie naast de data van de interviews en observaties te 
leggen, ontstonden een aantal eerste indrukken van de lessen die we uit de ervaringen met deze 
projecten kunnen trekken in relatie tot de actuele energieopgave in de bestaande woningbouw. 

4. Bevindingen en praktische consequenties bespreken met professionals 

De bevindingen die uit de vergelijking voortkwamen hebben we voorgelegd aan een aantal 
professionals die in de praktijk veelvuldig te maken hebben met renovatieprojecten met hoge 
energie-ambities. We deden dit in een variant op de workshopvorm van ‘the worldcafe’ waarbij in 
twee groepen en in twee rondes verschillende discussie plaatsvond, waarbij groep 1 in de tweede 
ronde inging op de bevindingen van groep 2 in de eerste ronde, en andersom. 

5. Aanvullend onderzoek 
 
Met name vanwege de bevindingen tijdens de bespreking met de professionals heeft een 
verdiepingsslag m.b.t. de onderzoeksresultaten plaatsgevonden. Naast een beperkte literatuurstudie 
bestond18 het aanvullend onderzoek vooral uit gesprekken met professionals.  

                                                           

18
 Zoals ook gemeld in de inleiding gaan we door met het raadplegen van professionals. Ook na afronding van het 

onderzoek. Dit past ook in ons streven om de onderzoeksresultaten over een langere tijd te delen met professionals in de 
hoop en verwachting dat dat de kans op toepassing van de opgedane kennis in de praktijk vergroot.  
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3. Zes eco-wijken 

In dit hoofdstuk bespreken we eerst de context  van de tijd waarin de wijken zijn gerealiseerd. 
Vervolgens beschrijven we de onderzochte wijken stuk voor stuk.19 

3.1 Context  
De plannen voor de wijken die voor dit onderzoek zijn onderzocht, stammen uit de jaren 80 en 90, en 
zijn in de jaren 90 opgeleverd (met uitzondering van EVA-Lanxmeer dat een paar jaar later is 
geïnitieerd). Ze zijn in enkele gevallen een direct gevolg van de beleidsplannen die werden 
gelanceerd in een bijlage van het zogenaamde Nationaal Milieubeleidsplan Plus20 dat in 1990 
verscheen. 

De voorganger van het Nationaal Milieubeleidsplan Plus was het Nationaal Milieubeleidsplan uit 
1989 dat verscheen in reactie op de oproep van de EU-commissie onder leiding van de Noorse 
Minister Brundtland. Deze commissie publiceerde in 1987 het rapport ‘Our Common Future’21 waarin 
ze voor het eerst het begrip duurzame ontwikkeling in een milieugerelateerde context beschreven én 
een oproep deden aan alle Europese landen om een eigen milieubeleidsplan te maken. Het Nationaal 
Milieubeleidsplan (1989) dat hierop volgde, kende integraal ketenbeheer, energie-extensivering en 
kwaliteitsbevordering als speerpunten. Als afgeleide van het begrip duurzame ontwikkeling  werd in 
de opvolger, het Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP +), het begrip duurzaam bouwen 
geïntroduceerd gekoppeld aan een scala van milieuthema’s en diverse beleidsvoornemens. De 
voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig bouwen, de handleiding Duurzame Woningbouw uit 
1993 en de diverse Nationaal pakketten Duurzaam Bouwen waren hiervan een direct gevolg. Deze 
Nationale pakketten bestonden uit milieuvoorkeurslijsten met maatregelen en producten  en werden 
ook wel ‘de maatlat van Tommel’, naar de staatssecretaris van destijds, genoemd. Het ministerie van 
VROM presenteerde in 1995 het Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen, waarmee ‘dubo’, zoals het 
geregeld werd genoemd, vanzelfsprekend zou moeten worden in de bouw.22 

Overigens was bouwen met zorg voor het milieu ook in de jaren negentig niet nieuw. Voor de 
verschijning van het Nationaal Milieubeleidsplan Plus werd het echter meestal  ‘ecologisch bouwen’ 
genoemd. Dit concept bestaat al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw.  

In de decennia na de introductie van de Nationale pakketten Duurzaam Bouwen verschoof de 
aandacht van afvinklijstjes rond een groot aantal duurzaamheidsthema’s naar algemene prestatie-
eisen en vervolgens naar een aanpak op basis van vrijwilligheid (bijvoorbeeld afgesproken tussen 
gemeenten en woningcorporaties in convenanten). In beleidsnota’s en financieringsregelingen 
verloor duurzaamheid de integrale betekenis die het eerder had en ging het steeds meer vooral (of 
alleen) om energie. Andere thema’s bleven wel van betekenis in wisselende contexten. Zo lanceerde 
het ministerie van VROM een duurzaam inkoopbeleid in een zeer brede context, leidde op 
gemeentelijk niveau het uitgangspunt van duurzaam aanbesteden tot eisen voor de inkoop van 
duurzaam geproduceerd hout, is op scholen een gezond binnenmilieu een issue en is er in 
toenemende mate aandacht voor terugdringen van het vervuilend autoverkeer in binnensteden. Het 
onderlinge verband echter, zoals dat in het verleden centraal stond, is grotendeels verdwenen. 

Sinds de bouw van de eco-wijken uit de jaren negentig zijn de energieprestatie-eisen (EPC-eisen) 
voor woningnieuwbouw in rap tempo omhoog geschoten. Tegen de EPC-eis van 0,4 die geldt sinds 
2015, steekt een EPC van 1,4 die in 1995 nog ambitieus was, nu schraal af. Volgens de huidige 

                                                           

19
 Beeldmateriaal van de wijken is te vinden in bijlage 3. 

20
 VROM, Ministerie van (1990). Nationaal Milieubeleidsplan Plus. Den Haag: SDU. 

21
 World Commission on Environment and Development (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press. 

22
 Hal, A. van & G. de Vries (2000). Kiezen voor Verandering: Duurzaam bouwen in Nederland. Best: Aeneas.  
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standaard zijn deze in de jaren negentig duurzaam gebouwde wijken dus niet energiezuinig te 
noemen, ook al werd er destijds geregeld een hogere norm dan gangbaar aangehouden.  

Ook in andere opzichten zijn de woningen vanuit de ogen van nu gedateerd wat betreft 
duurzaamheid. Technologisch gezien hebben inmiddels allerlei verbeteringen plaatsgevonden. De 
standaard cv-ketel van nu is vele malen zuiniger dan de destijds duurzame HR+-ketel, de huidige 
gebalanceerde ventilatiesystemen zijn uit de kinderziektes en zonne-energie wordt veel efficiënter 
opgewekt. De alternatieven die destijds beschikbaar waren (en aangeraden werden) voor tropisch 
hardhout in kozijnen bleken achteraf in de praktijk deels te onderhoudsgevoelig of technisch gezien 
niet goed doorgedacht; ook daarin zijn lessen geleerd. 

Bovendien veranderen inzichten in wat milieubelastend is. Na stug doorrekenen van aspecten van 
isolatiematerialen geldt nu bijvoorbeeld dat het toepassen van EPS op platte daken duurzamer is dan 
steenwol23, terwijl het gebruik van EPS destijds als een grote milieuaanslag werd beschouwd.  

Ten slotte: de zorg voor het milieu, en daarmee de aandacht voor het thema duurzaamheid, leefde 
destijds vooral sterk bij overheden en veel minder bij het bedrijfsleven. De initiërende rol werd 
daardoor in de meeste gevallen (naast door bewoners) door overheden vervuld. Hun financiële 
mogelijkheden zijn nu echter ook meer beperkt dan destijds. 
 
 

3.2. Ecodus, Delft24 
Korte beschrijving: 370 woningen, 41% huur en 59% koop, initiatief gemeente, opgeleverd 1993; 
focus: betaalbaarheid van duurzaam bouwen. 

Ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten 

De wijk Ecodus (een acroniem voor Ecologisch bouwplan aan de Van der Dussenweg) weerspiegelt de 
totaalaanpak van de eerste duurzaambouwenprojecten in Nederland in seriematige bouw. 
Gemeente Delft was initiatiefnemer; zij wilde nagaan of het mogelijk was milieubewust te bouwen 
binnen conventionele financiële kaders, met traditionele bouwpartijen (architecten, aannemers en 
opdrachtgevers die geen ervaring hadden met duurzaam bouwen) en voor ‘gewone’ 
woonconsumenten. Enkele jaren na een haalbaarheidsstudie – duurzaam bouwen stond inmiddels 
meer in de belangstelling – is een bouwteam samengesteld om het plan te realiseren. Het is een van 
de eerste projecten waar milieuaspecten op grotere schaal zijn geïntegreerd in de woningbouw. Na 
Ecodus heeft de gemeente Delft (als eerste Nederlandse gemeente) ook bij andere 
woningbouwprojecten milieueisen gesteld. Er zijn drie winkelkernen in de goed bereikbare wijk, die 
ligt aan de uitvalswegen richting Den Haag en Rotterdam. De wijk ligt op loopafstand van het 
centrum en het centraal station.  

Betrokkenheid bewoners 

Bewoners zijn al vroeg bij de plannen betrokken; kopers eerder dan huurders. De aannemer 
initieerde een kopersvereniging, wat in de eerste jaren van bewoning leidde tot een actieve 
bewonersgroep. Er waren onder meer werkgroepjes voor een milieubuurtkrant, een carpoolactie, 
een vogelnestplan en gezamenlijke inkoop van tuinproducten. Bewoners werkten samen op het 
gebied van ecologisch tuinieren. 

                                                           

23
 Bron: Nibe Milieuclassificaties. Op 20 juli 2016 geraadpleegd op http://www.nibe.info/nl 

24
 Bronnen voor de eerste paragrafen: Hal, A. van & G. de Vries (2000). Kiezen voor Verandering: Duurzaam bouwen in 

Nederland. Best: Aeneas; Ministerie van VROM (z.j.). Ecodus te Delft - Projectgegevens. 
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Gerealiseerde milieumaatregelen 

Een belangrijk aandachtspunt bij Ecodus was de bestaande ecologische structuur; de bebouwing is 
ingepast in de oorspronkelijke slotenstructuur, met behoud van bomen aan de rand van het gebied. 
Er zijn natuurvriendelijke oevers en een wijkwatersysteem met biezenveld (voor de zuivering van het 
water). Er is een gescheiden watercircuit en er zijn veel waterbesparende maatregelen getroffen. 
Ook moestuinen (‘overtuinen’) en ligusterhagen als erfafscheiding bepalen het groene aanzicht van 
het project. De wijk is verkeersluw (geen doorgaand verkeer en woningen aan wandelpaden). De 
woningen zijn zongericht en er wordt gebruikgemaakt van zonne-energie. 
Nieuw voor die tijd was het volledig scheiden van huishoudelijk afval (o.a. composteren in eigen tuin) 
en het toepassen van milieuvriendelijke materialen zoals betongranulaat (in Ecodus voor het eerst in 
Nederland toegepast) en vurenhouten kozijnen afgewerkt met watergedragen verf. Andere 
maatregelen zijn – naast onder meer een betere energieprestatie dan voorgeschreven en het 
plaatsen van een zonneboiler (bij meer dan de helft van de woningen) – bijvoorbeeld het scheiden 
van afval op de bouwplaats, het gebruik van gres bij rioleringen en de aanleg van een gesloten 
keuken (met afvalkast). Kozijnen, ramen, deuren en trappen zijn van vurenhout. Het gietbouwcasco 
zorgt door warmte-accumulatie voor afvlakking van warmtepieken in voor- en naseizoen en in de 
zomer.  

Ontwikkelingen sinds de bouw 

Ecodus is een prettige wijk om te wonen. De vraag naar woningen is er groot en bewoners verhuizen 
niet snel. Vooral het 'groene' gezicht van de wijk wordt erg gewaardeerd.25 
In 2008 blijkt Ecodus een kindrijke buurt; ongeveer een kwart van de inwoners is jonger dan 15 jaar. 
De WOZ-waarde van de woningen (vooral laagbouw) blijkt gemiddeld hoger dan die in nabijgelegen  
wijken. De bezettingsgraad van de parkeerplaatsen is bovengemiddeld.26 
 

3.3.  Ecolonia, Alphen aan de Rijn27  
Korte beschrijving: 101 (koop)woningen, initiatief rijksoverheid, opgeleverd 1992; focus: tonen van 
technische mogelijkheden van duurzaam bouwen; verschillende thema’s (uitgewerkt door 
verschillende architecten). 

Ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten 
Ecolonia is ontstaan als gevolg van een initiatief in 1988 van de semioverheidsinstelling Novem28, in 
samenspraak met andere partijen, om  een demonstratieproject voor milieubewuste en 
energiezuinige woningbouw te realiseren. Novem vroeg Bouwfonds Woningbouw een 
haalbaarheidsstudie uit te voeren, waarna de Ministeries van Economische Zaken en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in 1990 een projectsubsidie verleenden om dit 
project te realiseren. Bouwfonds Woningbouw  werd risicodragend projectontwikkelaar. 
Men wilde ervaringen opdoen met uitvoeringsconsequenties en kosten, zowel bij de planvorming als 
de bouwpraktijk. Daarnaast wilde men onderzoeken of er een markt bestond voor dergelijke 
woningen. In totaal zijn er 101 woningen gerealiseerd, die in 1992 zijn opgeleverd.  
Voor Ecolonia is een programma van milieueisen opgesteld voor alle woningen op het gebied van 
energie, materialen, water , binnenmilieu, afval en installaties. Ook de beleidslijnen Energie-
extensivering, Integraal ketenbeheer en Kwaliteitsbevordering van het Nationaal Milieu Beleidsplan 

                                                           

25
 Ministerie van VROM (z,j). Ecodus te Delft - Projectgegevens. 

26
 Gemeente Delft, Onderzoek en Statistiek, Vakteam Informatiediensten (2008). Wijkbarometer Hof van Delft en 

Voordijkshoorn 2008. Op 2 juni 2016 gedownload van http://ris.delft.nl/internet/vergaderpunt-
documenten_3587/item/wijkbarometer-hof-van-delft-en-voordijkshoorn-2008_18157.html 
27

 Bron eerste paragrafen: Hal, A. van & G. de Vries (2000). Kiezen voor Verandering: Duurzaam bouwen in Nederland. Best: 
Aeneas. 
28

 Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij voor energie en beleid, het latere SenterNovem, het huidige Agentschap NL. 
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(NMP) leidden tot eisen. Negen architecten kregen ieder een extra aandachtspunt mee bij de 
uitwerking van een van deze drie hoofdthema's. Bij de ontwikkeling van de wijk is gebruikgemaakt 
van de DCBA-methodiek van Milieukundig Onderzoeks- en OntwerpBureau BOOM en van een 
methode de later bekend werd onder de naam ‘Handleiding Duurzame Woningbouw’, later 
opgegaan in het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen – Woningbouw; de kennis die hier is opgedaan 
met deze methode vormde voor een belangrijk deel de basis voor dit Pakket. 
Het stedenbouwkundig plan is van de hand van de Belgische stedenbouwkundige Lucien Kroll. 
Ecologische uitgangspunten daarbij betreffen eisen aan groenvoorziening, waterbehandeling, 
verkeer, materiaalgebruik, energiegebruik en afvalverwerking.  Daarnaast zijn in de uitwerking 
belevingsaspecten toegevoegd en uitgangspunten voor sociale veiligheid en toegankelijkheid.  

Betrokkenheid bewoners 
Voor potentiële kopers werd een informatiecentrum ingericht, waar voorlichting werd gegeven over 
de opzet van de wijk, de toegepaste milieumaatregelen en het gebruik daarvan. Er werd een 
bewonershandleiding ontwikkeld en een kopershandboek. De bewoners beslisten over de inrichting 
van de twee binnengebieden. 

Gerealiseerde milieumaatregelen 
In het algemene Programma van Eisen is voor alle woningtypen een aantal maatregelen 
voorgeschreven op het gebied van onder andere materialen (bijvoorbeeld EPDM als dakbedekking en 
geen tropisch hardhout en synthetische verf), energie (een maximaal energiegebruik van 300 MJ per 
m3 woninginhoud) en waterbesparende maatregelen.29  
Per thema zijn bovendien verschillende aanvullende maatregelen getroffen. Bij het thema 
‘Betaalbaar en Duurzaam wonen’ (17 woningen op basis van houtskeletbouw) leidde dat 
bijvoorbeeld  op het gebied van energie tot EPC 1,05; Rc-waarde gem. ≥ 3; passieve zonne-energie; 
geen open trap in woonkamer; (geschikt) voor zonneboiler; HR-ketel NOx-arm, gebalanceerde 
ventilatie met wtw. Op het gebied van water: waterzuinig toilet, douche, kranen; korte 
warmwaterleiding; toiletspoeling minder dan 4L. Afval: scheiden bouwafval in meer dan 5 fracties; 
kit-arme detaillering, ruimte voor afvalcontainer, GFT-afvalvoorziening in keuken. Binnenmilieu: 
luchtdichte sparingen naar kruipruimte; formaldehydevrije beplating; geluidwerende/-beperkende 
voorzieningen.30 
Bij het thema ‘Gezond en veilig’ (12 woningen) golden bijvoorbeeld de aandachtspunten: beperking 
chemische  verontreiniging binnenlucht; reinigbare ventilatiesystemen; beheerste toe- en afvoer 
ventilatie met centrale filtering; reinigbaarheid van  de woning; beperking verontreiniging  door 
bouwmaterialen; koudebrug- en schimmelproblematiek; gesloten keuken; centrale 
stofzuiginstallatie; vloerverwarming op de begane grond; elektrische kookapparatuur.31 

Ontwikkelingen sinds de bouw 

Uit onderzoek uit 1995 blijkt dat de bewoners van Ecolonia in sociaal-economisch opzicht een 
doorsnede vormen van de Nederlandse bevolking. De opleiding van de meeste bewoners is hoog. De 
meerderheid is afkomstig uit een eengezinswoning. In Ecolonia wonen zeker niet alleen 
milieubewuste mensen. In gedrag verschillen de bewoners slechts weinig van de rest van Nederland. 
Veel bewoners zeggen zich in Ecolonia milieubewuster te zijn gaan gedragen. Slechts 9% zou niet 
verhuisd zijn als Ecolonia niet opgezet zou zijn. Het is dus niet zo dat de bewoners verhuisd zijn 
vanwege Ecolonia. De bewoners zijn tevreden over de milieubewuste voorzieningen. Dit geldt voor 
bijna alle woningtypen. Gemiddeld is in het laatste onderzoeksjaar (1994) 80% tevreden over de 
milieubewuste voorzieningen. De totale tevredenheid over de milieubewuste voorzieningen hangt 
nauw samen met de tevredenheid per voorziening. Vooral de mening over de verf, de geluidsisolatie 
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 Bron: Brochure Ecolonia (z.j.), Wandelroute langs negen milieubewuste woningontwerpen. 

30
 Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (red.) (1997). Dossier Voorbeeldprojecten. Best: Aeneas (p. 17).  

31
 Bron: http://patm.home.xs4all.nl/GERWEN.ARCHITECT/--Ecolonia.I.Alphen.html, geraadpleegd 10 januari 2016. 
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en de verwarming zijn hierbij bepalend. Vrijwel iedereen vindt Ecolonia voor herhaling vatbaar, maar 
veel bewoners vinden dat er bij herhaling enkele aanpassingen plaats zouden moeten vinden. Het 
gaat dan vooral om een betere technische uitvoering, een betere organisatie, een andere aannemer 
en/of projectontwikkelaar en meer betrokkenheid van de bewoners. Over de totale woning is men 
nog meer tevreden dan over de milieubewuste voorzieningen; 94% is tevreden over de woning. 32 
In 1995 bericht Cobouw dat het project inmiddels is geëvalueerd door tal van partijen. ‘[V]eel dingen 
[zijn] niet goed gegaan. Ontwerp van bouwkundige detaillering en installaties schieten tekort, 
adviseurs bleken niet op de hoogte van de mogelijkheden die nieuwe systemen bieden, en door 
tijdsdruk zijn in de uitvoering bouwfouten gemaakt. Toch is de centrale doelstelling van het project 
Ecolonia gehaald en zijn de bewoners tevreden.’33 
Omdat de wijk sinds de bouw gemiddeld meer dan 30 cm is verzakt, is in 2014-2015 de wijk 
opgehoogd. Daarbij zijn ook rioleringen, groenvoorzieningen, bestrating, openbare verlichting en 
speelplaatsen gerenoveerd. Een groot aantal bestaande bomen is gekapt (en er zijn weer nieuwe 
aangeplant).34 
 

3.4.  Morrapark, Drachten35  
Korte beschrijving: ca. 75 woningen, huur en koop, initiatief gemeente n.a.v. verzoek TU Delft, 
opgeleverd 1992; focus: proeftuin waterbeheer en duurzaamheid. 

Ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten 

Provincie Friesland en gemeente Smallingerland wezen Morrapark aan als milieuproeftuin, waarbij ze 
aanhaakten bij een initiatief van vier ondernemers voor het realiseren van een locatie voor wonen en 
werken in een parkachtige onderneming, en een verzoek van de TU Delft. Een milieuadviseur werd 
betrokken bij het plan en verschillende stakeholders en disciplines werkten gelijktijdig aan het 
stedebouwkundig plan en de woningontwerpen.  
Een van de belangrijkste aandachtspunten was een integraal ontwerp, dat rekening hield met de 
bestaande waterhuishouding en groene elementen, en met zon-oriëntatie. De wijk moest autoluw 
zijn en het stratenplan kreeg een getande verkaveling. Uitgangspunt was ook milieubewustzijn in alle 
fasen van het bouwproces (productie, gebruik, herstel en sloop) en het ontwikkelen van een 
veelzijdig woonmilieu. 
In het bestemmingsplan werden in de voorschriften milieueisen opgenomen als bindende 
voorwaarden. Dit aan de hand van zeven milieuthema’s, wat leidde tot onder meer eisen wat betreft 
materiaalgebruik en water- en energiebesparende technieken (en een energieberekening), maar ook 
wat betreft de inrichting van de tuin (‘voedsel’ was één van de benoemde thema’s!). Bij de uitgifte 
van kavels werd dit gekoppeld aan een korting op de grondprijs. De bouwcontrole werd verdubbeld 
ten opzichte van die bij een regulier bestemmingsplan. Vooral in het zuidelijke deel stonden 
milieubewust bouwen en wonen centraal. Aan het woon-werk-gedeelte zijn geen milieueisen 
gesteld.36 
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 Dit blijkt uit het Bewonersonderzoek Ecolonia door Arjen Buijs (begeleiding: Sacha Silvester en Ger de Vries) Erasmus 

Studiecentrum voor Milieukunde / Erasmus Universiteit Rotterdam, publicatiereeks nr. 20 Rotterdam, 23 januari 1995. 
Geraadpleegd als samenvatting in: Vries, G. de (2012). Hoe waarderen bewoners energiebesparende maatregelen? – 
Gebundelde onderzoekrapporten 1995-2011. Rotterdam: i.o.v. Agentschap NL. 
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 Bron: http://www.cobouw.nl/artikel/161516-eindrapportages-proefpo-afgerond-ecolonia-krijgt-uiteindelijk-toch-nog-
net-een, geraadpleegd 10 januari 2016.  
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 Bron: http://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners/Wonen_verbouwen/Reconstructies_groot_onderhoud/Ecolonia, 
geraadpleegd 10 januari 2016.  
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 Bronnen (tenzij anders aangegeven): Hal, A. van & G. de Vries (2000). Kiezen voor Verandering: Duurzaam bouwen in 
Nederland. Best: Aeneas; Aalbers, C & J. Jonkhof (2003). Plannen met Principes. Boxtel: Aeneas. 
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 Volgens een van de geïnterviewden omdat het beperken van woon-werkverkeer al voldoende milieuwinst opleverde. 
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Het Morrapark is in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening uitverkozen tot 
voorbeeldplan. De gemeente Smallingerland borduurde bij planontwikkeling voor een aantal nieuw 
te ontwikkelen wijken voort op de ervaringen met Morrapark. 

Betrokkenheid bewoners 

Vanaf het begin werden (toekomstige) bewoners betrokken bij het plan. Daarvoor is een 
informatiecentrum (Morrahuis) ingericht, waar onder meer voorlichtingsavonden werden gegeven 
over milieuvriendelijk tuinieren, leembouw, omgaan met het water en het onderhoud van de oevers. 
Ook is een ecologische proeftuin ingericht.  Verder werden folders verspreid over (onder meer) 
milieubewuste woninginrichting of milieubewuste tuinaanleg.  

Gerealiseerde milieumaatregelen 

Het Morrapark heeft een gesloten waterkringloop (met waterzuivering in biezenvelden en 
windmolen die het water de wijk rondpompt) en een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel. Bij de 
aanleg van wegen (de wijk is verkeersluw) is de verharde oppervlakte teruggebracht door ook 
graskeien te gebruiken. De bestaande sloten en houtwallen zijn bij de realisatie van Morrapark 
gehandhaafd; de bebouwing is daartussen gevoegd. In het plan is de oostwestrichting bepalend. De 
openbare verlichting (met zonnecollectoren) werd gekoppeld aan buitenlampen aan de woningen, 
wat leidde tot een besparing van materiaal en energie. 
De bouwaanvraag werd getoetst aan een aantal milieucriteria (wat materiaalgebruik betreft 
bijvoorbeeld geen tropisch hardhout, pvc of zink).37 Ook werd het plaatsen van bijvoorbeeld een 
zonneboiler verplicht gesteld en werden eisen gesteld aan het beheer van de tuinen. Bewoners van 
de vrije kavels waren verplicht met open verharding te werken in hun tuinen, ook moesten er 
fruitbomen worden aangeplant. 
(Uit de uitspraken van bewoners blijkt ook dat aanvankelijk sprake was van ecologisch bermbeheer. 
Ook is er niveauverschil aangebracht in de wijk, als gevolg van grondverplaatsingen vanwege een 
gesloten grondbalans bij de aanleg. ) 

Ontwikkelingen sinds de bouw 

Uit een bewonersevaluatie in 1996 blijkt onder meer dat de bewoners de rust wat betreft verkeer, de 
ruime opzet, water en ligging noemen als meest positieve aspecten van de wijk. De algemene 
waardering voor de woning en wijk is hoog. Het ‘in enige mate invloed kunnen hebben’ op de 
omgeving wordt gewaardeerd. Waar flexibiliteit afwezig is, wordt zij gemist, zoals bij de 
huurwoningen die te krap worden bevonden voor gezinnen met kinderen. Opgemerkt wordt dat 
tweede en latere bewoners soms niet eens op de hoogte waren van de milieuaspecten in de wijk.   
Uit de evaluatie blijkt ook de existentiële dimensie van het wonen in de wijk: bewonersuitspraken als 
dat het wonen in het Morra Park je dichter bij de natuur brengt, en dat het zelf invloed hebben op je 
omgeving indirect middels inspraakavonden en direct, door het verbouwen van je zonnetuin, je 
gevoel van thuis zijn bevordert.38 
Dat neemt niet weg dat er klachten zijn. De mechanische ventilatie in de keuken functioneert 
onvoldoende en ook zijn er klachten over het voorgeschreven verfsysteem. In serrewoningen (waar 
de serre bedoeld is als onverwarmde ruimte) wordt de serre soms alsnog betrokken bij de 
woonruimte en daarop aangepast.39 

                                                           

37
 Zie verder ook onder ‘Ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten’.  
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 Aalbers, C & J. Jonkhof (2003). Plannen met Principes. Boxtel: Aeneas, pp. 38-39. 
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 Woltmeijer, E. (1996). Bewonersevaluatie Morra Park.Wageningen: Landbouw Universiteit Wageningen.  
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3.5. Drielanden, Groningen40 
Korte beschrijving: ca. 400 woningen, waarvan 26 huur, initiatief Vereniging Ecologisch Wonen i.s.m. 
de gemeente, opgeleverd 1992-1997; focus: verschil in ambitie. 

Ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten 

Enthousiaste particulieren, verenigd in Vereniging Ecologisch Wonen Groningen, pleitten bij de 
gemeente Groningen voor de bouw van een ecologische wijk. In samenwerking met een 
woningbouwcorporatie en projectontwikkelaars en diverse architecten kwam die tot stand als 
Drielanden. De wijk is opgedeeld in de delen Waterland, Zonland en Mooiland, met elk eigen 
karakteristieken en een eigen aanpak. Zo is Waterland gebouwd in bouwteamverband, is voor 
Zonland een programma van eisen opgesteld en is in Mooiland op kavels gebouwd door particulieren 
aan de hand van een milieupuntensysteem.  
De 400 woningen (waarvan in Waterland 26 huurwoningen) zijn in de lopen van de jaren 90 
opgeleverd. Het deelproject Waterland is een van de voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig 
bouwen - woningbouw. 

Betrokkenheid bewoners 

Vanaf het begin is er al een actieve bewonersvereniging, die onder meer een maandelijkse krant 
uitbracht en voorlichting gaf aan bewoners over het helofytenfilter dat grijswater van een deel van 
de woningen zuivert. Ook worden diverse activiteiten georganiseerd, onder meer voor het beheer 
van het openbaar gebied. 
Bij de verkoop van de woningen in Drielanden bleken de makelaars weinig op de hoogte van de 
milieumaatregelen en was er weinig informatieoverdracht over het duurzame karakter van de wijk. 
Niet alle bewoners van de koopwoningen hebben dus bewust gekozen voor de milieumaatregelen.41  
De bewonersvereniging had het recht om zelf nieuwe huurders voor te dragen als er iemand 
vertrekt. Hiervoor werd een wachtlijst bijgehouden. Van de mensen op de wachtlijst werd minimaal 
verwacht dat ze een reden hebben om juist in Waterland te komen wonen. Ze moesten beloven geen 
gif in de tuin te zullen gebruiken en dat ze ook verder goed met het milieu – zoals het helofytenfilter 
– zouden omgaan.42 

Gerealiseerde milieumaatregelen 

Drielanden heeft een groen karakter. De deelwijken zijn als het ware eilanden, doorsneden door 
(bestaande) sloten met milieuvriendelijk beheerde oevers en met aansluiting op het naastgelegen 
wijkpark. Langs paden en sloten zijn fruitbomen van oude rassen aangeplant, die door 
buurtbewoners worden beheerd.43  
Opvallend in Waterland zijn maatregelen  op het gebied van waterzuivering (helofyenfilter) en 
waterbesparing. In Zonland ligt de nadruk op het benutte van zonne-energie door zongerichte 
oriëntatie. Mooiland heeft vrije kavels met een overwegend groen karakter en is via een tweede 
helofytenfilter verbonden met dat van Waterland. 
Drielanden is verkeerluw (Waterland zelfs vrijwel autovrij); aan de rand van de wijk zijn 
parkeerterreinen aangelegd en in het hele gebied zijn er voet- en fietspaden. Voor de bestrating is 
deels gebruikgemaakt van stenen afkomstig van de binnenstad. In de wijk in diverse speelplaatsen 
ingericht; in Waterland is een plein. 

                                                           

40
 Bronnen voor de eerste paragrafen: Hal, A. van & G. de Vries (2000). Kiezen voor Verandering: Duurzaam bouwen in 

Nederland. Best: Aeneas; Nationaal Dubo Centrum (2000). Duurzaam Bouwen:  Een kwestie van willen en weten. 
Rotterdam: Nationaal Dubo Centrum; Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (red.) (1997). Dossier Voorbeeldprojecten. 
Best: Aeneas; en www.drielanden.nl (geraadpleegd 10 januari 2016). 
41

 Zie Hal, A. van & G. de Vries (2000). Kiezen voor Verandering: Duurzaam bouwen in Nederland. Best: Aeneas 
en www.omslag.nl/wonen/ecodorpen.html (geraadpleegd 10 januari 2016). Dit werd ook bevestigd in interviews. 
42

 Bron: http://www.omslag.nl/wonen/ecodorpen.html (geraadpleegd 10 januari 2016). 
43

 Bron: http://nmfgroningen.nl/eetbare-stad/fruitbomen-drielanden/ (geraadpleegd 1 januari 2016). 
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Milieumaatregelen in Waterland44 waren verder onder meer verbeterde tochtwering, 
dakoverstekken, het gebruik van duurzame houtsoorten, oplosmiddelvrije verf, formaldehydevrije 
beplating en scheiding van bouwafval. De EPC was 1,2 en de Rc-waarden 3,0 m2.K/W.  Van het 
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen is 95% van alle relevante vaste maatregelen uitgevoerd en 91% 
van de relevante variabele maatregelen. 
Niet alle door de initiatiefnemers gewenste maatregelen zijn uitgevoerd. Zo is afgezien van de aanleg 
van een tweede waterleidingnet voor regenwater en werden geen  zonnecollectoren geplaatst.45 
De huurwoningen kregen een moestuin.46 

Ontwikkelingen sinds de bouw47 

De wijkvereniging is nog steeds erg actief en beheert een website en een facebookpagina. Onlangs is 
het 20-jarig bestaan uitbundig gevierd. Ook worden activiteiten georganiseerd op bijvoorbeeld 
Koningsdag. In de wijk zijn verschillende werkgroepen actief, onder meer in het beheer van het 
openbaar gebied (opruim- en snoeidagen, fruitbomen). Ook zijn etentjes georganiseerd bij bewoners 
thuis (‘Eten bij de buren’) en zijn contacten gelegd voor het uitvoeren van een energiescan.  
In de wijk zijn inmiddels meer zonne-energie-installaties geplaatst. Eigenaar-bewoners konden 
gebruikmaken van gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Ook konden bewoners van Drielanden 
participeren in een collectief pv-panelenproject, net buiten de wijk.48 Corporatie Nijestee heeft  in 
2012 pv-panelen geïnstalleerd op de daken van de huurwoningen; de kosten worden verrekend via 
de huur. Ook zijn er zonneboilers.49  
Bij de toewijzing van de huurwoningen speelt de huurdersvereniging inmiddels geen rol meer.50 
Het helofytenfilter is in 2012 vervangen door een verbeterd systeem. Volgens geïnterviewden zijn er 
problemen met het kozijnhout en de houten gevelbekleding. 
 
 

3.6. GWL-terrein, Amsterdam51  
Korte beschrijving: 599 woningen, 282 huur en 317 koop, initiatief gemeente n.a.v. oproep 
omwonenden, opgeleverd 1996-1998, focus: architectonische kwaliteit van duurzaam bouwen. 

Ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten 
Het GWL is een duurzame stadsbuurt, ontwikkeld op initiatief van Stadsdeel Westerpark, 
Amsterdam, na een voorstel van bewoners uit de directe omgeving. Opdrachtgever  was Stichting 
ECO-plan, een samenwerkingsverband van vijf woningbouwverenigingen. In het gebied zijn 599 
woningen gerealiseerd (100 woningen per hectare), waarvan 282 sociale-huurwoningen, 214 premie-
koopwoningen en 103 vrijsector-koopwoningen. Het plan voorzag in bijzondere woonvormen, zoals 

                                                           

44
 Voor de andere deelwijken was geen documentatie beschikbaar. 

45
 Bron: http://www.omslag.nl/wonen/ecodorpen.html (geraadpleegd 10 januari 2016). 

46
 Bron: interviews. 

47
 Bron o.a.: www.drielanden.nl (geraadpleegd 10 januari 2016). 

48
 Bron: http://www.grunnegerpower.nl/projecten/het-dok-lewenborg-2/ (geraadpleegd 10 januari 2016). 

49
 Bron: https://www.nijestee.nl/over-nijestee/bewonersverhalen/zelf-energie-opwekken-in-waterland (geraadpleegd 10 

januari 2016). 
50

 Bron: persoonlijke communicatie met verhuurder Nijestee. Een vrijkomende huurwoning wordt tegenwoordig 
gepubliceerd op www.woningnet.nl, met de volgende toelichting: ‘Energiezuinige eengezinswoningen, gebouwd met 
milieuvriendelijke bouwmaterialen. De wijk is autoluw. Het afvalwater wordt gezuiverd en er wordt aan waterbesparing 
gedaan. Er is veel ruimte voor planten en dieren die in dit gebied thuishoren. Achter één van de twee rijen huurwoningen ligt 
een gezamenlijk beheerde strook grond die als moestuin wordt gebruikt. De sociale binding en een milieuvriendelijk 
woonstijl worden hier bevorderd en gestimuleerd. Een informatief gesprek met de huurdersvereniging Waterland is 
mogelijk’. 
51

 Geraadpleegde bronnen bij eerste drie paragrafen: Adriaens, F., Dubbeling, M., Feddes, F., Marcelis, A., Overveld, C. van, 
Struben, H., Zinger, E.  (2005). Duurzame Stedenbouw: perspectieven en voorbeelden. Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk;  
Hal, A. van & G. de Vries (2000). Kiezen voor Verandering: Duurzaam bouwen in Nederland. Best: Aeneas; Vries, G. de & C. 
Bouwens (1997). Amsterdam, GWL-terrein. In Duurzaam Bouwen, 1(4), 24-27. 
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woon-werkwoningen, woningen voor minder validen, atelierwoningen en woongroepen. Om de 
levendigheid te vergroten, kwamen er ook een buurthuis, een studio en een restaurant. 
De woningen zijn gerealiseerd in 1996 en 1997. De woningen zijn ontworpen door vijf verschillende 
architecten die hun sporen hadden verdiend in woningbouw met hoge architectonische kwaliteit, 
waaronder Kees Christiaanse (die ook zorgde voor het stedenbouwkundig plan), Liesbeth van der Pol, 
en Meyer en Van Schooten. 

Betrokkenheid bewoners 

Voor de woningontwikkeling zijn vijf ontwerpteams ingesteld, waarin ook omwonenden en 
toekomstige bewoners zitting hadden. De bewoners inventariseerden het animo voor een autovrije 
wijk52 en haalden het stadsdeel over een deel van oorspronkelijke bebouwing te laten staan en een 
milieuadviesbureau in te schakelen. Ook waren ze betrokken bij de selectie van de opdrachtgevers,  
het opstellen van het stedebouwkundige programma van eisen, en de keuze voor en inspraak bij de 
inrichting van het maaiveld (naar ontwerp van West 8).  
Stichting ECO-plan maakte ‘GWL: Het Bewoners Boekje’ met daarin een beschrijving van het GWL-
terrein, de woningen, de milieumaatregelen en de installaties. Een van de bewoners zette in het 
begin een buurtkrant op.53 
Alle bewoners zijn via hun Vereniging van Eigenaren (VvE), corporatie en bewonerscommissie 
verplicht lid van de Koepelvereniging GWL-terrein en daarmee medeverantwoordelijk  voor het 
beheer van de buurt. De leden van de vereniging komen tweemaal per jaar bij elkaar. Het stadsdeel 
levert een bijdrage aan het budget voor wijkbeheer. Bewoners onderhouden de fruitbomen die in de 
wijk zijn aangeplant, evenals de hagen. Beheervereniging Nutstuinen GWL-terrein beheert 80 door 
Stadsdeel Westerpark ter beschikking gestelde nutstuinen voor bewoners. Er is voor de nutstuinen 
een wachtlijst van 1 à 2 jaar. 

Gerealiseerde milieumaatregelen 

Het GWL-terrein is autovrij. Er is ruimte voor veel groen in privé- en nutstuinen en langs openbare 
paden. De straten zijn ingesteld op fietsen. In de woningen zijn milieuvriendelijke materialen gebruikt 
die soms een ander onderhoud vragen dan gebruikelijk. Mede daarom is een beheerplan opgesteld 
voor afvalverzameling, parkbeheer en groenbeheer. Er is een buurtbeheerder aangesteld, die als taak 
heeft de leefbaarheid te bevorderen en de kwaliteit van het beheer te bewaken. Hij ziet toe op het 
gebruik van de gebouwen en de leefomgeving en bewaakt het milieukarakter van de wijk. Ook geeft 
de buurtbeheerder informatie over milieuzaken en verhuurt hij transportmiddelen. 
De milieumaatregelen van de woningen lopen weinig in het oog. Er is rekening gehouden met de 
oriëntatie op de zon, de woningen kregen een voorziening voor hotfill, en voor die tijd waterzuinige 
‘Gustavsbergtoiletten’. De woningen zijn gebouwd met milieuvriendelijke materialen, zoals beton 
met puingranulaat, houten binnenspouwbladen en milieuvriendelijke houtsoorten en verfsystemen. 
Op hoogbouw zijn sedumdaken aangelegd. 
In het voormalige machinepompgebouw van de Gemeentelijke Waterleiding werd een 
warmte/kracht-installatie ondergebracht die de woningen van energie (warmte en elektriciteit) 
voorzag , met mogelijkheid voor opslag van warmte in de bodem.  
Overige maatregelen zijn onder meer EPC ≤ 1,3, Rc gemiddeld 3,0 W/m2.K, HR-glas, gesloten keuken 
(optie), tochtportaal aan tuinzijde, regenwater voor toiletspoeling, handhaven bestaand groen en  
erfscheidingen van liguster of meidoorn. 

                                                           

52
 Volgens Hal, A. van & G. de Vries (2000). Kiezen voor Verandering: Duurzaam bouwen in Nederland. Best: Aeneas. bleek 

de belangstelling daarvoor ‘overweldigend’. 
53

 Deze is inmiddels verdwenen. Wel is er een website die actief wordt beheerd en wordt een email-nieuwsbrief 
rondgestuurd. 
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Ontwikkelingen sinds de bouw 
In 2001 voerde het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) een evaluatie uit naar 
het effect van de genomen maatregelen, waarbij ook de bewoners zijn geënquêteerd en interviews 
zijn afgenomen over ervaringen en problemen. 
Geconstateerd werd toen dat veel maatregelen die bij de bouw als duurzaam golden, in 2001 in de 
bouw inmiddels standaard waren. Denk bijvoorbeeld aan de EPC en isolatiewaarde van de woningen. 
Sommige bewoners meenden dat hun energiegebruik laag was, anderen klaagden over een hoge 
rekening. De oriëntatie op de zon wordt door de bewoners als positief ervaren. Een aantal 
maatregelen zouden volgens de onderzoekers met de inzichten van 2001 anders uitgevoerd worden. 
Het beperkt isoleren van de buitengevels blijkt een gemiste kans. Het gebruik van regenwater voor 
het doorspoelen van de toiletten betekent meer milieubelasting dan verwacht, door het toegepaste 
pompsysteem. Wat betreft de buitenruimte blijkt dat veel bewoners het aandeel verhard oppervlak 
in de wijk al met al toch als te groot ervaren. Het autovrije karakter wordt echter zeer gewaardeerd. 
Men heeft ook weinig problemen met de parkeernorm van 0,3. Wel erg vervelend is dat wie een 
parkeervergunning heeft, niet altijd kan parkeren.54 
Uit gegevens van de Gemeente Amsterdam blijkt dat de bewoners van het GWL-terrein behoorlijk 
honkvast zijn. In ongeveer de helft van de blokken is sprake van een gemiddelde woonduur van 
tussen de 8 en 13 jaar, de andere helft (in het groenere deel ten zuiden van Waterleliegracht) tussen 
de 13 en 18 jaar (de wijk bestaat net 18 jaar).55 
 
 

3.7.  EVA-Lanxmeer, Culemborg56  
Korte beschrijving: 244 woningen, 38% sociale koop en huur, 62% vrije sector koop, initiatief 
particulieren (Stichting E.V.A) en gemeente samen (gezamenlijk opdrachtgeverschap), opgeleverd 
1999-2005; focus: educatief woon-werkproject op basis van bio-ecologische principes. 

Ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten 

De wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg is het resultaat van particulier initiatief, ondersteund door de 
gemeente Culemborg. Het Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies  (EVA) werd 
opgericht om integrale en duurzame stedenbouw te bevorderen. De wijk, die in een aantal fases is 
gerealiseerd tussen 1999 en 2005, herbergt 244 woningen, waarvan 13% gestapeld, circa 38% sociale 
huur- en koopwoningen, 24% middeldure koopwoningen en 38% dure koopwoningen. In de wijk 
bevinden zich ook scholen en een zwembad, diverse kantoorgebouwen, een boomgaard en een 
stadsboerderij. De gemeente Culemborg verleende een ontwikkelingssubsidie en ook het Ministerie 
voor VROM verleende subsidie bij de ontwikkeling van het project. In het brede projectteam hadden 
ook bewoners en de woningcorporatie zitting. EVA-Lanxmeer is aangewezen als Voorbeeldproject 
Duurzaam en Energiezuinig Bouwen. 
De wijk ligt deels in een waterwingebied; er mocht gebouwd worden vanwege het vergaande pakket 
aan milieumaatregelen. 
 
Stichting EVA heeft een aantal principes opgesteld voor het ontwerpen en ontwikkelen van 
stedenbouwkundige plannen, die het uitgangspunt waren voor EVA-Lanxmeer. Deze principes zijn 
onder meer: 

 inventarisatie van de Genius Loci: de bestaande kwaliteiten van de plek die bewaard moeten 
blijven en/of versterkt kunnen worden; 
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 Loos, R. van der (2002). Nog eens goed doorrekenen… In Duurzaam Bouwen, 7(4), 22-24. 

55
 Bron: http://maps.amsterdam.nl/woonduur/?LANG=en (geraadpleegd 21 mei 2016). 

56
 Bronnen, tenzij anders (of specifiek) aangegeven: Adriaens, F., Dubbeling, M., Feddes, F., Marcelis, A., Overveld, C. van, 

Struben, H., Zinger, E. (2005). Duurzame Stedenbouw: perspectieven en voorbeelden. Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk; 
Hal, A. van & G. de Vries (2000). Kiezen voor Verandering: Duurzaam bouwen in Nederland. Best: Aeneas en www.eva-
lanxmeer.nl (geraadpleegd 10 januari 2016). 
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 het zo veel mogelijk sluiten van stof- en energiekringlopen en zichtbaar maken van 
natuurlijke kringlopen; 

 optimale verbinding van landschappelijke elementen en architectuur; 
 optimale inbedding van duurzame waterhuishouding en duurzame energievoorziening in 

stedenbouwkundig plan; 
 ontwerpen van ‘ontmoetingsplekken’ en voorwaarden scheppen voor eigen initiatieven van 

bewonersparticipatie van toekomstige bewoners en gebruikers bij ontwerp en beheer van de 
wijk.57 

In het project is naar duurzaamheid gestreefd in alle aspecten; zowel materieel, als sociaal, cultureel, 
landschappelijk en economisch.58 

Betrokkenheid bewoners 

Bewoners zijn in alle fasen van het bouwproces zeer betrokken geweest. Zij hebben een grote 
stempel gedrukt op de ontwerpen van de wijk en de woningen (er is veel variatie in vormgeving) en 
spelen een belangrijke rol in het beheer van de openbare ruimte. EVA-Lanxmeer kent een groot 
aantal werkgroepen waarin bewoners als vrijwilliger actief zijn, bijvoorbeeld voor het beheer van de 
openbare ruimte, maar ook gericht op onderlinge sociale dienstverlening. 
In alle fasen is veel aandacht besteed aan communicatie met bewoners. Bij oplevering van de 
woningen kregen de bewoners een handboek. Alle bewoners zijn verplicht lid van 
bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL). Ze tekenen bovendien een gedragsovereenkomst, waarin 
bijvoorbeeld afspraken staan over parkeren en het gebruik van schoonmaakmiddelen. Bij verkoop 
van een woning wordt deze eerst aangeboden aan bewoners van de wijk, voordat deze wordt 
aangeboden op de vrije markt. Er is een actief beheerde website, een nieuwsbrief en een actieve 
Facebook-groep.  

Gerealiseerde milieumaatregelen 

Bij het vormgeven van de wijk is veel rekening gehouden met de bestaande ecologische structuur. De 
wijk is gegroepeerd om een boomgaard en ook andere landschappelijke elementen zijn geïntegreerd. 
Vanzelfsprekend is een zorgvuldige omgang met water een centraal thema. 
De wijk is autoluw; er wordt geparkeerd aan de rand van de wijk (slechts enkele woningen hebben 
een parkeerplaats aan huis). De woningen zijn wel bereikbaar voor laden en lossen, en voor 
brandweer en ambulances. Er zijn veel fiets- en wandelpaden en speelplaatsen. Er is zo min mogelijk 
verharding toegepast, voor optimale infiltratie. Bij de meeste woningen is er niet alleen een kleine 
privétuin, maar delen de bewoners ook een grote gemeenschappelijke tuin(‘mandelig gebied’). 
Binnen de wijk is er een grote variatie aan woningtypen en vormgeving. Het gebruik van duurzame 
bouwmaterialen is een logisch gevolg van het concept. Het energieplan is gebaseerd op de 
zogeheten Trias Energetica. De woningen hebben een EPC van gemiddeld 0,7. Ze zijn aangesloten op 
een collectief warmtesysteem dat warmte betrekt van in de wijk opgeslagen drinkwater; hiervoor is 
een eigen energiebedrijf opgericht (Thermo Bello). Andere energiemaatregelen zijn extra isolatie, 
warmteterugwinning uit ventilatielucht, lagetemperatuurverwarming en zonneboilers. 

Ontwikkelingen sinds de bouw 

De ambities voor EVA-Lanxmeer waren hoog. Bewust ging men uit van een geleidelijke ontwikkeling 
van de wijk.59 Niet alle doelstellingen zijn bereikt. Stichting EVA had zich tot doel gesteld een 
Centrum voor Integrale Ecologie en Maatschappelijke Vernieuwing te realiseren; tot nog toe zonder 

                                                           

57
 Bron: www.eva-lanxmeer.nl (geraadpleegd 10 januari 2016). 

58
 Adriaens, F., Dubbeling, M., Feddes, F., Marcelis, A., Overveld, C. van, Struben, H., Zinger, E.  (2005). Duurzame 

Stedenbouw: perspectieven en voorbeelden. Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk; p. 88. 
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 Ca. 40 woningen per jaar. ‘[Z]o  is het mogelijk voortdurende ervaringen te verzamelen en die te gebruiken in de verdere 
ontwikkeling van de wijk.’ (Bron: Adriaens, F., Dubbeling, M., Feddes, F., Marcelis, A., Overveld, C. van, Struben, H.,  Zinger, 
E.  (2005). Duurzame Stedenbouw: perspectieven en voorbeelden. Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk, p. 88.) 
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resultaat.60 Ook op energiegebied zijn niet alle ambities gehaald. Zo is een biogasinstallatie niet 
gerealiseerd.61 Ook werd nadrukkelijk ingezet op permacultuur en autarkie; deze aspecten zijn 
slechts deels tot hun recht gekomen.62 

                                                           

60
 Op de beoogde locatie, vlakbij NS-Station Culemborg, zijn inmiddels bouwactiviteiten gestart voor woningen.  

61
 Deze zou naast het (niet gerealiseerde) EVA-centrum komen (zie vorige noot), zie http://www.eva-

lanxmeer.nl/sites/default/files/nieuws/files/060200_biogasinstallatie_bewonersmeningen.pdf (geraadpleegd 26 juni 2016). 
62

 Een belangrijke pijler bij het realiseren van permacultuur in EVA-Lanxmeer was Stadsboerderij Caetshage. Uit het 
beleidsplan Stichting Caetshage van december 2013 blijkt echter dat permacultuur hier (inmiddels) geen primair 
uitgangspunt meer is (wel: ‘voedselproductie volgens ecologische productiemethoden’). De wijk is alleen al niet (volledig) 
autarkisch omdat de woningen aangesloten zijn op diverse energienetwerken en niet geheel zelf voorzienend zijn wat 
betreft energie.  

http://www.eva-lanxmeer.nl/sites/default/files/nieuws/files/060200_biogasinstallatie_bewonersmeningen.pdf
http://www.eva-lanxmeer.nl/sites/default/files/nieuws/files/060200_biogasinstallatie_bewonersmeningen.pdf
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4. Literatuurstudie naar de relatie geluk en plek 
 

It is audacious to believe that the city might build happiness just by changing its shape. But it is 
foolish not to chase the thought, because around the world, the evidence shows that cities do indeed 
design our lives.63  

Het Place and Happiness onderzoek van Florida en the Gallup Organisation64 leidde niet alleen tot de 
vaststelling dat er een sterke relatie is tussen plek en geluk (zie hoofdstuk 1) maar ook tot een 
onderscheid in vijf categorieën binnen deze relatie. Zij kwamen tot de volgende opsomming (in 
willekeurige volgorde)65: 

1. Physical and economic security 
2. Basic services like schools and affordable housing  
3. Leadership (incl. the opportunity for public and local engagement) 
4. Openness (the level of tolerance for example)  
5. Aesthetics (physical beauty, outdoor space, amenities and cultural offerings)  

 

Een nader onderzoek naar de  rangorde leidde tot het volgende (de verschillen onderling zijn echter 
klein): op een gedeelde eerste plaats staan ‘basic services’ en ‘aesthetics’. ‘Openness’ is de derde.  
Het is natuurlijk de vraag of deze Amerikaanse bevindingen vergelijkbaar zijn met de situatie in 
Nederland. Zeker met betrekking tot leadership en openness kan de situatie wat verschillen (zie noot 
62). Met betrekking tot de andere drie punten zullen de verschillen kleiner zijn. Het in hst. 1 al 
genoemde  grootschalige Europese onderzoek66 toonde ook dat de schoonheid van de stad (ook 
letterlijk ‘schoon’; ‘clean’ dus) bij de vijf factoren hoort die maken dat Europese mensen tevreden 
zijn over hun stad.67 Schoonheid is dus wereldwijd een uitermate belangrijk begrip als het gaat om de 
relatie plek-geluk.   

Uit het Amerikaanse onderzoek komt ook sterk naar voren dat op de vraag ‘Welke elementen van 
‘een plek’ dragen precies bij aan  een geluksgevoel?’ geen eenduidig antwoord te geven is. Het 
antwoord verschilt sterk van persoon tot persoon; er is een sterke relatie met lifestyle en ‘core 
values’.68 Desondanks vallen er wel, onafhankelijk van de individuele verschillen, generieke factoren 
te onderscheiden m.b.t. de relatie  ‘plek’ en geluk. Uit het onderzoek komen drie factoren naar voren 
die van invloed zijn op hoe een plek geluksgevoel beïnvloedt: 

o ‘creativity’ stimuleren. Dit Amerikaanse begrip vertalen met ‘creativiteit’ kan 
verwarring opwekken. Wat wordt bedoeld is  dat ‘plekken’ door middel van virtuele 
en culturele stimulansen mensen kunnen aanmoedigen  meer te doen dan ze zonder 
die omgeving zouden doen. Denk  bijvoorbeeld aan de impact van parken (meer 
wandelen), open plekken (bijeenkomsten organiseren en elkaar ontmoeten) en een 
cultureel aanbod (‘uitgaan’); 
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o benadrukken van identiteit. Identiteit wordt bepaald door o.a. cultuur, sociaal-
economische achtergrond, werk, lifestyle en persoonlijke interesses. ‘Plekken’ 
kunnen tegemoet komen aan de psychologische behoefte je eigen leven te bepalen. 
De druk van de omgeving kan daarbij overigens van invloed zijn, zoals wordt 
geïllustreerd in een beknopt Nederlands onderzoek69: “Iemand die jong en hip wil 
zijn zoekt bijvoorbeeld een huis in het drukke stadscentrum terwijl een rustige, 
groene Vinex-wijk met grote huizen en dito tuinen veel beter bij zijn persoonlijkheid 
zou passen. … Uiteindelijk beslis je zelf wat je wel en niet belangrijk vindt. Als je een 
Vinex-wijk fijner wonen vindt maar je heel ongemakkelijk voelt als je hippe vrienden 
daar op bezoek komen is dat ook een argument.”; 

o het bieden van iets waar ‘je bij kunt horen’ (een gevoel van trots en gehechtheid 
bevorderen).  

 

In het vervolg van dit hoofdstuk maken we een onderscheid tussen geluksbepalende factoren op het 
gebied van de leefomgeving en de woning. In een afsluitend deel gaan we specifiek in op ervaringen 
die zijn opgedaan met eco-wijken en -woningen in Nederland en leggen de bevindingen van dit 
onderzoek naast de bevindingen van de literatuurstudie. 
 
Esthetiek speelt, zoals hiervoor al vermeld, een belangrijke rol bij de geluksbeleving. Omdat dit 
begrip zowel een betekenis heeft op gebouwniveau als op een hoger schaalniveau starten we met 
een algemene filosofische beschouwing over esthetiek en beleving in de gebouwde omgeving die 
sterk aansluit op de door ons gekozen insteek van het bewonersperspectief. 
 

In 1951, een tijd waarin grootschalige seriematige woningbouw en moderne architectuur de 
standaard in West-Europa waren, zorgde de filosoof Heidegger met zijn lezing (later als essay70  
gepubliceerd) ‘Bauen, Wohnen, Denken’ voor verrassende nieuwe impulsen in de discussies over de 
gebouwde omgeving.  
Heidegger had de indruk dat architecten gebouwen vooral beoordeelden op esthetische kwaliteiten 
in plaats van de wensen en behoeften van mensen, die in de gebouwen gingen wonen en zich de 
plek eigen maken. Hij vermeed het woord architectuur, omdat dit begrip volgens hem te beladen 
was met wat experts wel/niet als architectuur beschouwen. In plaats daarvan sprak en schreef hij 
over ‘bouwen’ en ‘wonen’. Deze begrippen benadrukken het bewonen en de ervaringen van 
bewoners in plaats van esthetische kwaliteiten. Heidegger beweerde dat mensen zich in moderne 
gebouwen niet thuis voelen. Dit kwam volgens hem door de geïndustrialiseerde bouwindustrie, 
waarbij professionals gebouwen realiseren voor bewoners die zij niet kennen. Gebouwen werden 
daardoor consumptieproducten, gemaakt in organisatorische structuren die door professionals 
waren opgericht en waarbij gespecialiseerde begrippen worden gebruikt. Het resultaat is een 
verstoorde relatie tussen bouwen en wonen, waarin de belangen en wensen van bewoners niet tot 
hun recht komen. Heidegger vergeleek deze ontwikkeling met de traditionele manier van bouwen, 
waarin bouwen en wonen onafscheidbaar met elkaar waren verbonden en werden verstaan als een 
en dezelfde activiteit. Bouwen en wonen waren niet zo zeer de taak van professionals, maar eerder 
een manier van leven.  Bouwen en wonen beschreef de onophoudelijke relatie tussen mensen en 
hun omgeving, het was een maanden-, jaren- en levenslang proces. Bouwen en wonen creëerden de 
omgeving van mensen en pasten zich aan de omgeving aan. In moderne tijden veranderde het 
bouwen echter in een kortetermijnproces, met het doel winst te maken en gestuurd door 
professionals. Gebouwen veranderden in van hun bewoners gescheiden objecten.  
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Heidegger had een hang tot romanticisme en nostalgie. Hij is terecht omstreden, zeker gezien zijn rol 
bij de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Desondanks inspireerde hij vele moderne filosofen en 
leidden zijn essays uit de jaren 50 tot nieuwe impulsen in de discussies over architectuur en over 
bouwen en wonen. Tot de nieuwe inzichten die hieruit ontstonden, behoort het bewustzijn dat 
gebouwen meer zijn dan technische objecten, die los staan van de mensen die de gebouwen 
gebruiken of er zelfs in wonen. Dit betekent dat niet alleen de technische en esthetische kwaliteiten 
van gebouwen en de gebouwde omgeving van belang zijn, maar ook de manier waarop de gebouwen 
en hun omgeving gebruikt worden. Zijn ideeën werden door architecten en architectuurtheoretici 
verder uitgewerkt en vertaald naar de praktijk.  
 
Heidegger werkte in ‘Bauen, Wohnen, Denken’ ook zijn vroegere  gedachten uit rond de 
basisvoorwaarden (basic conditions) van het menselijk zijn en hij relateerde deze aan gebouwen en 
de gebouwde omgeving. Deze basisvoorwaarden noemde hij ‘das Geviert’ (‘the fourfold’), omdat zij 
uit vier elementen bestaan: de aarde, de hemel, het goddelijke (met de term ‘goddelijke’ bedoelde 
hij niet een religieuze overtuiging, maar een mystieke dimensie van het leven die niet op een 
rationele manier te verklaren is) en het sterfelijke. Het eerste element van de ‘fourfold’, de aarde, 
levert bouwmaterialen (klei, hout, zand, etc.). Mensen passen hun levens aan de voorwaarden van 
de aarde aan. Decennia voordat de term ‘duurzaamheid’ zijn intrede vond, pleitte Heidegger dus al 
ervoor de aarde te respecteren, niet uit te buiten en de aarde niet aan de mensen ondergeschikt te 
maken.  
 

4.1.  Leefomgeving 
Christian Norberg-Schulz, die het invloedrijke boek ‘Genius Loci. Towards a Phenomenology of 
Architecture’71 schreef, was ook door Heidegger geïnspireerd. In zijn boek schrijft hij dat een plek een 
plaats is met een geschiedenis, een identiteit en een betekenis. Plekken zijn volgens Norberg-Schulz 
zowel plaatsen die door de mens zijn ingericht als plaatsen die ongerept in de natuur worden 
aangetroffen. Een plek heeft volgens hem altijd een eigen karakter, een genius loci, en het is de taak 
van ontwerpers, om dit karakter tot uitdrukking te brengen. Als ontwerpers hierin slagen, helpen ze 
volgens hem mensen met wonen. Wonen berust volgens Norberg-Schulz of de verbondenheid van de 
bewoners met de identiteit en de betekenis van de plek. 
 
In het onderzoek van Florida en the Gallup Organization wordt geen melding gemaakt van de ‘genius 
loci’. Uit dit onderzoek komen wel een aantal andere invloedrijke aspecten op het gebied van de 
leefomgeving naar voren. Te weten: groen (mits goed onderhouden), ruimtelijk en  schoon (in de zin 
van ‘clean’). Ook ‘de kans om mensen te ontmoeten’ levert aantoonbaar een belangrijke bijdrage aan 
geluk en ligt volgens Florida in het verlengde van het begrip ‘Openness’ met daarbij de opmerking 
dat het natuurlijk wel mensen moeten zijn die tolerant zijn ten opzichte van je zodat je in contact 
met hen de kans hebt ‘te zijn wie je bent’. 
 
In het boek van Florida72 staan naast de eerder genoemde opsommingen meer lijstjes die een indruk 
geven van wat in de leefomgeving bijdraagt aan een geluksgevoel. Zoals een lijstje van zeven, wat 
abstracte, voorwaarden die aan een plek gesteld zouden kunnen worden: 

o een goede plek om kinderen op te voeden; 
o een goede plek om mensen te ontmoeten en vrienden te maken; 
o een plek met fysieke schoonheid; 
o goede scholen (hoort bij de eerder genoemde basisvoorzieningen); 
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o parken en open plekken; 
o een veilige plek; 
o een goede plek voor ondernemers en nieuwe bedrijven. 

 
Een ander lijstje bestaat uit drie clusters van factoren die van doorslaggevend belang zijn voor een 
geluksgevoel in de leefomgeving: 

1. dingen die een leefomgeving slim en levendig maken, zoals lokale hogescholen 
en universiteiten, kunst en cultuur, een levendig uitgaansleven, 
werkgelegenheid, mogelijkheden om mensen te ontmoeten, mogelijkheden voor 
jonge mensen (studenten, ondernemers, artiesten en wetenschappers);   

2. schoonheid en levendigheid (parken, open plekken, speeltuinen, wandelroutes, 
klimaat- en luchtkwaliteit);  

3. gelijkwaardigheidaspecten zoals betaalbare huisvesting, goede 
transportmogelijkheden en goede leefomstandigheden voor ouderen en mensen 
met lage inkomens.  

 

Andere bronnen bevestigen wat in het boek Who’s your city van Richard Florida staat beschreven.  
Die andere bronnen nemen we hier door in relatie tot de belangrijkste punten die in relatie tot geluk 
en leefomgeving uit het boek van Florida naar voren komen. Te weten:   

o Architectonische schoonheid 
o Ruimtelijke kwaliteit 
o Kwaliteit van het groen  
o Basisvoorzieningen 
o Ontmoetingsmogelijkheden/sociale cohesie 
o Invloed-/controlemogelijkheden 
o Fysieke veiligheid  

 

Architectonische schoonheid 

Dat schoonheid invloed heeft op de beleving blijkt onder meer uit een onderzoek beschreven in het 
boek73 Happy City; mensen blijken verder te wandelen als straten als veilig en interessant ervaren 
worden.   
 
Over wat je onder architectonische schoonheid kan verstaan, zijn sommige auteurs heel expliciet. 
Zoals bijvoorbeeld de beroemde Deen Jan Gehl, gespecialiseerd in de inrichting van het openbaar 
gebied. In een artikel waarin hij de verdichting van binnensteden beschrijft74 en het belang van 
gelukkige wandelaars benadrukt, stelt hij: 

o dat er beweging rond gebouwen moet zijn (plekken waar mensen in, uit en langs lopen); 
o maar ook voldoende plekken om te stoppen (staan, zitten, iets kunnen kopen,…); 
o gevels moeten het voor mensen aantrekkelijk maken om stil te staan (of zitten); bijvoorbeeld 

met een inham, een hoek, een kolom of iets anders dat psychologische en praktische en 
fysieke ondersteuning biedt;  

o verwijzend naar Jane Jacobs stelt hij tevens dat het ritme van zichtbare afwisseling op 
ooghoogte belangrijk is. “The number of doors, windows, niches, columns, shop windows, 
display details, signs and decorations is significant.” (Jacobs, 1993). Wandelen en stilstaan 
wordt nog aantrekkelijker als de details van de gevels op ooghoogte zorgvuldig zijn 
vormgegeven, dat je dingen kunt ruiken en aanraken. Alle zintuigen moeten, kortom, 
geprikkeld worden. 
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In het boek Happy City wordt dieper op de beleving op ooghoogte ingegaan.75 Zo wordt er verwezen 
naar de constatering van Gehl en anderen dat in een straat zonder variatie in de gevel, weinig 
deuren, weinig verschil in functie tot een haastig doorlopen van voetgangers leidt, terwijl 
gevarieerde gevels met veel openingen en variaties in functies tot het langzamer lopen van mensen 
leiden.  
Er wordt in deze publicatie ook verwezen naar onderzoek waaruit blijkt dat ouderen die in een 
omgeving met veel lange anonieme gevels wonen, sneller oud worden (‘age more quickly’). Omdat 
ze geen rustpunten hebben, vermijden ze naar buiten gaan. Ze worden daardoor zwakker en 
langzamer, brengen minder tijd met anderen buiten de deur door en doen minder vrijwilligerswerk. 
In Melbourne, Australië, zijn dit soort gevels daarom verboden.  
 
In het tijdschrift Renda76 gaf Martin Libregts een nadere invulling aan beeldkwaliteit. Hij heeft het in 
dat artikel over architectonische bouwstenen, de regels van compositie, collectief beeld versus 
ruimte voor individuele accenten, spanning of wisselwerking tussen bebouwing en buitenruimte, 
ornamenten ter ondersteuning van plasticiteit, cultuurhistorische waarde en ten slotte 
duurzaamheid en functie.77 
 

In een andere publicatie78 worden de resultaten van een onderzoek naar de beleving van kunst en 
architectuur beschreven. Ook hieruit wordt duidelijk dat een afwisselende fysieke omgeving, met 
name van de bebouwing en het straatbeeld, aangenaam is. Echter: uit dit onderzoek blijkt ook dat te 
veel afwisseling tot stress leidt. De combinatie van een afwisselend straatbeeld en bomen wordt 
daarom belangrijk gevonden. Dit stelt bewoners en passanten in staat hun eigen niveau van 
stimulering te regelen.  
 
De benadering van Vancouver, ook beschreven in Happy City, is in dit licht een begrip geworden. Er 
wordt gesproken van  Vancouverisme, wat duidt op de combinatie van grote verdichting door middel 
van hoogbouw gecombineerd met hoge kwaliteit op ooghoogte. Citaat: “The more crowded 
Vancouver gets, the more people want to live there and the higher the city has risen on international 
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surveys ranking the world best places to live. [….] Part of what made Vancouver’s vertical experiment 
both unique and desirable was the way it accommodated residents’ biophilic needs.” 79  

Omdat we in het vervolg van dit onderzoek onze ervaringen met de eco-wijken naast de resultaten 
van de literatuurstudie willen leggen, kiezen we er om pragmatische reden voor om de genuanceerde 
bevindingen uit de literatuurstudie kernachtig samen te vatten. Dit met het doel tot een compact 
aandachtspuntenlijstje te komen waaraan we onze bevindingen kunnen spiegelen. Zonder aan de 
nuance voorbij te willen gaan (schoonheid omvat immers o.a. ook ontmoetingsplekken, een 
afwisselend straatbeeld en groen (bomen) in de wijk), vatten we daarom de bevindingen met 
betrekking tot architectonische schoonheid op het gebied van de leefomgeving als volgt samen: 
gevels moeten – vooral op ooghoogte – variatie hebben.  

 

Ruimtelijke kwaliteit 

Ruimtelijke kwaliteit is iets anders dan schoonheid. Onderzoek80 toont aan dat de ervaring van 
ruimtelijkheid positief samenhangt met de hoeveelheid groen en negatief met de gebouwdichtheid81 
en dat de ervaring van ruimtelijkheid bijdraagt aan ‘overall neighborhood satisfaction’. Dichtheid is 
namelijk een relatief begrip. Citaat uit Happy City: “What density actually means is compact or urban. 
And in nearly every case, what bothers is not the density of human beings but the density of cars. Put 
pedestrians first and you have a neighbourhood that will grow more lively and appealing.”82 Het lijkt 
bij het begrip ruimtelijkheid dus ook om de aanwezigheid van pleinen en open ruimtes te gaan. 

Samengevat: een combinatie van veel groen en een lage gebouwdichtheid (hoog kan dus wel) en 
ruimtes (zoals pleinen) zonder auto’s. 

 
Kwaliteit van het groen 

Het onderzoek Neighborhood satisfaction van Hur laat ook laat overtuigend  zien dat de hoeveelheid 
vegetatie (en de mate van onderhoud ervan) een duidelijk verband houdt met ‘overall neighborhood 
satisfaction’. Andere onderzoeken bevestigen dit. De resultaten van de Belevingswaardenmonitor 
van de Nota Ruimte83 tonen bijvoorbeeld aan dat de aanwezigheid en zichtbaarheid van zowel 
particulier als openbaar groen in de straat het belangrijkste gebiedskenmerk is voor de tevredenheid 
over het buurtgroen. In alle woonmilieus geldt dat hoe dichter de woning bij grote plekken openbaar 
groen ligt, des te hoger de tevredenheid over het groen in de buurt is. Dit effect is het sterkst in de 
minder stedelijke woonmilieus. Verder valt op dat bewoners die binnen 200 meter van grote plekken 
openbaar groen wonen, meer dan gemiddeld tevreden zijn over het buurtgroen.84 Hoe meer groot 
openbaar groen, des te hoger het percentage tevredenen. In de meer stedelijke woonmilieus 
(centrumstedelijk en buitencentrum) is het groene aanzien van de straat de belangrijkste verklarende 
factor voor verschillen in tevredenheid over buurtgroen. Dit betekent dat aanleg van (gevel)tuinen en 
groenstroken en planten van straatbomen de meest zinvolle maatregelen zijn om de waardering voor 
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het buurtgroen te vergroten. Maas et al. (2006)85 concludeerden hetzelfde voor de verbetering van 
de gezondheid. Aangezien één op de vijf inwoners van de grote steden in de Randstad aangeeft dat 
er geen speelmogelijkheden zijn in het groen in hun buurt, is extra aandacht voor die 
speelmogelijkheden in buurtgroen op zijn plaats. Daarnaast leveren parken, bossen en 
natuurgebieden een bijdrage aan de tevredenheid van stedelingen. Vooral als dit groen binnen 250 
meter van de woning ligt, is een bovengemiddelde tevredenheid te verwachten. Nabijheid is 
belangrijker dan de hoeveelheid groen per woning. Maar de hoeveelheid groot openbaar groen heeft 
wel invloed op de tevredenheid. Ook uit dit onderzoek blijkt dat bewoners goed onderhoud van het 
openbare groen in de buurt belangrijk vinden.  
 

Veel groen in de leefomgeving heeft meer voordelen: 
o Onderzoek van Kuo en Sullivan86 laat een duidelijk verband zien tussen de hoeveelheid groen 

in tuinen en criminaliteitscijfers. Gebouwen met zicht op binnentuinen met groen en gras 
hadden de helft minder last van criminaliteit dan gebouwen die uitkeken op betegelde 
binnenplaatsen.  

o Mensen die een groene ruimte naast hun huis hebben blijken hun buren beter te kennen.87 
Ook ervaren zij hun buren als meer ondersteunend en vriendelijk. Ze brengen meer tijd 
samen door en voelen zich meer bij de buurt horen.  

o Studenten bleken guller te zijn als ze meer in aanraking kwamen met natuur.88 
o Mensen die in gebieden wonen met meer parken zijn hulpvaardiger en beter van vertrouwen 

dan mensen die dat niet doen, ongeacht hun inkomen.89 
o Gemeenschappelijke aaneengesloten achtertuinen leiden niet alleen tot veilige speelplekken 

voor kinderen en aantrekkelijke verblijfplekken in het algemeen, maar ze leiden ook tot een 
groter gemeenschapsgevoel, toegenomen veiligheid, verbeterde stabiliteit en een beter 
milieu.90 

o Straatbomen vertragen verkeer en maken het daardoor veiliger, leiden tot minder 
criminaliteit, meer succes van bedrijven, aantrekkelijkere en veiligere ruimte voor 
wandelaars, bescherming tegen weersinvloeden en een beperking van energiegebruik.91 

o Moestuinen nemen een speciale plaats in. Want het aanraken van grond en planten heeft 
helemaal een grote impact op ons geluksgevoel. Bovendien is de sociale impact groot. 
Mensen die vrijwilligerswerk doen in moestuinen zijn daarom langer gezond en gelukkig dan 
mensen die een andere vorm van vrijwilligerswerk doen.92  

Concrete eisen die aan de verschijningsvorm van het groen worden gesteld: Mensen hebben een 
voorkeur voor bomen met lage stam en breed uitwaaierende takken.93 En er moet variatie zijn in S, 
M, L en XL.94 Ter illustratie: Londen heeft meer groen per inwoner, maar ‘voelt’ minder groen dan 
Vancouver waar veel meer snippergroen is.95 

 
We vatten dit genuanceerde verhaal als volgt ongenuanceerd samen: de kwaliteit van groen en water 
is van groot belang. Onder andere met betrekking tot variatie, nabijheid, functie en onderhoud. 
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Basisvoorzieningen 
Over dit specifieke onderwerp zijn niet veel bronnen gevonden. Scholen werden eerder wel expliciet 
genoemd (zie begin van dit hoofdstuk) en het boek Happy Cities citeert ook Gale Brewer: “Small 
pharmacies, shoe stores, they mean everything to us. By saving small businesss the measure would 
also save human-scale blocks.” 
 
Kortgezegd: basisvoorzieningen zijn belangrijk (scholen, winkels, ov, …). 
 
 
Ontmoetingsmogelijkheden/sociale cohesie 
Sociale vereenzaming kan worden beschouwd als een groter probleem van het stadsleven dan 
geluid, vervuiling of te veel mensen bij elkaar. Hoe meer we ons verbonden voelen met familie en 
mensen in onze leefomgeving,  hoe minder verkouden we zijn en kans maken op hartaanvallen, 
beroertes, kanker en depressies.96 Vereenzaming vormt een van de grootste problemen onder 
ouderen. Steeds meer mensen uit het sociale netwerk vallen weg en de actieradius neemt 
permanent af. Signalering van vereenzaming en verwaarlozing is noodzakelijk. Daarom moeten 
ontmoetingsmogelijkheden en voorzieningen voor activering worden gecreëerd.97 Citaat: What is 
most attractive, what attracts people to stop and linger and look, will invariably be other people. 
Activity in human life is the greatest attraction in cities.98  
De aanwezigheid van mensen is een basiskwaliteit. Mensen amuseren elkaar en kunnen een 
wederzijds belang dienen. Zo is sociale veiligheid afhankelijk van sociale controle. De aanwezigheid 
van mensen betekent ook dat spelende kinderen en recreatie in het groen in de leefomgeving plaats 
vinden en niet elders in afgescheiden gebieden. Voor de levendigheid is de relatie tussen gebouwen 
en de buitenruimte van belang en de leesbaarheid van de buitenruimte. Leesbaarheid (niet 
leefbaarheid) is een duidelijk onderscheid in de privé-zone en de openbare zone. Hierbij wordt voor 
het eerst niet de anonimiteit, maar het kunnen reguleren van sociale contacten (de privacy) 
genoemd als specifieke kwaliteit van de stad (de straat).99 
 
De omgeving kan van grote invloed zijn op het creëren van kansen voor ontmoetingen. Uit een 
onderzoek bleek bijvoorbeeld dat drukke kruispunten niet alleen het fysieke maar ook het 
psychologische landschap veranderen. Nadat kruispunten als fysieke hindernis waren opgeheven 
bleken minder mensen last te hebben van depressieve gevoelens.100 In het algemeen geldt dat de 
invloed van verkeer op de kansen voor contact groot is.  
Een paar citaten:  “Cities that care bout liveability have got to start paying attention to the 
psychological effect that traffic has on the experience of public space…”.101 “Automobiles had the 
power to turn a neighbourhood street into a non-place…. We are less likely to talk to another when it 
is noisy. We end conversation sooner. We are more likely to disagree, to become agitated and to 
fight with the people we are talking to. [….] Even the sound of light car traffic at night is enough to 
flood your system with stress hormones.”102 
“Public life begins when we slow down. The farther away the parking, the livelier the street.”103 “No 
account of triangulation can account for the corrupting influence that high-velocity transport has on 
the psychology of public space.”104  
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Verkeer kan ook invloed hebben op de huisdiervriendelijkheid van een buurt en dat op zich heeft 
weer grote invloed op de kansen voor  het creëren van ontmoetingen. Citaat: “If your community 
doesn’t seem friendly to pets you may find that fewer and fewer people want to live there. The first 
step to making a place pet-friendly is to tame the traffic passing through your area.”105  
 
Kleine ingrepen kunnen een groot verschil maken. Een citaat van Whyte in het boek Happy City: “You 
can use a method called triangulation  in which external stimuli (like a garbage can or bench) are 
arranged in ways that nudge people close enough together to begin talking.”106 “There is a message 
for all citymakers: it is that with the right triangulation, even the ugliest of places can be infused with 
the warmth that turs strangers into familiars by giving us enough reason to slow down….. From 
Portland and Boston to Calgary, planners use mobile vendors as a means of tactical urbanism, 
infusing enough life to long-dead blocks to draw people and, eventually, brick-and-mortar 
business.”107 Of: “Create a strong sense of community by putting a bench in front of your house.”108  
Contacten bevorderen kan ook op een andere manier:  “One study found that after the introduction 
of an online discussion list in several Boston communities, neighbours actually started sitting out on 
their porches and inviting each other to dinner more. […] When tv-service was introduced to 
otherwise healthy communities in Canada in the 1980’s, it had almost immediate corrosive effect on 
civic participation.”109 
 
Voor het creëren van ontmoetingsmogelijkheden is het van belang dat een gebied duidelijk 
afgebakend is. Uit The Great Neighborhoodbook: “It’s hard to maintain a sense of community when 
you don’t know where it starts or ends”110 en “It’s hard to in still any sense of community if you are 
not even sure what’s in the neighbourhood and what’s not.”111 Dijkman: “Mensen voelen zich sneller 
verantwoordelijk voor een publiek domein als het territorium ergens ophoudt. Sociale cohesie gaat 
over herkenning en vertrouwen, niet over vriendschap. Het zorgt ervoor dat buurtgenoten de 
buitenruimte beschouwen als verlengstuk van hun huis. De buurt deelt de ruimte en is samen 
verantwoordelijk. Het kan niet afgedwongen worden maar wel opgeroepen. Stedenbouw en 
architectuur kunnen sociale cohesie faciliteren.”112 
 
Er kan echter ook sprake zijn van ‘te veel contact’. Mensen hebben ook behoefte aan privacy. Het is 
zelfs zo dat sociale contacten in de buurt op gespannen voet kunnen staan met de controle over de 
privacy. Hier geldt de Engelse uitdrukking: “Good fences make good neighbours”.113 Met een 
voorkeur voor zwakke sociale relaties is niet gezegd dat er een voorkeur bestaat voor het ontbreken 
van sociale relaties in de wooningeving. Het geheel ontbreken van sociale contacten leidt immers tot 
anonimiteit. Anonimiteit heeft een relatie met het kenmerk tolerantie, met heterogeniteit en leidt 
tot onveiligheid.114 
Een paar citaten: “What we need are places that help us moderate our interactions with strangers 
without having to retreat entirely.”115  “The lighter relationships we have in volunteer groups, with 
neighbours or even people we see regularly on the street, can boost feelings of self-esteem, mastery 
and physical health. All contributors to that ideal state that Ryff called ‘ challenged thriving’.”116 “We 
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enjoy hovering in the zone somewhere between strangers and intimates.  We want the opportunity 
to watch and be watched, even if we have no intention of ever actually making contact with one 
another…. This hunger for time among strangers is so widespread that it seems  to contradict the 
urge to retreat that helped create the dispersed city in the first place.”117 
 
In de publicatie Burgers in de buurt118 wordt ingegaan op de omstandigheden waaronder netwerken 
en gemeenschap in de buurt ontstaan. Er zijn, zo valt in deze publicatie te lezen, op grond van de 
bestaande onderzoeksliteratuur ten minste vier voorwaarden te noemen voor het aangaan van 
relaties met buren en het ontstaan van lokale gemeenschappen. Dit zijn a) 
ontmoetingsgelegenheden; b) de aantrekkelijkheid van buurtbewoners als interactiepartner; c) het 
bestaan van afhankelijkheden onder buurtbewoners, en d) het ontbreken van relationele 
alternatieven buiten de buurt.  
Een basale fysieke voorwaarde voor het ontstaan van contacten en van gemeenschap is de 
beschikbaarheid van mensen. Zonder ontmoetingsplaatsen zal er geen ‘meeting’ zijn en dus geen 
‘mating’.119 Een plek zoals een park, een plein of een straat kan als ontmoetingsplek dienstdoen. 
Hetzelfde geldt voor winkels en andere voorzieningen die gewoonlijk in buurtonderzoek in de 
geografie slechts worden gezien als factoren die de tevredenheid van de bewoners als consument 
beïnvloeden. De ontmoetingskansen worden behalve door de ontmoetingsgelegenheden ook 
beïnvloed door de tijd die men in de buurt doorbrengt, de mate waarin men aan de buurt is 
gebonden (bijvoorbeeld door het hebben van jonge kinderen), de mate waarin buurtbewoners 
synchrone levensritmes hebben (bijvoorbeeld wanneer men van het werk naar huis komt), en ten 
slotte de stabiliteit in een buurt, dat wil zeggen: weinig verloop. 

Samenvattend: ontmoetingsmogelijkheden/sociale cohesie wordt onder meer bevorderd door 
afbakening, voortuintjes, autovrije straten en veel ontmoetingsplekken (buiten en binnen). 
 
 
Invloed-/controlemogelijkheden 
In de publicatie Burgers in de buurt120 wordt aandacht gevraagd voor een belangrijke, maar tot 
dusver nog weinig bestudeerde vorm van maatschappelijke betrokkenheid, namelijk informele 
controle over medeburgers (sluit sterk aan op het door Florida geselecteerde begrip ‘leadership). 
Deze vorm van betrokkenheid is zo belangrijk omdat ze ervoor zorgt dat mensen collectieve 
goederen onderhouden, heel laten en voorkomen dat collectieve kwaden ontstaan. Het heeft dus 
ook duidelijk raakvlakken met het zo belangrijk gevonden ‘schoon (clean) zijn’. Onderzoekers stellen 
in diverse publicaties dat fysieke wanorde en sociale wanorde in een buurt eerder een gevolg dan 
een oorzaak zijn van de sociale verhoudingen in een buurt. Volgens hen draagt informele controle bij 
aan de fysieke en sociale orde in de buurt. Het ontbreken van armoede en verloop en de 
aanwezigheid van sociale netwerken en gemeenschap onder buren bevorderen op hun beurt de 
informele controle (zie verder: Ontmoetingsmogelijkheden/sociale cohesie). Gemeenschap 
bevordert informele controle omdat, wanneer er gemeenschap is in een buurt, de buurtbewoners 
elkaar eerder zullen ondersteunen en belonen als ze iemand aanmanen de wijk op orde te houden of 
iemand aanspreken die de fatsoens- of wetsregels overtreedt.  
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Dat invloed hebben belangrijk wordt gevonden blijkt ook uit een citaat uit het boek Happy City: “We 
tend to be happier when we feel involved in the decisions that affect us…...”121 
Van Dorst verwijst naar het boek ‘Housing by People’ van John Turner (1976).122 Turner benadrukt 
volgens Van Dorst de kwaliteit van het informele, zelfbouw en eigenbeheer. Controle en 
verantwoordelijkheid dragen bij aan het welzijn van bewoners en dragen bij aan een blijvende 
sociale en economische kwaliteit van de gebouwde omgeving.  Van Dorst verwijst ook naar werk van 
Rogers (1997) en Lerner (2000).123 Bij hen  is controle door bewoners een terugkerend thema. Dit kan 
zich beperken tot controle over de sociale omgeving of ook betrekking hebben op controle over de 
fysieke omgeving.  
Met betrekking tot het laatste en het welzijn van mensen is de architect John Habraken volgens Van 
Dorst het meest uitgesproken. In zijn publicatie ‘The Structure of the Ordinary’ (1998) formuleert 
Habraken volgens Van Dorst het gebruik van de omgeving als de mogelijkheid om controle uit te 
oefenen door bewoners. Controle betekent hier de mogelijkheid om de omgeving te transformeren 
onder invloed van de veranderende behoeften. Hierbij is een zekere gemeenschap in een 
leefomgeving noodzakelijk omdat bewoners als gemeenschap de buurt kunnen controleren. Zonder 
‘player’ (op deze schaal dus de gemeenschap) bestaat de buurt niet.124 Habraken benadrukt hierbij 
dat een succesvolle omgeving een bepaald evenwicht heeft in constante en aanpasbare facetten. 
Van Dorst125 heeft het in dit kader over de gepercipieerde vrijheid. Hij verstaat hieronder de mate 
waarin bewoners controle hebben over interactie met de sociale omgeving en de mate waarin 
bewoners de mogelijkheid hebben om in te kunnen grijpen in de fysieke omgeving. Deze vormen van 
controle geven volgens hem de bewoner de mogelijkheid om de privacy te bewaken en de 
mogelijkheid om de gebouwde omgeving te individualiseren. Controle heeft daarmee een positieve 
invloed op het kenmerk individualisering. Controle heeft tevens een relatie met het kenmerk 
tolerantie. Van Dorst: “Gebrek aan tolerantie kan ontstaan door een gebrek aan controle en een 
gebrek aan sociale interactie (Newman, 1972). Controle over de fysieke omgeving is niet alleen 
daadwerkelijk veranderingen aanbrengen (verpersoonlijken van de omgeving en het maken van een 
eigen territorium), maar ook de mogelijkheid om betrokken te zijn bij de omgeving en  de 
mogelijkheid om de omgeving een betekenis te geven (leesbaar maken).”126 
 
In de publicatie Burgers in de buurt wordt gesteld dat fysieke wanorde en het ontbreken van groen 
onaangenaam is, maar dat dit niet direct leidt tot desinteresse in de toestand van de buurt, 
vandalisme en criminaliteit. Het leidt hier echter wel indirect toe, doordat er minder gemeenschap 
ontstaat en buurtbewoners daardoor geen informele controle uitoefenen in geval iemand (bewoner 
of passant) de fatsoensregels of het wetboek van strafrecht overtreedt. 

‘Invloed-/controlemogelijkheden’ heeft betrekking op informele controle van bewoners over 
medebewoners en controle over fysieke ingrepen.  

 
Fysieke veiligheid 
Net zoals wij in dit rapport benadrukken dat aandacht vaak naar tevredenheid uitgaat maar zich 
eigenlijk zou moeten richten op geluk stelt Van Dorst127: “De fysieke gezondheid is goed geregeld in 
Nederland, de fysieke veiligheid is hier een onderdeel van. De nadruk ligt wel op het voorkomen van 
ziekte en ongevallen. Gezondheidsbevorderende aspecten zijn onderbelicht. Zo kan de buitenruimte 
uitnodigen tot bewegen, met name belangrijk voor kinderen. Het psychische en sociaal welbevinden 
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is onderbelicht alsmede de gezondheidsbeleving. Extra aandacht zou gegeven kunnen worden aan 
omgevingen die gezondheid bevorderen en aan het bestrijden van psychische ongezonde 
omgevingen.”  
Hij stelt tevens: “Net als gezondheid is de fysieke veiligheid goed geregeld in Nederland. Voor de 
leefomgeving is dit de brandveiligheid, de verkeersveiligheid, ongevalveiligheid (bijvoorbeeld 
hoogteverschillen), veilige kinderspeelplekken en het voorkomen van criminaliteit. Net als 
gezondheidsbeleving is er echter ook veiligheidsbeleving van belang. Een gevoel van onveiligheid kan 
tot vrijheidsbeperking leiden. Ouderen die niet meer naar het buurthuis gaan in de avonduren en ook 
de deur niet meer opendoen na zonsondergang worden beperkt in hun sociale contacten. Ook de 
ledenaanwas van sportverenigingen in de rafelranden van de stad heeft te leiden onder de slechte 
verbindingen voor langzaam verkeer en openbaar vervoer. Algemene gevoelens van onveiligheid 
kunnen op bepaalde plaatsen tot een self-fulfilling prophecy leiden: een straat of buurt die als 
onveilig wordt ervaren wordt gemeden door bepaalde groepen uit de samenleving, de sociale 
controle wordt minder en de straat of buurt wordt werkelijk onveiliger. Gevoelens van onveiligheid 
hangen af van persoonskenmerken en van de omgeving. Hierbij zijn een aantal omgevingskenmerken 
van belang. Verwijzend naar diverse bronnen stelt hij: Gevoelens van onveiligheid hebben een relatie 
met de aanwezigheid van potentiele daders: sociale controle (formeel, semi-formeel of informeel), 
zichtbaarheid en overzichtelijkheid (leesbaarheid van routes, zichtlijnen, verlichting en attractiviteit 
van de fysieke omgeving.” 128 
 

In het Renda-artikel ‘Lang zullen we thuis wonen’129 wordt een veilige leefomgeving en woning als 
basisvoorwaarden genoemd voor afstel of uitstel van de zorgvraag. Het signaleren van onveilige 
situaties in en rond de woning plus het verhelpen hiervan vormt hiervan een belangrijk aspect. Ook 
The Great Neighborhood Book doet hierover een uitspraak: “The true measure of neighbourhood 
liveability is whether senior citizens and disabled people can get around comfortably. If it’s a good 
place for them, then it’s good for everybody.”130 Dit geldt overigens net zo goed voor kinderen. Uit 
het boek Happy City: “In the fair cities streets are safe for everyone.  Specially children. De 
Bogotaanse politicus Enrique Penalosa wordt geciteerd: Your streets are not inclusive until you can 
imagine an eight-year-old or an eighty year old walking safely and independently.”131 
 
Interessant is in dit kader ook de uitspraak die in Happy City wordt gedaan in relatie tot de inrichting 
van de ruimte en verkeersveiligheid: “By corralling pedestrians with fences, barriers, and dispersed 
crosswalks, engineers send drivers a message that it is safe to put the pedal to the metal.  (we drive 
according to how safe the road feels)…. Lines of trees along roads were actually associated with 
fewer crashes because the complexity they added caused people to show down.”132  

Fysieke veiligheid gaat over het voorkomen van ziektes, uitnodigen tot een gezonde leefstijl en 
voorkomen  van vandalisme en criminaliteit.  

 

Resultaten literatuurstudie leefomgeving samengevat:  

o Architectonische schoonheid: gevels moeten – vooral op ooghoogte – variatie hebben. 

o Ruimtelijke kwaliteit: een combinatie van veel groen en een lage gebouwdichtheid (hoog 
kan dus wel) en ruimtes (zoals pleinen) zonder auto’s. 
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o Kwaliteit van groen en water: o.a. variatie, nabijheid, functie en onderhoud. 

o Basisvoorzieningen (scholen, winkels, ov, …) 

o Ontmoetingsmogelijkheden/sociale cohesie: o.a. a.g.v. afbakening, voortuintjes, autovrije 
straten en veel ontmoetingsplekken (buiten en binnen). 

o Invloed-/controlemogelijkheden: informele controle van bewoners over medebewoners en 
controle over fysieke ingrepen.  

o Fysieke veiligheid: voorkomen van ziektes, uitnodigen tot een gezonde leefstijl en 
voorkomen  van vandalisme en criminaliteit.  

 
 

4.2.  Woning 
We gaan nu  in op de relatie tussen het ontwerp van de woning en het ‘geluk’ van haar bewoners. 
Hierover is in de literatuur echter aanzienlijk minder te vinden.  
 
Bewonersevaluaties zijn meestal ‘tevredenheidsonderzoeken’). Een voorbeeld hiervan is een artikel 
van Jelle Persoon en Robert van Vooren In Renovatie (4-2008) dat zij schreven op basis van enquêtes 
van de Woonhulpgroep. Hieruit bleek dat bewoners graag in hun woning wonen omdat de buurt en 
de directe woonomgeving hen bevalt, de woning ruim is en de tuin of buitenruimte voldoet aan de 
wensen. Zij wonen echter minder graag in hun woning omdat de thermische isolatie en de 
geluidsisolatie niet voldoen, de woning te klein is en de staat van onderhoud slecht is.  
 
Uit een onderzoek van Renda uit 2012133 naar de ervaringen van bewoners met renovaties blijkt het 
volgende. Bewoners blijken over het algemeen redelijk tevreden over hun woning te zijn. De 
belangrijkste verbeterpunten voor wat betreft de woning zijn volgens bewoners de (uitrusting van) 
de keuken en de badkamer. Ze willen hier tot op zekere hoogte ook zelf een rol in spelen en zelf of in 
overleg keuzes kunnen maken. Wanneer gekeken wordt naar de aspecten waarop de bewoner het 
liefst invloed wil hebben, blijkt dat ontwerp, functionaliteit en kleur veruit het belangrijkst zijn.  
 
Dit onderzoek zegt ook iets over de wijze waarop bewoners destijds energiebesparende maatregelen 
beschouwden. Een aanzienlijk deel van de bewoners (45 procent) vindt de huidige woning niet 
energiezuinig genoeg en bewoners zien met name kansen om dit te verbeteren in de diverse vormen 
van isolatie (dak, muur en vloer). Voor deze verbetering leggen ze de bal bij de corporatie. Bijna 60 
procent van de bewoners maakt zich ernstige zorgen over de stijgende energieprijzen en ongeveer 
de helft van de bewoners staat (zeer) open voor een huurverhoging, mits de energierekening met 
een gelijk aandeel daalt. Ten slotte: een belangrijk onderdeel bij het aanbieden van 
energiebesparende maatregelen bij bewoners zijn de garanties op besparingen.  
 
Ten slotte: volgens Van Dorst134 kregen in de Nationale pakketten Duurzaam Bouwen van destijds 
psychologische factoren ook aandacht. Hij noemt privacy, uitzicht, esthetische kwaliteit en 
individuele controle. Wij hebben echter geen onderzoeken kunnen vinden naar bevindingen op dat 
vlak. Van Dorst: “Onderzoek met betrekking tot het binnenmilieu en comfort richt zich op 
gezondheid, veiligheid en op het welzijn van mensen in gebouwen. Een groot deel van de 
maatregelen gaat over voorkomen van hinder.” 
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Of onderzoeken naar bewonerservaringen de emotionele binding van mensen met hun woning 
werkelijke reflecteren, is de vraag. Omgevingspsychologen hebben bijvoorbeeld een andere 
invalshoek en doen andere uitspraken over dit onderwerp.  
De Amerikaanse omgevingspsychologe Judith Heerwagen (onder andere verwoord in haar artikel 
Psychosocial Value of Space135) en de Amerikaanse architect en onderzoeker Grant Hildebrand 
(onder andere in zijn boek ‘Origins of architectural pleasure’136) zeggen bijvoorbeeld iets meer over 
de emotionele beleving van een woning.  
 
Het tijdschrift Psychologie Magazine heeft de bevindingen van Hildebrand en Heerwagen 
samengevat.137 Zij stellen dat volgens deze auteurs de volgende vijf kenmerken bepalen hoe prettig 
we een huis vinden: 
 

o Overzicht en toevlucht 
“We worden aangetrokken door huizen die geborgenheid en veiligheid geven en 
tegelijkertijd een goed uitzicht bieden op de omgeving. Zo voelen we ons het meeste in ons 
element in een woonkamer met weids uitzicht op de omgeving, waarin we ons tegelijkertijd 
geborgen voelen – bijvoorbeeld door een knus hek bij de haard of een gedeelte met een 
verlaagd plafond. Dit verklaart waarom hoger gelegen appartementen meestal populairder 
zijn dan die op de begane grond (meer uitzicht, minder inkijk). Overzicht en toevlucht zijn 
twee uitersten. Het eerste is weids en licht, de tweede is kleiner en donker. Hoe meer ze met 
elkaar contrasteren in een woning , hoe aantrekkelijker we die vinden. Feit is wel dat 
moderne huizen vaak een slechte balans tussen deze kenmerken hebben 
Een voortuin is vanwege ditzelfde contract aantrekkelijk.  Hoewel we er bijna nooit zitten 
hebben we er graag een zodat we ons minder bekeken voelen. Daarom is ook de diepte van 
voortuinen belangrijk. Bewoners met voortuinen dieper dan twee meter zijn meer tevreden 
over hun buurtgroen dan bewoners met geveltuinen of ondiepe voortuinen in hun straat.”   
 

Deze bevindingen worden bevestigd door de resultaten van de Belevingswaardenmonitor 
van de Nota Ruimte 2006138: Hieruit blijkt onder meer het belang van het uitzicht aan de 
straatzijde van de woning. Zo vonden Bervaes et al. (2004)139 een duidelijk hogere 
verkoopwaarde van de woning wanneer de woning op groen of water uitkijkt. Bewoners die 
op water of groen (park, plantsoen, groenstrook, geveltuin of voortuin aan de overzijde van 
de straat) uitkijken, zijn duidelijk meer tevreden dan bewoners die uitkijken op gebouwen of 
pleinen. De eerder genoemde Deen Jan Gehl stelt dat 3,25 de ideale maat voor een voortuin 
is omdat je er zowel in gesprek kunt komen met voorbijgangers als je terug kunt trekken.140  
 

o Belofte 
“Belofte is iets wat we niet kunnen zien en wat ons nieuwsgierig maakt – een huis met 
verrassende hoekjes en niveauverschillen, een bochtig tuinpad dat verdwijnt in het groen.”  
De auteurs van de Psychologie-special vermelden – helaas zonder bronvermelding – dat 
Japanse onderzoekers bijvoorbeeld ontdekten dat we huizen mooier vinden wanneer de 
voorgevel verstopt is achter twee bomen dan wanneer die open en bloot is. 
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o Risico 
Volgens de auteurs van de Psychologie special kan risico een ruimte extra boeiend maken 
(hoge plafonds, open trappenhuizen en hoge balustrades,…). 
 

o Complexe orde 
Ten slotte wijzen ze op de balans tussen voorspelbaar en ordelijk enerzijds en 
onvoorspelbaar en gevarieerd anderzijds. 

 
Ook de van oorsprong Oostenrijkse architect (later hoogleraar in de VS) Christopher Alexander geeft  
in zijn ‘Pattern Language’141 aanbevelingen voor het ontwerp van woningen en ook hij neemt 
belevingsaspecten mee. Deze laatste staan echter vaak wat ver af van de architectuur van het 
overgrote deel van de Nederlandse woningvoorraad en vertonen waar dat niet het geval is overlap 
met de bevindingen van Heerwagen en Hildebrandt.  

Een meer directe link tussen wonen en geluk wordt gemaakt door Paul J. J. Pennartz.142 Hij  
behandelt  het begrip ‘gezelligheid’ (‘atmosphere’) in relatie tot de woning. Hij gebruikt daarbij onder 
meer inzichten van de fenomenoloog Herbert Gans.143 Gans onderscheidt potentiële omgeving van 
effectieve omgeving. Potentiële omgeving is te zien als het resultaat van perspectief, motivaties, 
overwegingen en beslissingen van professionals: de architectonische en materiële omgeving. 
Effectieve omgeving is die zoals ervaren en in gebruik genomen door de gebruikers. Het is de 
culturele en persoonlijke interpretatie van de potentiële omgeving. In de woorden van Pennartz: ‘de 
materiële omgeving is niet effectief in zichzelf. Het potentieel ervan moet effectief worden gemaakt 
op een conceptueel niveau.’  
Dit betekent ook dat een woning niet in zichzelf gelukkig maakt, maar dat wel potentieel kan zijn.  
Dit onderstreept nogmaals dat het moeilijk is om eenduidige relaties te leggen tussen ‘de woning’ en 
‘geluk’. Wel kunnen eventueel elementen in de potentiële omgeving (inclusief de woning) worden 
onderscheiden die als ‘effectoren’ (term van Pennartz) kunnen dienen voor de gelukservaring van 
bewoners.  
 
‘Geluk’ wordt overigens niet door iedereen op dezelfde manier beleefd. Persoonlijke voorkeuren en 
opvattingen van bewoners bepalen in sterke mate de gelukservaring die men verbindt aan een 
woning. Ook blijken sociaal-economische factoren daarbij een rol  te spelen. Elisabeth Shove144 
refereert aan diverse onderzoeken over beslissingen van consumenten bij onder meer het kopen van 
woningen. Het blijkt dat kopers met een ruimer budget vooral een woning zoeken ‘die bij hen past’ 
en naar ‘liefde op het eerste gezicht’. Kopers met een kleiner budget zijn meer pragmatisch. Voor 
hen is locatie belangrijker. ‘These people want a house that is “no trouble”.’ Vooral kosten en 
comfort zijn zwaarwegend bij besluitvorming, in plaats van karakter en persoonlijkheid. Ze hebben 
andere voorkeuren.  
Maar, stelt Shove: beide onderzoeksgroepen stellen dat ze ‘geen andere keus hadden’ dan de 
woning te kiezen die ze nu hebben. Er is sprake van een zekere ’onvermijdelijkheid’ van hun keus, zij 
het om verschillende redenen. De keuze wordt achteraf gerechtvaardigd; kopers hebben daar 
immers belang bij. Daarbij is er wel een grote verscheidenheid. Bij alle kopers blijkt er een mix van 
pragmatisme, ‘gut feeling’ en emotie te zijn.  
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Resultaten literatuurstudie woning samengevat:  

Ook op het niveau van de woning gaan we om tot goed hanteerbaar vergelijkingsmateriaal te komen 
op zoek naar een compact overzicht. Wat zeker belangrijk is: 

o hinder moet voorkomen worden 
o geen onaangename temperaturen 
o geen tocht 
o geen geluidhinder 
o goed functionerende installaties 
o goede technische staat overig 

o er moeten maatregelen zijn getroffen die betrekking hebben op veiligheid 
o voldoende ventilatie 
o veel daglicht 

o de woning moet voldoende groot zijn 
o en het is positief als er sprake is van de volgende psychologische factoren: 

o overzicht en toevlucht (privacy en uitzicht) 

o esthetische kwaliteit (o.a. zicht op groen) 

o individuele controle (bijv. invloed op (uitrusting van) de keuken en de 

badkamer) 

o belofte 

o risico 

o complexe orde 
 
 

4.3 Ervaringen met eco-woningen en -wijken in Nederland 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk beschrijven we in het kort de resultaten van een vergelijkend 
onderzoek naar projectevaluaties van eco-wijken. Bij al die evaluaties is gebruikgemaakt van 
gestructureerde vragenlijsten gericht op het meten van waardering/tevredenheid van de 
bewoners.145  
 
Ger de Vries, de auteur van dit rapport, concludeert dat bewoners op woningniveau vooral 
onderstaande maatregelen positief waarderen: 

o lagetemperatuurverwarming (vloer- en wandverwarming); 
o een behaaglijk binnenklimaat door goede thermische isolatie; 
o toepassen van zonne-energie; 
o grote ramen voor daglicht146. 

 
Als negatief worden ervaren: 

o geluidhinder door ventilatiesystemen en warmtepompen; 
o te weinig verse ventilatielucht; 
o oververhitting in de zomer door het ontbreken van zonwering, vooral op de slaapkamers; 
o slechte regelbaarheid van de installaties en het ontbreken van de regelbaarheid per vertrek; 
o trage opwarming in de winter; 
o te weinig voorlichting over het gebruik en onderhoud van installaties en ventilatiesystemen. 
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Een van de onderzoeken die in bovengenoemde studie worden samengevat en besproken, betreft 
een onderzoek specifiek naar waardering van de leefomgeving.147 In deze studie stond de volgende 
vraag centraal: “Is het zo dat een duurzaam gebouwde woonwijk een meer duurzame leefomgeving 
oplevert en maakt het dan verschil of de duurzaam gebouwde woningen al dan niet met 
bewonersparticipatie tot stand zijn gekomen?” Het betreft hier dus geen specifiek onderzoek naar de 
relatie tussen eco-wijken en geluk, maar er zijn wel raakvlakken, waardoor de bevindingen 
interessant kunnen zijn voor ons onderzoek. 
 
Om een antwoord op de gestelde vraag te vinden, is een onderzoek gestart naar buurten die op een 
duurzame/milieuvriendelijke manier zijn gebouwd, al dan niet met bewonersparticipatie of door 
bewonersinitiatief tot stand gekomen. Deze buurten zijn vergeleken met buurten in dezelfde wijk die 
op ongeveer hetzelfde moment zijn gebouwd, maar waar geen duurzame maatregelen zijn getroffen. 
Interessant is te weten of mensen liever in hun eigen buurt of juist in de andere (dichtbij gelegen) 
buurt zouden willen wonen. Het onderzoek behelst 4.485 woningen van 56 projecten, te beginnen bij 
Ecolonia te Alphen aan den Rijn, Ecodus in Delft en Het Groene Dak te Utrecht, Nieuwland te 
Amersfoort, het GWL-terrein te Amsterdam tot recente projecten als De Kersentuin in Utrecht 
(Leidsche Rijn). Van de 56 projecten zijn er 36 op een duurzame of milieuvriendelijke manier 
gebouwd en 20 op een ‘gewone’ manier tot stand gekomen, dus zonder aandacht voor 
milieuaspecten. Van de 36 projecten die op een duurzame of milieuvriendelijke manier zijn gebouwd 
zijn er 18 met bewonersparticipatie of door een bewonersinitiatief tot stand gekomen. 
 
Een aantal opvallende conclusies uit dit onderzoek waren: 
“In het algemeen zijn de bewoners van alle drie de categorieën tevreden over hun woning en hun 
woonomgeving. Dit geldt zowel voor de bewoners van de milieuwoningen, al dan niet met 
participatie tot stand gekomen, als voor de bewoners van de referentie woningen. In de buurten met 
referentiewoningen zijn wel meer tweede bewoners. Kennelijk wordt in de buurten met de 
milieuwoningen minder verhuisd.” 
“De bewoners van de milieuwoningen met participatie willen absoluut niet wonen in de betreffende 
referentiewoningen en vaak is dit ook omgekeerd. Voor de bewoners van de milieuwoningen zonder 
participatie geldt hetzelfde. Kennelijk wordt tot nu toe op de markt tegemoet gekomen aan de 
wensen van de huidige bewoners. Specifieke vormen van duurzaam/ecologisch bouwen zijn voor 
specifieke groeperingen. Voor elk wat wils. De redenen waarom bewoners niet in een andere buurt 
willen wonen hebben nauwelijks betrekking op specifieke milieumaatregelen maar op buurt of 
wijkkenmerken. Voor de milieuwoningen zonder participatie blijkt het opnemen van 
milieumaatregelen in de woning geen enkel probleem, vooropgesteld dat de maatregelen bij 
aankoop al aanwezig zijn. Milieuwoningen die met participatie tot stand zijn gekomen dragen vaak 
een specifiek karakter (ecologisch) dat door de bewoners van de andere twee woningcategorieën 
niet wordt gewaardeerd.” 
“Leidt een duurzame buurt nu ook tot een duurzaam leefbare buurt? Er zijn verschillen in de scores 
ten aanzien van de door bewoners gepercipieerde leefbaarheid, de sociale contacten in een buurt en 
de sociale interactie. Op al deze drie aspecten scoort de milieuwoning met participatie het hoogst, 
gevolgd door de milieuwoning zonder participatie en daarna de referentiewoning. De verschillen zijn 
het grootst op het aspect van de gepercipieerde leefbaarheid, de leefbaarheid zoals die door de 
bewoners wordt ervaren. Hoewel de verschillend op aspecten als sociale contacten en sociale 
interactie minder groot zijn, blijft de conclusie gerechtvaardigd dat duurzame buurten leiden tot een 
meer duurzaam leefbare buurt.”  
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En: “Groen in de buurt wordt door de bewoners van de milieuwoningen en de referentie woningen 
erg gewaardeerd en verbetert volgens hen de visuele kwaliteit. Een belangrijk aspect is het groene 
uitzicht vanuit een raam, maar ook groen op straat en de beplanting aan de voorkant van het huis. 
Plantsoenen en binnentuinen zijn ook vaak genoemd waar het gaat om de waardering van het groen 
in de buurt of directe woonomgeving.” “Veel bewoners vinden water of waterpartijen in de buurt erg 
belangrijk en zijn daarover ook tevreden. Water verhoogt de visuele kwaliteit van een buurt (het 
maakt de buurt mooier) en doet ook natuurlijker aan.” 
 
Uit dit onderzoek kan niet worden geconcludeerd dat milieumaatregelen een bijdrage leveren aan 
geluk. Wel wordt duidelijk dat de mening over deze maatregelen sterk persoonsgebonden is. 
 
 

4.4.  Conclusie148 
Leidt onze literatuurstudie tot de conclusie dat er causale verbanden zijn tussen plek en geluk? Op 
het gebied van de leefomgeving durven we deze vraag instemmend te beantwoorden. Op 
woningniveau is het echter veel minder duidelijk. Om toch een duidelijk beeld te krijgen gebruiken 
we bij het trekken van onze conclusies een driedeling die werd geïntroduceerd door de Japanse 
hoogleraar Noriaki Kano. De indeling staat in relatie tot het verkooppotentieel van producten en 
kenmerkt zich door de begrippen dissatisfier, satisfier en delighters. Zij hebben de volgende 
betekenis149:  

- Dissatisfiers of ‘basic needs’ zijn de onuitgesproken kwaliteiten waaraan een product moet 
voldoen. Als een product deze kwaliteiten niet heeft is ‘de klant’ bijzonder ontevreden. Denk 
bij aan een hotel aan het gegeven dat de kamer schoon moet zijn. 

- Satisfiers of ‘performance needs’ zijn duidelijke kwaliteiten op basis waarvan producten 
worden vergeleken en keuzes worden gemaakt. Aansluitend op het hotelvoorbeeld gaat het 
hier om de prijs, de ligging van de kamer, de internetkwaliteit e.d. 

- Delighters of ‘excitement needs’ hebben de zogenaamde ‘wow-factor’. Het gaat hierbij om 
kwaliteiten die indruk maken en extra waarde toevoegen. Ze zijn meestal ook 
onuitgesproken. Bij een hotel zou het een onverwachte versnapering op de hotelkamer 
kunnen zijn of een extra service.  

 
Zoals we in hoofdstuk 1 al zeiden: ons onderzoek gaat niet zozeer over ‘het oké zijn’ van een woning 
of wijk. Het gaat ons niet  zozeer om het voldoen aan basiskwaliteitseisen aan woning en 
leefomgeving, al dan niet op het gebied van duurzaamheid(smaatregelen).  Dus  niet over 
‘dissatisfiers’. Het gaat over meer. Over delighters (dat wat – mogelijk onverwacht – extra indruk 
maakt (het gelukskwabje in de hersenen doet oplichten) en in mindere mate over satisfiers (wat 
aantrekkelijk maakt).   
Daarbij is het wel belangrijk om op te merken dat de vergelijking tussen ons onderzoeksonderwerp 
en de driedeling van Kano niet helemaal op gaat. Kano richt zich immers op een oorzakelijk verband 
tussen waardering en verkooppotentieel terwijl diverse geraadpleegde bronnen juist benadrukken 
dat er niet altijd een oorzakelijk verband is tussen geluk en plek. Het is immers heel persoonlijk.  
Dat blijkt alleen al wanneer we dit afzetten tegen ‘het kiezen voor duurzaamheidsmaatregelen’. Voor 
bewoners kan dat een relatie hebben met ‘basic needs’ (dissatisfier) vanuit heel verschillende 
perspectieven. Voor iemand die bewoner wil worden van een eco-project, kan duurzaamheid een 
basisvereiste zijn (het niet realiseren van maatregelen leidt dan tot onvrede). Voor iemand die alleen 
maar mag bouwen onder bepaalde voorwaarden die gekoppeld zijn aan duurzaamheid, is 
duurzaamheid ‘een omstandigheid’, die niet per se als positief wordt ervaren. Maar voor beide 
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categorieën geldt dat het voldoen aan basiskwaliteiten wat betreft bouwkwaliteit en bijvoorbeeld 
installaties ‘dissatisfiers’ zijn. 
Bij een ideale wijk gaat het er echter om of er voor zo veel mogelijk mensen in al hun 
verscheidenheid aanknopingspunten zijn om op hun eigen manier gelukkig te zijn. De generieke 
bevindingen die uit de literatuurstudie voortkomen kunnen helpen dit ideaalbeeld vorm te geven. 

Woningniveau 
Als we kijken naar het woningniveau, dan kan je stellen dat de psychologische factoren en de 
afmeting van de woning tot de categorieën delighters en satisfiers horen. Het betreft overzicht en 
toevlucht (privacy en uitzicht), esthetische kwaliteit (o.a. zicht op groen), individuele controle (bijv. 
invloed op de vormgeving van keuken en de badkamer, maar ook het kunnen realiseren van 
duurzaamheidsmaatregelen kan daaronder vallen) en verassende elementen (samenvoeging van 
belofte, risico en complexe orde). Aanwezigheid, kwaliteit en grootte van voor- en achtertuinen mag 
je hier waarschijnlijk ook onder laten vallen. Er is hierbij immers een duidelijk verband met ‘privacy 
en uitzicht’ en ‘zicht op groen’. In dit kader is ook de visie van Heidegger interessant.  Hij beweerde 
dat mensen zich in moderne gebouwen niet thuis voelen als gevolg van de geïndustrialiseerde 
bouwindustrie, waarbij professionals gebouwen realiseren voor bewoners die zij niet kennen. De 
gestandaardiseerde na-oorlogse woningbouw in Nederland vormt een toonbeeld hiervan waardoor 
je voorzichtig kan concluderen dat als gevolg hiervan de delighters en satisfiers die op woningniveau 
mogelijk zijn over het algemeen wat op de achtergrond zijn geraakt. Wat ook opvalt als je deze 
indeling maakt is dat wat wij positief aan de geluksfactor koppelen (delighters en satisfiers) 
grotendeels over ruimtelijke kwaliteit gaat en daarmee over het speelveld van ontwerpers. Ook het 
aspect van variatie in de gevel, nu ondergebracht bij het hoofdstuk leefomgeving, sluit hierop aan. 

Tot de dissatisfiers vallen alle andere aspecten (geen onaangename temperaturen, geen tocht, geen 
geluidhinder, goed functionerende installaties, goede technische staat overig, voldoende ventilatie 
en voldoende daglicht). Een goede bouwkundige kwaliteit en goed functionerende installaties (al dan 
niet gerelateerd aan duurzaamheid) behoren tot de basiskwaliteit die bewoners verwachten. Omdat 
we vaststellen dat de ruimtelijke aspecten bij het ontwerp  van  de traditionele rijtjeshuizen in 
Nederland maar in zeer beperkte mate een rol spelen, ook vanwege de focus op betaalbaarheid, 
durven we te concluderen dat de relatie tussen woning en geluk over het algemeen nogal zwak is in 
Nederland. Een woning moet vooral voldoen aan basiskwaliteiten (de dissatisfiers).  
 
Leggen we deze bevindingen naast de conclusies van het eco-wijkenonderzoek dan valt vooral de 
invloed van de factor ‘invloed’ op. Immers: milieuwoningen met participatie scoren het hoogst op 
gepercipieerde leefbaarheid, de sociale contacten in een buurt en de sociale interactie. Dit zijn 
elementen waaruit uit het leefomgevingsdeel van het onderzoek bleek dat die een grote positieve 
bijdrage leveren aan geluk. Milieuwoningen zonder participatie scoren weer hoger dan 
referentiewoningen. Een mogelijke oorzaak van dit verschil is dat bewoners milieumaatregelen niet 
bewust kozen maar wel waardeerden toen ze er mee in aanraking kwamen. Dat diverse 
milieumaatregelen dus delighters bleken te zijn.  
 

Leefomgeving 
Houd je dezelfde driedeling aan voor de conclusies op het gebied van de leefomgeving dan wordt 
meteen duidelijk dat de leefomgeving een veel grotere positieve stempel drukt op het geluk in 
Nederlandse wijken dan de woning. De meeste factoren zijn immers onder delighters en satisfiers  te 
scharen. Eigenlijk vallen alleen basisvoorzieningen en fysieke veiligheid  binnen de categorie 
dissatisfiers (hoewel het aspect ‘voorkomen van ziektes’ ook weer onder satisfiers zou kunnen 
vallen). De volgende factoren zijn aantoonbaar van invloed op geluk: architectonische schoonheid, 
ruimtelijke kwaliteit, kwaliteit van groen en water, ontmoetingsmogelijkheden/sociale cohesie en 
invloed-/controlemogelijkheden. Je zou op basis van deze bevindingen voorzichtig kunnen stellen dat 
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een goede ontwerper van de openbare ruimte  zonder veel extra meerkosten een grote bijdrage aan 
bewonersgeluk kan leveren.  

Leg je deze conclusies weer naast het eco-wijkenonderzoek, dan zijn het met name de kwaliteit van 
groen en water, de sociale cohesie en de invloed/controlemogelijkheden (participatie) die hieruit 
duidelijk naar voren komen.  

Algemeen kan dan ook wel geconcludeerd worden dat de kwaliteit van de leefomgeving een factor 
van veel grotere invloed is op de geluksbevinding dan de kwaliteit van de woning (en ook dat de 
bevindingen van Heidegger uit de jaren vijftig nog steeds van waarde zijn). 
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5.  Bevindingen per wijk 
 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekresultaten per wijk beschreven. Deze bestaan uit de interviews 
maar ook uit persoonlijke observaties van de onderzoekers. Per project kon slechts met een beperkt 
aantal bewoners worden gesproken. Omdat we weten dat meningen sterk uiteen kunnen lopen, 
realiseren we ons dat we op basis van dit onderzoeksmateriaal alleen geen algemene conclusies 
kunnen trekken. Door de bevindingen echter naast de (samengevatte) resultaten van het 
literatuuronderzoek te leggen neemt de betekenis van de bevindingen sterk in waarde toe. De 
interviewresultaten illustreren voor de Nederlandse situatie dan als het ware wat uit allerlei 
internationale onderzoeken blijkt. Als basis voor de indeling van de projectanalyses hebben we 
daarom de samenvattingen van de literatuuronderzoeksresultaten gebruikt.150 
   

5.1.Ecodus 
Bij bezoek aan de wijk valt op dat Ecodus een heel groene wijk is. In Ecodus was het bestaande 
slotenpatroon een belangrijk uitgangspunt bij het stedebouwkundig plan. Nog steeds is het water op 
veel plekken een goed herkenbaar landschappelijk element. De waterpartijen worden goed 
onderhouden. Naast (deels grote) bomen langs de straten en veel groen langs het water in de wijk 
zijn er veel (deels doodlopende) voetpaden met veel groen. De wijk is verkeersluw; autoverkeer kan 
maar op twee plaatsen de wijk binnen.   
Sommige ‘overtuinen’ (behalve een kleine voortuin is er aan de overkant van de voetpaden nog een 
stukje tuin die door de bewoners mag worden ingericht) zijn met veel zorg en groene vingers 
aangelegd en onderhouden, sommige zijn rommelig. Hier en daar worden nog groenten verbouwd 
en vruchten geteeld , zoals de ontwerpers destijds wilden stimuleren. Op andere plekken blijken de 
overtuinen restruimte zonder veel functie, soms zelfs bestraat. Sommige tuinen zijn open en men 
kan er zo inkijken, anderen zijn afgesloten met schuttingen of hekjes. Ook bij de achtertuinen zijn er 
verschillen: soms hoge gesloten schuttingen, soms lage open hekjes. Blijkbaar verschilt de behoefte 
aan privacy. De woningen aan de paden liggen dicht aan het pad; voet- en fietsverkeer komt vlak 
langs de ramen. Bij veel woningen zijn in meer of mindere mate maatregelen genomen tegen 
binnenkijken.  
In een aantal straten grenzen de voordeuren vlak aan de straat; wel is gezorgd voor enige afwisseling 
(verspringingen in de gevels), wat het aanzicht aantrekkelijker maakt. Hier en daar zijn bankjes 
geplaatst. In de straten waar de woningen pal aan de staat grenzen, blijken de rolcontainers voor 
verschillende soorten afval het straatbeeld te domineren, wat ze visueel minder aantrekkelijk maakt.  
In de groene straatjes vielen ze wel wat meer weg. 
Op de premiekoopwoningen (rijwoningen),  die oorspronkelijk allemaal twee verdiepingen hadden, 
zijn soms verdiepingen gezet. De rijtjeshuizen hebben platte daken en op sommige daken zijn 
zonnepanelen geplaatst. In de wijk komen veel verschillende woningtypes voor. Bij sommige 
woningen kan op eigen terrein worden geparkeerd, maar zeker niet overal. Ook de grootte van de 
tuinen varieert.  
Een bewoonster vertelt dat de huidige corporatie van de huurwoningen zonneboilers deels heeft 
vervangen. Een deel van de huurwoningen is echter verkocht.  

Leefomgeving 

Architectonische schoonheid 
Uit de literatuur bleek onder meer dat de variatie van gevels een bijdrage kan leveren aan het 
woongeluk. In de wijk Ecodus zijn veel verschillende woontypes, waaronder een 
appartementengebouw met huurwoningen, eengezinswoningen die oorspronkelijk huurwoningen 
waren maar nu (gedeeltelijk) worden verkocht en zowel kleine als grote koopwoningen. Ook is een 

                                                           

150
 Zoals beschreven aan het einde van de paragraven 4.1. en 4.2. 
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woongebouw met appartementen gerealiseerd in VvE-verband. Deze variatie aan woningtypes leidt 
ook tot een variatie van de gevels. Die variatie werd versterkt door het feit dat bij een aantal van de 
kleinere koopwoningen in een latere fase een extra verdieping werd gerealiseerd. De reacties van 
bewoners hierop zijn niet onverdeeld positief. ‘Bij een groot deel van de kleinere eengezinshuizen 
(koopwoningen) hebben de bewoners later een verdieping er bovenop gebouwd. Dat was voor ons 
niet zo leuk. We hebben een dakterras. Daar kijkt men nu op uit.’ 
Vanuit duurzaamheidsperspectief is in deze wijk gekozen voor gevelbekleding met een duurzame 
houtsoort (Western Red Cedar, afkomstig uit verantwoorden bosbouw; hoeft niet geschilderd te 
worden). Deze keuze werd destijds door professionals niet alleen als ‘duurzaam’ maar ook als ‘mooi’ 
aan de bewoners gepresenteerd omdat het op esthetische wijze zou vergrijzen. In de praktijk blijkt 
het hout echter onregelmatig te verouderen en vlekkerig te worden. ‘Mijn vrouw vindt het hout 
afgrijselijk. Het zou mooi verouderen, het zou zilverkleurig worden. Ze hebben ons toen foto’s laten 
zien. Maar het zit pal in de zon. Dat wordt niet zilverkleurig.’  
Met betrekking tot architectonische schoonheid valt in dit project ook op dat professionals 
duurzaamheidsmaatregelen anders waarnemen dan bewoners: ‘De bewoners van Ecodus vonden het 
[VvE-appartementen]gebouw lelijk, maar de mensen van adviesbureau BOOM vonden het prachtig. 
Het is een heel andere perceptie.’ 
Er wordt door de bewoners veel gezegd over de sfeer van de wijk: ze zijn het erover eens dat het een 
rustige wijk is (dat vindt men positief), met veel groen. Een bewoonster refereerde naar een 
vakantiegevoel: ‘Het is ook fijn om hier te wonen, een beetje centerparkachtig. Het is rustig.’  

Ruimtelijke kwaliteit  
Autovrije/autoluwe straten in de wijk behoorde ook tot de duurzaamheidsmaatregelen, maar 
parkeren in de wijk is nu een probleem. ‘Wij konden zelf wel drie auto’s kwijt. We hebben er nu nog 
maar één. We hebben nu plantenbakken neergezet. Naast ons staat wel alles vol auto’s. Dat irriteert 
ons, maar het is niet anders. Zij hebben in hun deel van de wijk niet genoeg parkeerplaatsen. Omdat 
onze huizen groter zijn, hebben we eigen parkeerplaatsen.’ 

Kwaliteit van groen en water 
Veel groen en zo min mogelijk verharding was een andere duurzaamheidsmaatregel voor de wijk. 
Het vele groen wordt aan de ene kant wel gewaardeerd maar tegelijk komt het ook voor dat men 
opziet tegen het onderhoud of vindt dat de buren het niet goed doen. ‘Mevrouw X is blij met de 
‘overtuinen’. Ze tuiniert er zelf nog steeds met veel plezier. Dat geldt echter niet voor alle buren.  Ze 
had destijds appelbomen geregeld voor de verschillende tuintjes aan het pad. Laatst was er opeens 
een omgezaagd. Dat gaat me toch wel aan het hart.’ Ze merkt dat de bomen meestal niet goed 
worden onderhouden (gesnoeid). Steeds meer tuintjes worden ook verhard. ‘Mensen houden ook 
van een schoon straatje, waar ze niets aan moeten doen. Minimale verharding was bij de opzet van 
de wijk een aandachtspunt. Maar als je dat niet overdraagt….’  
Een andere bewoner zei: ‘Zo’n tuin is toch een heel gedoe. Je bouwde het 25 jaar geleden op en dan 
woekert het. Het terugkappen van het woud wordt dagelijkse kost, als je niet uitkijkt.’ En een huurder 
die zelf geen eigen tuin bij haar woning heeft: ‘Misschien komen ze hier ook wel wonen omdat ze 
tuintjes leuk vinden; die zijn hier goed onderhouden. Bij sommige huizen zitten wel drie tuintjes. Dat 
moet je leuk vinden.’ 
Twee van de geïnterviewde bewoners klagen erover dat andere bewoners hun voortuinen 
verharden. 

Basisvoorzieningen 
In de wijk zelf zijn geen voorzieningen, dit wordt echter niet als gemis ervaren omdat voorzieningen 
in de omgeving goed bereikbaar zijn. Alle geïnterviewde bewoners waarderen dat de wijk dicht bij 
het centrum en voorzieningen ligt. ‘Het is vanaf hier niet ver naar het centrum …’ ‘Vanuit mijn huis zit 
je met de fiets zo in de stad, door het fietstunneltje. Alles zit vlakbij.’ 
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Ontmoetingsplekken/sociale cohesie 
De sociale contacten in de wijk blijken mede afhankelijk te zijn van het deel in de wijk waar men 
woont, en is soms beperkt tot de eigen straat/pad: ‘Bijna iedereen woont er nog. Het is een hechte 
groep, niemand is van plan om weg te gaan. Men komt regelmatig bij elkaar over de vloer voor een 
borrel of barbecue. … ‘ Meneer X heeft weinig contact met bewoners in de wijk ‘buiten het rijtje’. 
‘Vaak zijn dat jongere mensen. Er is meer verloop. Het is van tijdelijke aard. Daar bouw je niets mee 
op.’ In andere delen van de wijk is zelfs het contact met de bewoners van de eigen straat/pad heel 
beperkt: ‘Er is niet veel onderling contact in dit deel van de wijk. … ‘ ‘Er wonen hier vooral veel jonge 
mensen, die doen hun eigen ding. Men begroet elkaar wel. Misschien zou het wel anders zijn als er 
meer kinderen woonden, dan spreek je elkaar meer.’  
Ook op woonpadniveau kan het contact beperkt zijn: ‘Als bewoners van het pad delen we een ladder. 
Dat is het enige gezamenlijke project dat we hebben. In het begin hadden we ook barbecues, maat 
dat moest ik altijd zelf organiseren. Na tien barbecues had ik daar geen zin meer in.’ De overtuinen 
zorgden aanvankelijk voor meer onderlinge communicatie, maar dit blijkt inmiddels verwaterd. ‘Het 
was voor mij niet alleen ecologisch, maar ook sociaal. Maar het blijkt toch niet zo te werken. Mensen 
hebben bijvoorbeeld last van de katten van de buren of van elkaars kippen. ’Ik vond dat juist leuk, dat 
je kunt zeggen: “Buurvrouw, je tomaten zijn rijp hoor, je moet ze plukken”. Dat sociale deel trok me 
juist wel aan, maar dat werkt dus toch niet. Wel jammer. […] De kinderen hebben wel veel op het pad 
gespeeld, bijvoorbeeld met de konijnen die een andere bewoner in de ‘overtuin’ had.’  
Met het ouder worden van de bewoners (leeftijdsfase) en verhuizingen (men deelt niet meer dezelfde 
geschiedenis) verandert het contact. ’Dat geeft wel een band, als je het samen hebt meegemaakt. De 
kleine kinderen, de barbecues. Je hebt een gezamenlijk verleden.’ ‘Voor één van de nieuwe bewoners 
in ons pad was het duurzame karakter van de wijk een reden om hier te komen wonen. Maar zij 
knapte erop af toen ze hier woonde en erachter kwam dat het niet zo gedragen wordt. Mensen kiezen 
niet altijd, zo is een van de buren hier komen wonen door omstandigheden; ze erfde  het huis. Die 
heeft er helemaal niets mee.’  

Invloed-/controlemogelijkheden 
Een van de geïnterviewde bewoners klaagt over het beleid van een woningcorporatie: ‘Eerst stonden 
er op alle daken zonneboilers, maar inmiddels maar een paar. Die woningen gaan in de verkoop, 
daarom doen ze er niets meer aan. Volgens mij krijgen ze daar alleen maar een nieuwe boiler als je er 
zelf voor betaalt.’ Ze vindt het jammer dat de corporatie de voorzieningen daar niet in stand houdt. 
Een andere bewoner klaagt over de aanpak van de gemeente m.b.t. de ontsluiting van de 
sportvelden naast de wijk. ‘Bij het Winterpad hield in de eerste jaren na de oplevering de wijk op, 
daarnaast lagen sportvelden en moestuinen.’ Volgens meneer werd voor de aanleg van tennisvelden 
aan de rand van de wijk de ontsluitingsweg ‘vergeten’. ‘Toen wilden zij bij ons een weg aanleggen. Ik 
ben toen heel actief geworden om die weg tegen te houden.’ Er werden bezwaarschriften geschreven 
en uiteindelijk kregen de bewoners gelijk, de gemeente had ‘onzorgvuldig’ gehandeld. Desondanks 
moest er een ontsluiting komen, en werd de weg alsnog gerealiseerd. Er werd een ‘deal gesloten’:  
een deel van de huizen kreeg een toegang via de andere kant. Ook geeft een van de bewoners aan 
negatieve ervaringen te hebben met lange vergunningsprocedures bij de gemeente: op het dak van 
de woning is een uitbreiding gerealiseerd. Hoewel de hoekwoningen een extra-laag-optie hadden, 
gold dat voor de naastgelegen woningen niet. De familie wilde de verbouwing echter samen met de 
buren uitvoeren; die wilden óók een extra laag (het idee was dat dan gelijk te doen). Maar daar paste 
het niet in het concept. Het duurde vijf jaar voordat het plan als geheel een vergunning kreeg. ‘Dat 
heeft veel ergernis opgeleverd. Je moet concepten maken die meeleven met de wijk, anders ontneem 
je mensen de kans om er iets moois van te maken.’ 
Mevrouw B. vindt het jammer dat ‘het verhaal van de wijk’ en de achterliggende redenen voor de 
duurzaamheidsmaatregelen, waaronder de ligusterhagen in plaats van schuttingen, niet is 
beschreven in een boekje voor de bewoners. ‘Dan was het leuker geweest voor de mensen. In het 
koopcontract staat wel dat schuttingen niet de bedoeling zijn, maar dat is verwaterd.’ Het gebrek aan 
communicatie beïnvloedt ook het gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. ‘Mensen 
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zien de ligusterhagen steeds meer als last. Te veel werk. Misschien hadden we moeten organiseren 
om het onderhoud samen te doen. Mensen mee moeten nemen dat het ook léuk is.’ ‘Je zou het eigene 
van de wijk beter moeten vertellen, dat overdragen, ook aan de nieuwe bewoners, dan vertelt zich 
dat wel door. Vroeger zeiden we tegen elkaar: ‘Hee, heb jij ook de egels gezien; dat kwam door die 
hagen. Nu speelt dat niet meer.’ 

Fysieke veiligheid 
Hoewel de wijk door alle bewoners als ‘rustig’ werd omschreven, vertellen twee bewoners over 
inbraken en noemt een van hen ook overlast door hangjongeren. 
 
 
Woning 
 
Hinder voorkomen 
Een van de geïnterviewde bewoners vindt haar woning in de zomer te warm. ‘Het huis is wel warm in 
de zomer. Sommige huurders hebben zonwering aangebracht’. Maar zij niet. ‘Dat doe je alleen als je 
weet dat je er lang blijft wonen.’ Het lage energieverbruik wordt door alle geïnterviewde bewoners 
gewaardeerd. ‘Het huis is goed geïsoleerd. Het is comfortabel; we stoken nauwelijks. In de serre aan 
de achterkant komt veel zon binnen.’ 
Een van de bewoners klaagt over de geluidswering tussen de woningen onderling: ‘Een nadeel van de 
woningen is volgens mevrouw X dat de woningen heel gehorig zijn. Geluidsoverlast is daardoor een 
probleem. Bijvoorbeeld voor de buurvrouw, die een tussenwoning heeft. Doordat de woningen 
gespiegeld zijn, grenzen van haar beide buurwoningen de hal en de toilet aan haar woonkamer en zij 
is daar gevoelig voor. Het was een van de duurzaamheidsmaatregelen om puingranulaat in het beton 
toe te passen als toeslagmateriaal, ter vervanging van grind. Volgens mevrouw X zou dit een nadelig 
effect kunnen hebben op de geluidswering, maar is dit niet onderzocht.’  
Ook zijn er klachten over de werking van de zonnecollectoren op de daken: ‘Ik ben techneut, ben me 
erin gaan verdiepen. Bijvoorbeeld in de zonnecollector op het dak. Maar dat ding ging vaak kapot. Er 
waren veel kinderziektes en in een strenge winter bevroor hij.’ Nu is er geen zonnecollector meer op 
het huis. Een bewoner klaagde dat er geen inzicht was in de werking van de zonnecollectoren: ‘De 
oude zonnecollectoren die op het dak stonden zijn verwijderd en zijn vervangen door nieuwe 
collectoren. De oude collectoren werkten niet. Dat hebben we per toeval ontdekt. De collectoren 
waren gehuurd. We betaalden hiervoor € 14 per maand aan het energiebedrijf. Er zat geen meter en 
niets om aan te tonen hoeveel het oplevert. Je moet mensen er wel eigenaar van maken.’  
Van de oorspronkelijk geplande duurzaamheidsmaatregelen in de woning zijn enkele maatregelen 
niet uitgevoerd, en andere later aangepast. Voorbeelden zijn de gesloten keuken, de 
afvalscheidingskast in de keuken, zonneboilers, keuze voor een ander verfsysteem, onderhoud van 
het hout e.d. ‘Er was destijds gekozen voor duurzame verf (watergedragen verfsysteem) en 
vurenhout. We hebben nu andere verf. De gevoelige (vuren)houten delen gingen rotten. Dat vond ik 
slecht: je kunt beter goedgekeurd hardhout erin zetten. De buitendeuren bij ons zijn nu allemaal 
nieuw, van hardhout. Behalve de voordeur, die staat minder in de regen.’ ‘Duurzaam is leuk, maar je 
moet ook voor kwaliteit zorgen.’ Een ander voorbeeld: ‘In de serre aan de achterkant komt veel zon 
binnen, dat wordt gewaardeerd. De serre wordt echter niet als echte serre gebruikt, maar is 
betrokken bij de woonkamer.’ Een andere bewoner klaagt over aanpassingen die andere bewoners 
hebben uitgevoerd. De duurzame maatregelen in de woning heeft ze, in tegenstelling tot veel buren, 
gelaten zoals het was. ‘Zoals de gesloten keuken. Andere wijkbewoners plaatsten inmiddels kunststof 
kozijnen. Dat vind ik vreselijk. ‘Sommige buren doen helemaal niets met duurzaamheid.’ Een 
bewoonster is niet tevreden met de aansluiting van de voordeur op de stoep. ‘Dit is een ontwerpfout. 
De schuur zit lager dan de voordeur. Daardoor hebben we een drempel bij de voordeur. De voordeur 
is te hoog.’ 
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Gezondheid bevorderen 
Twee bewoners zijn positief over het vele daglicht in de woning, verder werden er geen opmerkingen 
gedaan m.b.t. gezondheid. 

Veiligheid verbeteren 
Hierover zijn geen opmerkingen gemaakt. 

Grootte van de woning 
Bij een aantal woningen werd het volume en het aantal kamers vergroot door later een extra 
verdieping te realiseren. Dit betreft premiekoopwoningen die al bij de bouw niet erg groot waren. 
Voor huurwoningen geldt dat het eventueel later aapassen van de woning qua formaat geen optie is. 
Voor een van de geïnterviewde bewoners, die in een huurwoning woont, is de beperkte grootte van 
de woning dan ook een reden om te verhuizen. Hoewel ze in de wijk wilde blijven wonen, blijken de 
beschikbare woningen die binnen het budget passen niet aan de eisen te voldoen. 

Psychologische factoren 
Wonen aan het water en uitzicht op groen worden gewaardeerd door alle geïnterviewde bewoners.  
Er is kritiek op sommige van de door professionals voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen: ‘Het 
was jammer dat er bij de hal en de serre deuren moesten zitten. De deuren van de serre zijn er nooit 
gekomen. Er moest ook een vuilkast in de keuken komen om het afval te scheiden. Dat hebben we ook 
niet gedaan.’ ‘Wij hadden oorspronkelijk een gesloten keuken. Nu is het een open keuken.’ ‘Tijdens 
een van de bewonersavonden was een afvalscheidingskast in de keuken een item. Ik vond, dat je van 
bewoners best mag verwachten dat ze hun afval scheiden, maar om ze dan voor te schrijven, wáár ze 
dat moeten doen, gaat toch wat ver. We mogen toch wel zelf beslissen, waar we ons gescheiden afval 
inzamelen! Bij ons is die kast gesneuveld, maar bij de meeste mensen kwam de kast er wel.’ 

Samenvattend Ecodus, positief:  
o Vooral het rustige en groene karakter van de wijk en de ligging nabij het centrum worden 

door alle geïnterviewde bewoners gewaardeerd. 

o Bewoners zijn zich bewust van lage stookkosten en waarderen deze.  

o Veel daglicht in de woning wordt door bewoners erg gewaardeerd, evenals het uitzicht op 
groen en wonen aan het water. 

o Bewoners kiezen zowel in de beginfase als later zelf voor aanpassingen bij 
duurzaamheidsmaatregelen, gebaseerd op hun eigen wensen en inzichten. 

Samenvattend: Ecodus, negatief: 
o Bewoners zijn geïrriteerd over installaties die niet goed werken en wanneer zij de werking 

zelf niet kunnen controleren (bijv. zonnecollectoren). 

o Sommige bewoners storen zich aan latere aanpassingen die door andere bewoners worden 
uitgevoerd (bijv. andere houtsoort, kunststof kozijnen). 

o Klachten over beleid gemeente en corporatie zijn niet gericht op de eerste periode, maar op 
onderhoud en beheer in latere fasen. Bewoners klagen bijvoorbeeld over procedures bij 
latere aanpassingen (extra verdieping) en over veroudering van materialen (houten gevels).  

o Sociale contacten blijven beperkt tot het eigen deel van de wijk (appartementengebouw, 
woonpad) en zijn ook daar soms heel beperkt. Bewoners klagen ook over het gedrag van 
andere bewoners (onderhoud groen, verharden voortuintjes, sociale contacten). 
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o Professionals waarderen maatregelen soms anders dan bewoners (materialen, architectuur, 
autovrij karakter/beperkt aantal parkeerplekken,  gesloten keuken, afvalscheidingskast, 
serre, …).  

 

5.2. Ecolonia 
Wat meteen opvalt bij een bezoek aan Ecolonia is de kinderrijkheid van de wijk. Tot de scholen 
uitgaan is het stil, maar daarna is de wijk vol met spelende kinderen en kletsende ouders.  We 
bezochten de wijk op een zonnige dag en konden daardoor veel bewoners spreken. Drie van hen 
gaven spontaan aan in de gezelligste straat van Ecolonia te wonen, maar het bleek uiteindelijk om 
drie verschillende straten te gaan. Het autovrije karakter van de straten maakt dat het 
ontmoetingsplekken zijn geworden met veel bankjes en stoeltjes van waaruit kletsende ouders hun 
spelende kinderen in de gaten houden. Hoewel de wijk door voorbijgangers kindvriendelijk wordt 
genoemd, zijn er niet veel formele speelplekken ingericht.  
De wijk ziet er verzorgd en prettig uit. Deze wijk kenmerkt zich niet door veel groen; bij de recente 
aanpak van de wijk (ophoging) is ook een en ander aan (toch al niet overvloedig aanwezig) openbaar 
groen gesneuveld. De vijver in het midden van de wijk neemt een centrale plek in. Na de renovatie 
van kort geleden is daar ook een grote vlonder bij aangebracht die erg wordt gewaardeerd. Bij de 
huizen is soms sprake van gevelbegroeiing, en er zijn ‘gezellige’ plekjes met bloempotten en bankjes. 
De bloembakken blijken vaak een praktisch doel te hebben; waar bloembakken staan kan niet 
geparkeerd worden, want het tekort aan parkeerplekken is, ook na de renovatie, nog steeds een 
probleem. Achtertuinen geven de wijk een wat groener gezicht. 
De grote variatie in woningtype en de vaak aansprekende architectuur geven de wijk een uitermate 
vriendelijke uitstraling. De wijk straalt niet specifiek een eco-karakter uit. De mate van aandacht voor 
duurzame energie – af te lezen aan bijvoorbeeld PV-panelen of zonnecollectoren op het dak – 
varieerde bij de bouw afhankelijk van het woningthema, maar in de gebruiksperiode zijn op steeds 
meer woningen pv-panelen aangelegd. De windmolens die op een afstandje boven de huizen 
uittorenen ogen het meest ‘duurzaam’, evenals de fietssnelbaan die naast de wijk ligt (en er dus 
officieel ook niet bij hoort). Bij de ophoging zijn ook alle straatlantarens vervangen door bijzonder 
energiezuinige LED-verlichting (eerste keer in NL dat dit systeem wordt toegepast), maar dat valt niet 
echt op.  
Bewoners noemen de nabijheid van veel voorzieningen (winkels, ov, kinderopvang, buurthuis, groot 
park met skatevoorzieningen) als een van de pluspunten van de wijk. 
 

Leefomgeving 

Architectonische schoonheid 
In Ecolonia is een grote diversiteit aan woningtypen. Dat wordt gewaardeerd. ‘Het verhaal van 
Ecolonia sprak ons aan. … De verschillende thema’s in de wijk vonden we heel interessant. De wijk is 
heel divers opgebouwd.’ De sfeer van de wijk wordt door een van de bewoners beschreven als 
‘levendig’ door anderen als ‘vriendelijk’: ‘Ons eerdere huis stond in een saaie straat. We wilden graag 
meer levendigheid en dat leek dit te worden. Het is ook inderdaad zo levendig geworden als we 
hoopten.’ Ook is er variatie in het ontwerp van de woningen: ‘De huizen verspringen waardoor de 
daken allemaal anders zijn. Heel hoog aan de tuinkant.’ Ook wordt door een geïnterviewde bewoner 
een opmerking over kleuren gemaakt. Het kleurschema van Alberts en van Huut is altijd gehandhaafd 
door de bewoners. Opmerkelijk, want dat was niet verplicht. ‘Dat kan je niet maken; kleuren 
veranderen’. 

De wijk is recent opgeknapt en dat wordt door de bewoners gewaardeerd. ‘De opfrisbeurt van de 
wijk helpt wel bij het positieve gevoel. De sleet zal er wel erg in.’ 
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Een van de geïnterviewde bewoners maakt een negatieve opmerking over de 
straatinrichting/verlichting  van de wijk: ‘We stoorden ons aan het beleid met de lantarenpalen. Er 
waren heel mooie van Philips. Nu soms wel mooie LED-gekregen. Maar nu staat er van alles wat.  
Hele mooie waren er, allemaal dezelfde, maar die zijn weggehaald.’ 

Ruimtelijke kwaliteit 
Naast de variatie van woningtypes wordt ook de structuur van de wijk gewaardeerd. Wel klaagt een 
van de geïnterviewde bewoners over latere hoogbouw: ‘Leuk is de opbouw van de wijk. Geen lange 
straten. Veel variatie. Er komt alleen helaas hoogbouw bij van 12 tot 14 verdiepingen in lintvorm 
langs het spoor. Kluwer Wolters bouwde ook hoogbouw. Jammer.’ 
Parkeren is in deze wijk een probleem: ‘We parkeren naast het huis. Ongeschreven wet was; we 
parkeren niet voor het huis op het plein. Dat hield niet stand want iedereen wilde toch de auto voor 
de deur. We hadden allemaal leuke plannen met dat plein voor de kinderen maar dat is dus niet 
gelukt… Bij de planning ging men ervan uit dat iedereen garage en oprit zou gebruiken voor parkeren 
maar dat gebeurde niet. Er is dus veel te weinig parkeercapaciteit.  Bijna iedereen heeft nu twee 
auto’s.’ ‘Het tekort aan parkeerplaatsen is wel een probleem. Al in het begin, maar na de renovatie 
nog steeds.’ 

Kwaliteit van groen en water 
Bewoners waarderen groen en water in hun leefomgeving, maar vinden dat er in de plannen te 
weinig rekening is gehouden met groen. ‘In de wijk zelf is weinig rekening gehouden met groen. Bij de 
renovatie was er een planoloog die zei dat al het groen eigenlijk vooral vanuit de voortuinen van de 
mensen kwamen. Het park had meer een bos moeten worden maar dat is nooit gebeurd.’ Volgens 
een van de bewoners is later geprobeerd om meer rekening te houden met groen in de wijk:  ‘Later  
heeft de gemeente wel geprobeerd het groen te verbeteren door bewoners plantenbakken te geven. 
Die moeten ze zelf bijhouden. Dat was vijf of zes jaar geleden toen er hoog bezoek zou komen naar de 
wijk. Niet vanaf het begin.’ 
Ook hebben zij klachten over het onderhoud van het water. ‘Het is plezierig om aan de vijver te 
wonen. … Het eilandje heeft broedende zwanen in de lente. Daar geniet ik van. Het eiland is mooi, 
maar die wordt alleen steeds groter. Ook omdat er nu niet vaak meer schoongemaakt wordt. Elders 
in de  wijk worden slootjes wel vaker schoongemaakt.’ ‘Wat we erg aantrekkelijk vinden is de grote 
achtertuin en de vijver.’  De vijver is ook de enige ecologische groenvoorziening in de wijk. Dat bleek 
een probleem te worden toen de gemeente het onderhoud overdroeg aan het waterschap. Want 
juist vanwege dat ecologische karakter werd er alleen gekeken of het riet een beletsel vormt voor 
het watersysteem. Met zeer beperkt onderhoud als gevolg.  Het effect van een hoge en brede 
rietkraag voor de bewoners werd niet in de overwegingen meegenomen. Nu doen ze zelf het 
onderhoud (wat mogelijk officieel niet mag), maar dat is een flinke klus. 

Basisvoorzieningen 
Bewoners zijn tevreden over de voorzieningen in de wijk. ‘De opzet van de wijk is heel leuk. Er zijn 
drie lagere scholen in de wijk (openbaar, christelijk en katholiek) die samen van één plein 
gebruikmaken waardoor de kinderen elkaar altijd tegenkomen en allemaal samen naar school 
kunnen lopen.’ Dit wordt ook als veilig gezien vanwege het autovrij karakter. Er is ook een buurthuis 
vlak bij bij de scholen. School enorm gegroeid (1.100 leerlingen, grootste basisschool in NL), want er 
is veel gebeurd in twintig jaar.  Alles wat men nodig heeft, is in de buurt. ‘Je bent bij de winkels als je 
het Europapark doorloopt en naar het station is het ook niet ver lopen.’ 

Ontmoetingsplekken/sociale cohesie 
Sommige bewoners klagen over het gedrag van andere bewoners: ‘Wat jammer is; oorspronkelijk 
waren vrijwel alle voortuinen groen, maar na de renovatie hebben vrijwel alle bewoners er op grote 
schaal verharding voor in de plaats aangelegd. Met name uit onderhoudsoverwegingen. Ook 
daardoor is het ecologische karakter wel afgenomen.’  
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De sociale contacten en mogelijkheden voor ontmoeting worden door de bewoners gewaardeerd. 
‘De gemeente faciliteert een kerstboom op gemeenschappelijke pleintjes.  Vroeger een  barbecue en 
een burendag met het buurtje. Mensen spreken elkaar veel als ze kinderen op school hebben. Er staan 
altijd mensen te praten. Iedereen groet elkaar.’ ‘Er hangt een hele fijn sfeer in de wijk; vriendelijk en 
behulpzaam.’ De echtgenoot van een geïnterviewde is elf jaar geleden overleden en sinds die tijd kan 
ze altijd een  beroep doen op de buren. ‘Ze zijn heel behulpzaam en staan altijd gelijk klaar. In heel de 
wijk hangt die fijne sfeer.’ Een van de geïnterviewde bewoners vertelt ook over gezamenlijke 
straatfeesten en kerstavond. Een van de geïnterviewde bewoners gaf wel aan dat de sociale 
contacten in de loop der tijd zijn afgenomen: ‘In het begin hadden we een hele hechte band met de 
buren. Jaarlijks ook een bbq met elkaar. Gelijk gekomen in dezelfde leeftijd. Dat is in de afgelopen tien 
jaar verwaterd. Het gemeenschappelijke gevoel verlies je een beetje.  Er zijn heel veel tweeverdieners, 
dus overdag zijn veel mensen ook weg.’  

Invloed-/controlemogelijkheden 
Er wordt door bewoners geklaagd over latere ingrepen van de gemeente, bijvoorbeeld het beleid van 
de straatverlichting (zie boven) en het overdragen van het onderhoud van de vijver aan een andere 
partij (zie boven). 
Sommige afspraken die in de beginfase van de wijk zijn gemaakt met de gemeente zijn zowel bij 
gemeente als bij bewoners niet meer bekend: ‘Ook de gemeente kent de afspraken die in het 
verleden zijn gemaakt niet meer. Zo was de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
parkeerplaatsen op een bepaalde plek. Daar moesten ze jaren later weer op gewezen worden. Ook de 
bewoners wisten dat niet meer.’ 

Fysieke veiligheid 
De geïnterviewde bewoners voelen zich veilig in de wijk: ‘Heel veilig. Ik heb drie weken lang de auto 
opengelaten met veel waardevols erin in de vakantie. Niks gebeurd. Als mijn zoon ’s nachts uit was 
liet ik de achterdeur open. In Ecolonia wordt tot nu toe eigenlijk vrijwel nooit ingebroken.’ 
 
 
Woning 

Hinder voorkomen 
Als hinder noemen de bewoners geluidsoverlast door een ingebouwde stofzuiger en buren die hout 
stoken. ‘Buren die buiten hout stookten realiseerden zich ook niet dat de luchtverwarming lucht van 
buiten aanzuigt waardoor je de vervuilde lucht binnenkrijgt. Vast en zeker zijn er ook woningen nu 
met houtkachels. We ruiken daardoor soms een brandlucht in de woning.’ 
Ook in Ecolonia zijn bewoners niet onverdeeld tevreden over de werking van de oorspronkelijke 
installaties en hebben zij later op eigen initiatief aanpassingen uitgevoerd. Zo vertelt een van de 
geïnterviewden dat de bestaande zonnecollector een slecht rendement bleek te hebben, ook 
doordat het water in de boiler in de winter constant op temperatuur gehouden moet worden door 
bijverwarming door de ketel. Het systeem was bovendien voorzien van een grote pomp die continu 
moest draaien en wisselstroomventilatoren waardoor het elektragebruik ondanks alle andere 
energiebesparende maatregelen (isolatie, HR- glas etc.) vrij hoog was. X heeft nu een kleine HR-ketel 
aangesloten op een nieuwe heteluchtverwarmingsinstallatie met een 2-zone-hetelucht-
verwarmingssysteem (slaapkamers apart te schakelen via een thermostaat) met 
gelijkstroomventilatoren. In de nieuwe zolderkamer zit één radiator omdat de installatie zelf ook al 
warmte afgeeft. De oude zonnecollector, die uitsluitend het tapwater voorverwarmde) is vervangen 
door PV-cellen. Het rendement daarvan is hoger dan verwacht (1.655 kWh i.p.v. 1.500 kWh voor zes 
collectoren). Dit omdat de ligging van het dak optimaal is.  
Hetzelfde geldt voor materialen, waarover de bewoners klachten hebben: ‘Met vurenhout had ik 
slechte ervaringen; lekkage en rot. Dat hout hebben we vervangen door ander hout.’ Slechte 
uitvoering en verkeerde materiaalkeuzen leiden tot irritaties bij bewoners, ook als deze in het begin 
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positief waren over duurzaamheidsmaatregelen: ‘We stonden achter het experimentele karakter. In 
het begin werd er door TNO ook veel gemeten in het huis. Dat er sprake was van nieuwe 
materiaaltoepassingen vonden we ook prima. De ervaring leert wel dat het vurenhout dat werd 
toegepast te jong was, waardoor er problemen optraden (veel houtrot ook i.v.m. constructiefoutjes). 
Het hergebruik van het betonpuingranulaat leverde geen problemen op. Het 
rookgasverzwavelingssgips dat op de vloeren werd toegepast vormde wel een probleem, maar dat 
kwam vooral door het feit dat men vergeten was er een coating overheen te smeren. De isolatie aan 
het dak bleek kwetsbaar. Bij een kleine lekkage in het folie werd het steenwol ook nat.’ 
Bewoners houden ook in de gaten welke aanpassingen andere bewoners uitvoeren. ’In tegenstelling 
tot onze buurvrouw hebben we de schuifpui (die slechts deels van vuren is en ook voor een deel van 
eikenhout) niet geheel vervangen. We hebben alleen de rotte delen (onderdorpel en onderkant 
staande delen) van het kozijn vervangen door hardhout. Daarna hadden we geen problemen meer.’ 
Daarbij blijkt ook dat door professionals geplande duurzaamheidsmaatregelen door bewoners niet 
altijd in praktijk worden gebracht. Een van de geïnterviewden weet dat bij ‘de Lindemanhuizen’ het 
vurenhout vervangen is door hardhout en dat het flexibel wonen effect wat in die woningen centraal 
stond door geen enkele bewoner is opgepakt (er is al voorgeheid zodat je makkelijk kan uitbreiden 
en je kan ook wanden relatief eenvoudig verplaatsen zodat de indeling anders werd). ’Het zijn 
Lindeman-woningen. Die zijn bijzonder flexibel. Hebben verplaatsbare wanden maar die zijn bij ons 
nog nooit verplaatst. Bij de buren, op één na, volgens mij ook niet.’ Een bewoners vraagt zich zelfs af 
of de mogelijkheid voor een andere indeling wel realistisch is. De flexibiliteit van de woning (het 
thema) wordt in twijfel getrokken omdat er toch wel veel leidingen door de metal-studwandjes 
lopen. ‘Dan zijn wandjes niet zo makkelijk te verwijderen of te verplaatsen.’ 

Gezondheid bevorderen 
Er werden in de interviews geen uitspraken gedaan over gezondheidsaspecten, met uitzondering van 
de houtstook door andere bewoners. 

Veiligheid verbeteren 
De opknapbeurt was volgens een van de geïnterviewde bewoners ook nodig vanwege veiligheid: ‘De 
verzakking was echt extreem. We hadden een bult voor het huis om bij de deur te kunnen komen. 
Levensgevaarlijk als het glad was. De tuinmuren zijn onderheid. Die bleven staan terwijl de rest 
zakte.’  

Grootte van de woning 
Twee van de geïnterviewde bewoners waarderen de grootte van de woning. ‘Fijn dat hele eerste 
verdieping recht is waardoor er heel veel volume in zit.’ Een bewoner vond dat zijn woning te weinig 
bergruimte had. Hij heeft dit opgelost door een opbouw op het dak. ‘De bergruimte was erg beperkt 
in de oorspronkelijke woning. Vooral ook omdat de zolder heel onpraktisch was ingericht met alle 
installaties ver uit elkaar en beperkt toegankelijk was via een vlizotrap.  Om meer (bruikbare)ruimte 
te creëren (ook een extra kamer) hebben we er vijftien jaar geleden een nieuw dak op gezet. De 
installaties zijn ook dichter op elkaar geplaatst en de oude boiler is verwijderd, waardoor er meer 
gebruiksruimte ontstond. De ruime overloop op de tussenverdieping hadden we jarenlang in gebruik 
als atelier (waar ook cursussen werden gehouden).’ 
Naast de woninggrootte speelt ook de grootte van de tuin een belangrijke rol voor het 
woongenot/de verwachte waarde van het huis, blijkt uit de antwoorden van twee bewoners: ‘Wat 
we erg aantrekkelijk vinden is de grote achtertuin en de vijver.’ In het afgelopen voorjaar heeft 
mevrouw 91 m2 openbaar gebied van de gemeente  kunnen kopen waardoor haar tuin nu veel groter 
is. Tussen het huis van haar en de buurman liep eerst een pad waardoor kinderen aan de waterkant 
konden komen. De buurman had de gemeente al twee keer gevraagd of die grond te koop was. Bij 
alle activiteiten rond de ophoging vroeg hij het nogmaals en toen mocht het. Na een verzoekschrift 
om de prijs te verlagen konden ze het tegen een gunstige prijs kopen. Had voor haar niet echt 
gehoeven maar ‘het komt toch de meerwaarde van je huis ten goede’. 
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Psychologische factoren 
Het gevoel om in een bijzonder huis van een bijzondere architect te wonen, wordt door een van de 
geïnterviewde bewoners gewaardeerd: ‘Het  is een huis van Alberts en van Huut en is in principe 
totaal recyclebaar.  We hebben ons een beetje in de antroposofische architectuur verdiept omdat ons 
huis vanuit die filosofie werd gebouwd, maar het is in de woning beperkt. Wildverband metselwerk en 
schuine lijnen. Organische uitstraling. Dat sprak ons aan.’ 
De esthetische kwaliteit van zowel de eigen woning als het uitzicht worden door de bewoners 
gewaardeerd: ‘Ik en mijn man waren vooral enthousiast over hoe het eruit zag en dat er een vijver 
zou komen waar het huis aan zou komen te liggen (die moest toen nog worden gegraven).’ ‘Aan de 
overkant is veel met hout gebouwd. Dat vind ik mooi.’ 

Samenvattend Ecolonia, positief:  
o Bewoners zijn erg tevreden met de voorzieningen in de wijk en de omgeving. 

o Bewoners waarderen de esthetische kwaliteit van de woning (bijzondere woning, bijzondere 
architect), de ligging (aan een vijver), het uitzicht (esthetische kwaliteit woningen in de 
omgeving). 

o Bewoners waarderen sociale contacten en ontmoetingsplekken in de wijk (schoolplein, 
gemeenschappelijke pleintjes, straatfeesten, kerstavond), wel wordt ook een afname van de 
sociale contacten in de loop der tijd gesignaleerd. 

Samenvattiend Ecolonia, negatief: 
o Bewoners klagen over niet goed werkende installaties, onhandige opstelling van installaties 

en verkeerde materiaalkeuzes en passen deze  later op eigen initiatief en volgens eigen 
inzichten en wensen aan (zonnecollectoren vervangen, hout vervangen, installaties dichter 
bij elkaar zetten waardoor meer bruikbare ruimte ontstaat). 

o Bewoners klagen over het gedrag van andere bewoners (verharden voortuintjes, hout 
stoken), houden in de gaten welke aanpassingen andere bewoners uitvoeren (vervangen 
materialen en installaties). 

o Bewoners vinden het jammer dat er in de plannen weinig aandacht was voor groen in de 
wijk. Voor water was er wel aandacht, maar bewoners hebben klachten over het onderhoud 
van de vijver (rietkraag). 

o Sommige afspraken uit de beginfase verwateren en zijn later niet meer bekend bij betrokken 
partijen (afspraken over het onderhoud van de parkeerplaatsen met de gemeente). 

o Slechte uitvoering en verkeerde materiaalkeuzen leiden tot irritaties bij bewoners, ook als ze 
in het begin positief waren over duurzaamheidsmaatregelen. 

o Professionals schatten duurzaamheidsmaatregelen soms anders in dan bewoners (flexibel-
wonenconcept wordt door bewoners niet gebruikt). 

 

5.3. Morrapark 
Wat gelijk opvalt bij een bezoek aan Morrapark is het groene karakter van de wijk en de directe 
omgeving ervan. Water en groen overheersen. Soms ook wel wat te veel naar de mening van een 
deel van de bewoners; de gemeente blijkt het ecologische principe volgens enkele bewoners te 
vertalen naar ‘weinig onderhoud’. Ondanks de aanwezigheid van veel speelplekken is de wijk zelfs op 
een zonnige zaterdag rustig. Volgens een bewoner komt dat doordat de bewoners het er erg fijn 
vinden waardoor er nauwelijks wordt verhuisd en de buurt dus sterk vergrijst. Er is veel variatie in 
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woningen in de wijk. Het openbaar gebied ziet eruit alsof het recent is aangeharkt, gemaaid of op 
andere wijze onderhouden. De wijk is autoluw en ruim opgezet, waardoor vrijwel nergens 
parkeerproblemen lijken te bestaan. 
Het is goed te zien dat Morrapark een milieuwijk is. Er zijn veel zonnecollectoren zichtbaar, er is 
straatverlichting op zonnecellen (lijkt echter wel verkeerd georiënteerd te zijn), er zijn 
serrewoningen, grasdaken (die zijn wel aan het veranderen, het sedum van vroeger is bijna overal 
verdwenen), heel veel groen (zelfs een grote bamboehaag) en naar bewoners vertellen, veel dieren. 
Ook de bewoners lijken vaak milieubewuster te zijn dan gemiddeld door de nageplaatste zonnecellen 
en de vele wasrekjes/droogmolens in de tuinen, composthopen, regentonnen, veel ‘wilde’ tuinen, 
veel hergebruik van bouwafval, vogelhuisjes en insectenhotels. 
De meeste bewoners die wij spraken, kochten een kavel die in de tweede fase zijn uitgegeven. Deze 
bewoners vestigden zich niet in de wijk vanwege het uitgesproken duurzame karakter, maar ze 
stonden niet negatief tegenover de uitgangspunten of namen ze deze voor lief (de kavelprijs en de 
gunstige ligging ten opzichte van ontsluitingswegen was dan bijvoorbeeld doorslaggevend, of de 
mogelijkheid tot welstandsvrij bouwen). In hun beleving waren de eisen ten aanzien van 
duurzaamheidsaspecten later in het project minder stringent dan in het begin. “Hoe langer het 
duurde, hoe gewoner de huizen werden.”  

 
 
Leefomgeving 
 
Architectonische schoonheid 
Een van de bewoners noemt de afwisseling wat betreft typen woningen als aantrekkelijk aspect van 
de wijk. Er werd welstandsvrij gebouwd. ‘Toen ik het plan indiende voor zijn eigen woning, zei de 
gemeente nog wel ‘zou je het nou zo wel doen?’ (vanwege het straatbeeld in relatie tot nabijgelegen 
woningen), maar ik kon wel m’n gang gaan.’  
 
Ruimtelijke kwaliteit 
De ruimtelijke kwaliteit van de wijk wordt erg gewaardeerd. ‘Het is een heel prettige wijk. Er is toen 
een goede structuur opgezet, dat is nog steeds voelbaar.’ Prettig is ook dat de wijk verkeersluw is. 
‘Hoewel iedereen natuurlijk wel z’n auto voor de deur heeft staan.’ ‘Ik woon hier naar tevredenheid. 
Omdat het redelijk ruim is. En er is geen doorgaand verkeer. Het is er rustig.’ ‘Fijn is de rust; dat de 
kinderen overal kunnen spelen.’ ‘Ik vind het een heel plezierig wijkje.’ 
 
Kwaliteit van groen en water 
Bij de stedebouwkundige layout zijn de bestaande sloten en houtwallen gehandhaafd. ‘Dat maakt 
het toch anders dan een doorsnee nieuwbouwwijk.’ Inmiddels is ook het aangeplante groen tot 
wasdom gekomen. ‘Ik dacht toen al: als de bomen wat groter zijn, is het een mooie wijk. Dan doet 
groen toch wel heel veel.’ Ook het groen om de wijk wordt geslaagd genoemd; er ligt een riviertje (de 
Drait) en de gemeente heeft daar natuur ontwikkeld met walpaden en een bosperceel. Daar wordt 
veel gewandeld. ‘Je ziet hier in de wijk zelf ook regelmatig mensen van buiten de wijk een ommetje 
maken. Dat geeft toch wel aan dat het een geslaagde wijk is.’ 
Voor de jeugd was al het groen en water aantrekkelijk. Maar ook voor de ouderen is er veel te 
beleven. In de wijk komen ijsvogels voor. ‘Ook veel andere vogeltjes. Wel weinig huismussen, valt me 
op.’ ‘En we hadden hier achter in de tuin zelfs een keer een jonge ree.’ 
In het begin werd er niet gemaaid in de wijk, en werd veldbloemenzaad uitgestrooid. ‘Toch jammer 
dat niet is doorgezet.’ Aan de andere kant vonden andere buurtbewoners het groen toen ook wat 
rommelig. ‘Ik kan me voorstellen dat je je huis dan liever niet te koop hebt staan.’ Andere bewoners 
noemen de wijk ‘haast te groen’. ‘Toen ik terugkwam van vakantie in Italië kwam het groen ons erg 
tegemoet.’ Het mag volgens hen wel wat minder en beter uitgedund (ze grijpen af en toe zelf in). Ook 
vanwege de daglichttoetreding en verdroging van het gras (de bomen trekken veel water weg). Na 
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herhaalde verzoeken is her en der door de gemeente wel wat groen weggehaald of uitgedund maar 
nog lang niet voldoende, vinden deze bewoners. 
Het watersysteem wordt gewaardeerd, maar is ook een punt van zorg. ‘Over het circulatiesysteem 
van het water is niet goed nagedacht.’ Het was al vrij snel dichtgeslibd (o.a. de onderdoorgangen van 
20 cm doorsnee raakten verstopt). In het begin werden de sloten met de hand schoongemaakt met 
haken. Er werden regelmatig watermonsters genomen; je mocht dan ook niet strooien tegen 
gladheid (‘maar nu gebeurt dat wel, hoor’). Maar tegenwoordig komen ze ‘hekkelen’ met bootjes 
met een straalmotor’, wat volgens meneer desastreus is voor de dieren. ‘Nu zijn alle kikkers weg. En 
je zag de vissen naar adem happen.’ Dit jaar gebeurde het schonen voor het eerst weer op een wat 
meer vriendelijke manier. Een andere bewoner: ‘Dat er een bijzonder waterplan was, dat is eerlijk 
gezegd een beetje aan ons voorbij gegaan. Misschien omdat we pas later kwamen. Maar nu je het 
zegt…. Ik weet wel dat dat het de bedoeling was dat het water werd rondgepompt. Er is een molentje. 
Volgens mij heeft die wel een tijd buiten werking gestaan; nou doet-ie het weer. En er is een sluisje 
voor de overstort. Naar kennelijk werkt het wel. Het water is schoon.’  
Als gevolg van de dichte rietbegroeiing zijn de gebruiksmogelijkheden van het water beperkt. Er kan 
bijvoorbeeld niet in worden gevaren (er liggen alleen bootjes aan de rand waar zich het 
boezemwater bevindt en de waterspeelplaats voor kleine kinderen). Er zou vroeger geregeld in het 
water in de wijk zijn gezwommen, maar dat gebeurt volgens bewoners nu niet meer. Een van de 
ouders: ‘Het water is hier superschoon. Ze kwamen vroeger thuis met snoeken.’ 

Basisvoorzieningen 
Voorzieningen (winkels, scholen) zijn er op fietsafstand; de bus stopt aan de wijkgrens. En er is een 
bushalte net buiten de wijk. Vandaar gaat een bus naar het NS-station, ‘maar je fiets daar ook in een 
kwartier naartoe’. De school ligt vlakbij, op 5 minuten fietsafstand. ’Maar je moet de kleintjes wel 
begeleiden; er zit een drukke weg tussen.’ 
Vanuit de wijk zit men zo op de A7; voor een van de bewoners was dat ook de belangrijkste reden 
zich hier te vestigen (woon-werkverkeer). 

Ontmoetingsplekken/sociale cohesie 
Er wordt veel gewandeld en gefietst in de wijk en het naastgelegen groen. In de wijk zijn 
speelplekken, die vroeger veel werden gebruikt (ook het water was een speelplek). Het bleek een 
fijne wijk voor gezinnen met opgroeiende kinderen. ‘De kinderen waren altijd veel buiten. Er is een 
tafeltennistafel, een klimgeval, een plek om te basketballen. Ze waren lid van de naastgelegen 
kinderboerderij, daar gingen ze ook vaak even naar toe.’ Tegenwoordig is er een zekere mate van 
vergrijzing; speelplekken worden nog weinig gebruikt. Maar de wijk biedt ook genoeg aan mensen in 
een latere levensfase. ‘We kunnen hier oud worden.’ 
Er bestaat geen buurtvereniging o.i.d. ; wel zou er elders in de wijk soms een straatbarbecue zijn. Op 
enkele plaatsen na (onder andere een woonerf met gemeenschappelijk pleintje) is het contact met 
buren (tegenwoordig?) beperkt (‘gewoon’). Er is niet bijzonder veel  contact in de wijk. ‘Ja, er is 
geloof ik achter in de wijk wel eens een buurtfeestje.’ ‘Maar ik mis het niet.’ Met buren heeft men 
incidenteel contact. ‘Toen mijn tweede vrouw hier kwam wonen, hebben we wel wat buren 
uitgenodigd om kennis te maken.’ 
Verloop is volgens de bewoners vooral het gevolg van ‘natuurlijke’ factoren (scheiding, ouderdom, 
overlijden e.d.). ‘Natuurlijk verloop, zou ik zeggen. Dat mensen scheiden, verhuizen vanwege werk, of 
werkloos zijn en dan de hypotheek niet meer kunnen opbrengen… Ik geloof niet dat mensen hier 
weggaan omdat ze het hier niet meer leuk vinden.’ Een van de oudere bewoners is ook niet van plan 
te verhuizen: ‘Ik heb geen klachten. Maar ik hoop dat het huis z’n kwaliteit behoudt.’ 
Hoewel de ecologische architectuur in delen van de wijk goed zichtbaar is, is het volgens een van de 
bewoners ‘tegenwoordig niet meer zo voelbaar dat dit een duurzame wijk is’. ‘De mensen hebben er 
niet zo veel meer mee. Je ziet ook steeds meer mensen die hun kavels betegelen. Daar wordt niet op 
gehandhaafd. ‘Tegenwoordig komen er vooral jonge mensen bij, uit allerlei milieus. Dat Morra een 
duurzame wijk is, daar hoor of lees je ook niet meer over. Het was een experiment.’ 
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In de huurwoningen woonden eerst mensen die ‘wel milieubewust waren’, maar er komen nu 
mensen die niets met de wijk hebben. ‘Die zal het jeuken, het is hier mooi goedkoop.’ ‘Eerlijk is 
eerlijk, dat pakt niet altijd goed uit.’ ‘Het verandert wel het karakter van de wijk. Misschien zou je 
huurders moeten screenen of ze wat met duurzaamheid hebben. Maar dat doe je inderdaad bij de 
koopwoningen ook niet.’ In een van de woningen kwam iemand op proef die elders was uitgezet, 
maar die moest ook hier vertrekken.  

Invloed-/controlemogelijkheden 
Het hebben kunnen bouwen ‘naar eigen inzicht’ (welstandsvrij bouwen) blijkt voor een deel van de 
bewoners bij te dragen aan hun welbevinden. Dat er duurzaam gebouwd moest worden, daar stond 
men welwillend of positief tegenover:  ‘Heb ik overigens geen probleem mee hoor’.  De bewoners 
constateren dat de betrokkenheid van overheid en corporatie bij de wijk in de loop der tijd is 
verminderd. Het groen- en waterbeheer is inmiddels door de gemeente uitbesteed. Met name het 
beheer van het watersysteem wordt kritisch bekeken; is de huidige beheerder wat betreft de 
ecologische uitgangspunten wel zo zorgvuldig als was bedoeld? Ook lijkt de afwatering niet overal 
goed meer te functioneren. In het verzamelbassin werd vroeger gezwommen en gevaren, nu niet 
meer. De tijd van ecologische bermbeheer (wilde bloemen) lijkt voorbij, maar dat wordt niet door 
iedereen betreurd. In de beleving van allen is de wijk nog steeds erg groen. Voor sommigen zelfs 
overweldigend groen (achterstallige snoei). Terwijl ooit was afgesproken dat er bij ijzel niet gepekeld 
wordt, ‘doet de gemeente dit nu zelf ook’. “Volgens mij mocht je je auto ook niet op straat wassen.”  
‘Je ziet toch dat het niet standhoudt. Bij de corporatie niet. Bij de gemeente niet (als je dan niet wilt 
handhaven, pas dan je bestemmingsplan aan! Maar dat doen ze niet. Doe het wél of níet). En 
uiteindelijk bij de bewoners ook niet. Dat is aan de ene kant wel jammer.’ ‘Het wordt toch uiteindelijk 
iets van ‘laat maar’. 
Terwijl de huurwoningen in het begin vooral werden bewoond door mensen die bewust kozen voor 
het duurzame karakter van de wijk, zouden er nu vooral mensen komen wonen zonder binding met 
de wijk. Achteraf gezien zouden deze huurwoningen ook wel aan de kleine kant zijn. Er lagen daar 
overal zonnecollectoren op het dak, maar een deel is daarvan inmiddels verwijderd. ‘Wel jammer dat 
die eraf worden gehaald. Kennelijk waren ze aan het eind van hun levensduur. Maar dan zou je ze 
eigenlijk moeten vervangen. Maar de corporatie kijkt alleen maar naar geld. Het is kennelijk geen 
leuke investering.’ 

Fysieke veiligheid 
De wijk wordt over het algemeen rustig gevonden. ‘Er is weinig criminaliteit. En er wonen vriendelijke 
mensen in de wijk.’ Op één plek aan de rand van de wijk is een bankje waar ook de jeugd soms ’s 
avonds rondhangt (laten rotzooi achter en er is soms luide muziek). ‘Die mensen die daar wonen, 
benijd ik niet. Dat is nou een van de plekken waar ik niet zou willen wonen. Niet alleen vanwege de 
overlast, maar ook vanwege de waarde van je huis.’ Maar: ‘Ach, misschien hebben die mensen er zelf 
wel geen last van. Het is ook maar net wat je ervan maakt.’ Nabij wonende bewoners geven 
inderdaad niet aan er last van te ondervinden. 
De nabijgelegen A7 wordt steeds drukker, waardoor verkeerlawaai in de wijk (afhankelijk van de 
windrichting) meer hoorbaar wordt. Een van de bewoners vraagt zich af of er fijnstof in de wijk 
terecht komt… 

Woning 

Hinder voorkomen 
De eisen op woningniveau hebben met name wat betreft de destijds voorgeschreven houtsoorten 
voor raam- en deurkozijnen tot frustraties geleid. Het hout is vaak inmiddels vervangen door 
conventionele houtsoorten. “Dat was toch wel een grote miskoop. Ach, die techniek stond toen 
natuurlijk ook nog in de kinderschoenen.’ Meneer koos bij de vervanging niet voor zachthout. ‘En 
boven zit zelfs kunststof.  Maar dat kun je tegenwoordig ook recyclen…”  Toch zegt deze bewoner dat 
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hij ‘al met al is nog steeds voorstander van duurzaam bouwen, ‘ook vanuit mijn vak’.  Ik heb er in 
ieder geval geen weerzin tegen gekregen.’ 
Er wordt niet per se gekozen voor een duurzaam verfsysteem. “Het is nu wel gewoon Gammaverf.” 
Verder: “Ik heb gezien dat veel van die maatregelen nu ook wel standaard geworden zijn. En 
verwarmingsinstallaties zijn tegenwoordig toch een stuk zuiniger.” 
Genoemd werd dat de verplichte installaties (zonneboilers) inmiddels aan vervanging of groot-
onderhoud toe zijn. Een deel van de installaties wordt niet vervangen. Een ander: “De zonneboiler 
heeft altijd goed gefunctioneerd. Hij doet ’t nog steeds. Wel heb ik pas het boilerdeel vervangen.” 
In sommige (?) woningen zit een zogenaamde koelingskast waarvan de bewoners nooit de bedoeling 
goed hebben begrepen (in de winter producten in plaatsen zodat je de koelkast niet hoeft te 
gebruiken? ze gebruiken hem om de boodschappen in weg te zetten of als garderobekast). 

Gezondheid bevorderen 
Wordt niet expliciet benoemd. 

Veiligheid verbeteren 
Wordt niet expliciet benoemd. 

Grootte van de woning 
De gëinterviewden hebben alle hun woning laten bouwen (eigenaar-bewoners) naar eigen inzicht (zij 
het dat ze daarbij moesten voldoen aan een aantal eisen). Juist het naar eigen inzicht, ook wat 
grootte betreft bouwen (en later aanpassen), bleek belangrijk voor de woonwaardering (zie ook 
verderop).  

Psychologische factoren 
Het ‘naar eigen inzicht kunnen bouwen’ is bevredigend. ‘Ik had al eens zitten tekenen aan een huis 
voor mezelf. En nu bleek dat ik dat dat plan hier bijna één op één kon uitvoeren.’ ‘Het is toch wel leuk 
eindelijk eens iets voor jezelf te kunnen doen. […] Het was een unieke kans.’ “Nu mijn tweede vrouw 
hier is komen wonen, want samen hebben we 5 kinderen.’ De berging werd studeer-/tv-kamer, maar 
die zou ook ooit slaapkamer kunnen worden; de huidige bijkeuken kan badkamer worden. ‘Toen ik 
het plan maakte heb ik die flexibiliteit ook al ingebouwd, dat we op de begane grond konden wonen, 
als het moest.’ ‘We kunnen hier oud worden.’ 
Duurzaamheidsaspecten op woningniveau werden door deze bewoners in dit kader niet expliciet 
benoemd, tenzij in neutrale bewoordingen zoals  ‘Ach die ecowijk, misschien is dat zo gek nog niet’. 
Voor anderen spelen of speelden die echter wel mee. “Een woning die het milieu iets minder belast 
past in onze levensstijl. Waar mogelijk proberen we het milieu te sparen. […] Het ‘milieugehalte’ van 
een woning is voor ons belangrijker dan bijvoorbeeld een grote keuken. Maar ik besef dat veel 
mensen er anders over denken.’151 

Samenvattend: Morrapark, positief:  
o De structuur van de wijk is opgezet met behoud van bestaande houtwallen en sloten, en kent 

een bijzonder watersysteem. De wijk oogt groen en rustig en is autoluw, wat erg wordt 
gewaardeerd (‘het is hier net Centerparks’). 

o De wijk vergrijst langzamerhand, maar dat komt vooral doordat er heel weinig doorstroming 
is omdat de bewoners er naar grote tevredenheid wonen. 

o Particuliere opdrachtgevers betaalden een gunstige grondprijs en mochten welstandsvrij 
bouwen, maar moesten in ruil daarvoor voldoen aan een aantal dubo-eisen. Een deel van de 
bouwers was niet zozeer duurzaam gemotiveerd; de eisen nam men ‘erbij’.  

                                                           

151
 Bron: Stichting Bouwresearch (1995). Niet meer dubben over dubo. Rotterdam: SBR. 
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Samenvattend Morrapark, negatief: 
o Volgens sommige bewoners onderhoudt de gemeente het groen onvoldoende. Ook zou het 

watersysteem niet op de juiste wijze zijn onderhouden. 

o Met name het niet mogen toepassen van hardhout in kozijnen is niet bevallen; alternatieven 
bleken vaak onvoldoende lang mee te gaan. Er wordt geklaagd over het moeten vervangen 
van kozijnen. 

o De wijk kent deels halfopen bestrating. Er waren ooit afspraken over niet-strooien bij 
gladheid en een verbod op pesticiden, maar die afspraken vervagen. (De gemeente zelf 
strooit ook.) 

o Bij onderhoud en renovatie kiest men lang  niet overal meer voor duurzame alternatieven. 
Zonneboilers worden aan het eind van hun levensduur niet altijd vervangen. 
Verwarmingssystemen zijn al lang achterhaald. 

o De indruk heerst onder bewoners dat men in de loop der tijd minder strenge eisen is gaan 
stellen bij het uitgeven van grond. 

 

5.4. Drielanden 
Opvallend is het verschil in karakter en sfeer tussen de verschillende wijkdelen in Drielanden 
(Waterland, Zonland en Mooiland). De architectuur verschilt per wijkdeel  en ook daarbinnen. Ook 
los daarvan lijken er in Drielanden veel verschillende leefstijlen. Her en der (met name in Waterland) 
voelt het als een ‘ecowijk’, maar zeker niet overal. Zeker Mooiland wijkt uiterlijk gezien niet af van 
een gemiddelde nieuwbouwwijk.  
Een deel van de woningen in Waterland wordt gemerkt door vergrijsde houten gevelbekleding. 
Zonland heeft woningen die op de zon zijn georiënteerd; hier bevinden zich ook zogeheten 
dijkwoningen en andere bijzondere architectuur. Op een aantal woningen zijn zonne-
energievoorzieningen aangebracht, zo te zien in ieder geval voor een deel op eigen initiatief. Er is 
veel groen en water, vooral aan de randen van de wijk(delen). Een belangrijke sfeerbepaler is het 
helofytenfilter waarop een deel van de wijk haar grijswater loost.  
Bij een deel van de huizen zijn er uitbundige tuintjes (in Waterland ook een strook met moestuinen), 
maar bij veel huizen zijn ook tuintjes verdwenen om plaats te maken voor bestrating/parkeerplek. 
Dat laatste geldt vooral voor Zonland, waar toch al een hogere bebouwingdichtheid is dan in 
Waterland en Mooiland.  
De wijk als geheel is autoluw, wat vooral goed voelbaar is in Waterland waar niet in de wijk wordt 
geparkeerd. Langs een deel van de woningen liggen voortuintjes aan smalle paden, wat een intieme 
sfeer schept. In Mooiland en Zonland wordt wel bij huis geparkeerd. Bij alle wijkdelen is echter een 
parkeerterrein ingericht aan de rand van de wijk.  
Dwars door de wijk loopt een verbindend fietspad, dat veel wordt gebruikt, ook door voetgangers, 
joggers en spelende kinderen. Langs het pad is veel openbaar groen. Vooral in Waterland zijn er 
speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken, waaronder een dorpspleintje waar regelmatig 
activiteiten zijn. Aangrenzend aan de wijk ligt een natuurgebied, waar ook veel wijkbewoners 
recreëren. Aan de rand van de wijk zijn fruitbomen aangeplant.  

Leefomgeving 

Architectonische schoonheid 
De mensen met wie werd gesproken voelen zich erg aangetrokken door de vormgeving van de wijk.  
Onder andere het veelvuldige houtgebruik wordt gewaardeerd. ‘Toen ik ging kijken was ik gelijk 
verkocht. Het was schemerig en wolkeloos. Ik zag de champignonwoningen tegen een paarsblauwe 
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lucht. Het leek wel een sprookje. De prunussen stonden in bloei. Het leek hier wel Italiaans.’ ‘Het 
wijkje zag er goed uit. Mooi aangelegd. Iedereen houdt z’n tuintje bij. Je ziet dat zo’n wijk succesvol is 
als de mensen het toch goed onderhouden.’ 

Ruimtelijke kwaliteit 
Duidelijk is dat het vele groen,  de gedeelde openbare ruimte (met name het pleintje in Waterland) 
(wordt in andere wijkdelen gemist), het onverharde fietspad door de wijk en het autovrije karakter 
van de wijk erg worden gewaardeerd. Ook de rust, sfeer en het open karakter worden positief 
benoemd. Wel zijn er klachten over de verstening van voortuinen.  
Pleintje zoals in Waterland wordt in ander wijkdelen wel gemist. Over het Lustrumfeest:  ‘We wilden 
dat nou ’s een keer NIET in Waterland doen, maar er is eigenlijk geen andere geschikte locatie. En het 
pleintje daar is natuurlijk toch bij uitstek geschikt.’  ‘Het parkeerbeleid in Waterland vind ik mooi. Als 
je naar je auto moet lopen, ontmoet je meer mensen, maak je vaker een praatje. Dat is hier 
[Zonland] veel minder. Alle auto’s staan op eigen terrein.’  ‘Het fietspaadje is prachtig.’ 

Kwaliteit van groen en water 
Het groen in en natuur om de wijk (inclusief het watersysteem met helofytenfilter) worden als een 
grote kwaliteit beschouwd. Door de geïnterviewden wordt ook het gemeenschappelijk groenbeheer 
in Waterland gewaardeerd, evenals het samen snoeien en oogsten van de fruitbomen in de wijk. 
Voor huurders zijn er moestuinen. Betreurd wordt het (voorheen) achterstallig groenbeheer (uit de 
kluiten gewassen bomen; nemen zon en licht in woningen weg. Grappig is dat de speelplek bij de 
sloot door sommige omwonenden als storend wordt ervaren terwijl anderen het juist een kwaliteit 
vinden. 
Zo is meneer N. enthousiast over de natuur rond de wijk. ‘Een deel van het omringende gebied is net 
aangekocht door Natuurmonumenten. Er staat een excursie op stapel naar de pachtende boer.” 
Een ander: ‘Wel leuk al die bomen, maar je moet er een gegeven moment wel wat aan doen. Zeker 
als de zonstraling in woningen een uitganspunt was bij de bouw. De wilgen waren op een gegeven 
moment wel 25 meter hoog. Dan heb je weinig profijt meer van de zon. Dat zijn ze nu wel aan het 
bijtrekken.’  

Basisvoorzieningen 
De wijk ligt vlakbij het centrum ‘maar is toch rustig’ (combinatie ‘in de stad’ zonder de last ervan). 
Het OV is goed, winkels en scholen zijn nabij (kleine winkeltjes echter steeds minder), evenals natuur 
en er zijn speeltuintjes. De wijk is ook goed bereikbaar per auto, en dus een goede uitvalsbasis 
richting werk. ‘Het bevalt goed. Het is lekker rustig en toch midden in de stad, zonder de last van de 
stad. Met 5 minuten ben je in de weilanden, buiten de wijk.’ ‘De OV-ontsluiting is oké. De bus gaat 
vaak.’ ‘Wel jammer dat daar nauwelijks meer kleine winkeltjes zijn. Er is weinig diversiteit. Die 
projectontwikkelaar pest ze gewoon weg.’ 

Ontmoetingsplekken/sociale cohesie 
Fysieke aspecten die volgens de bewoners bijdragen aan sociale verbondenheid zijn:  het pleintje in 
Waterland (leent zich voor activiteiten), de speelplaatsjes (met kleintjes: aanspraak), het autovrije 
karakter van Waterland (je ontmoet elkaar op weg naar de auto), groen dat in eigen beheer is (in 
waterland en fruitbomen/hagen elders) en de aangrenzende woningen (over Mooiland: ‘mensen zijn 
wat meer op zichzelf in vrijstaande woningen’). 
In de wijk is er een actieve wijkvereniging met diverse commissies/werkgroepen, er was een 
goedbezocht Lustrumfeest (gesitueerd rond het pleintje), er worden snoeidagen (‘verbroedert’ 
’smeerolie voor de wijk’) en oogstfeesten georganiseerd waar ‘zelfs’ Mooilanders komen (de sociale 
cohesie daar lijkt minder hecht en de betrokkenheid ook minder). 
De wijkvereniging beheert een website en facebookpagina (nu gekoppeld), en zoekt doelbewust 
naar mogelijkheden de contacten in de wijk te versterken (o.a. ‘Meet & Eat). 
De wijk is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief; dit kan mede verklaren waarom er een actieve 
wijkvereniging is. 



 64 

Het onderlinge contact tussen de buren / met wijkbewoners verschilt. Die zou het sterkst zijn in 
Waterland (daar wonen de ‘meer actieven’ en er werd meer (samen) ‘gepionierd’ door 
initiatiefnemers). Een van de geïnterviewden uit Zonland constateert twee categorieën bewoners 
‘SBS-6-publiek’ en de ‘meer actieven’ (die ‘elitair’ zouden zijn). De opzet van Mooiland en Zonland is 
wat minder (uitgesproken) duurzaam. Trekt daarom ook deels andere bewoners dan in Waterland?  
‘Het lustrumfeest werd goed bezocht. Een groot succes.’ Bij de organisatie waren ook sponsors 
betrokken en vrijwilligers van buiten de wijk; onder andere middels (maatschappelijke) stages. Een 
vrijwilliger houdt het archief over de wijk bij en maakte daar voor het lustrum een expositie van. 
‘De betrokkenheid voor dit soort dingen is toch wel groter vanuit Waterland.’ (Ook bij Oogstfeest en 
Koningsfeest.) In het najaar zijn er twee snoeidagen, in de hele wijk: ‘Goeie manier om ook 
Mooilanders erbij te krijgen.’ ‘Als Drielanders zie je elkaar daar. Vaak zijn daar wel steeds dezelfde 
mensen bij. Maar het geeft binding. Na zo’n dag ben je helemaal afgepeigerd en uitgehongerd. Dat 
verbroedert.’ ‘Met die snoeidagen komen mensen uit hun holen.’ ‘De sfeer lijkt in Waterland ook wel 
wat opener dan hier. Maar ik was daar ook een van de eersten; dan heb je vanzelf meer contact met 
elkaar. Maar zo langzamerhand leer ik hier ook wel mensen kennen hoor.’ ‘Als wijk is Mooiland 
eigenlijk ‘supersaai’.’ ‘Met zo’n kleintje heb je wel snel aanspraak.’ (In het speeltuintje.) 

Invloed-/controlemogelijkheden 
De bewoners hebben deels invloed op hun fysieke omgeving middels groenbeheer. Er is een aantal 
werkgroepen, onder meer voor het beheer van groen (‘werkgroep bomen’). De gemeente 
ondersteunt met materiaal en geeft een workshop snoeien en doet in ruil voor het werk dat de 
vrijwilligers doen wat ‘extra werk’ in de wijk (‘bosmaaieren’). De vereniging is aanspreekpunt voor 
bewoners (informeel doorgeefloket) en onderhoudt contact met en werkt samen met externe 
partijen (zoals de gemeente en de energieleverancier). Vooral voor de voorzitter, die we 
interviewden, draagt het bestaan van de vereniging bij tot happiness (hij vindt het erg leuk). De 
vereniging onderhoudt ook contact met andere partijen, zoals energieleverancier Enexis. Er staat 
een proef in de wijk (‘buurkracht’ o.id.) op stapel om infraroodopnames te maken bij een aantal 
woningen ‘om zwakke plekken op te sporen’. Wellicht dat daar een actie uit voorkomt om collectief 
maatregelen te treffen De huurdersvereniging kon via ballotage woningen toewijzen. Dat is nu niet 
meer het geval; de corporatie wijst nu toe. 
‘We signaleren met elkaar ook meer. Als het dichtgroeit, nemen we contact op met de gemeente.’ 
‘We hebben een informele loketfunctie. We zijn niet een wijkraad of zo. We zijn toegankelijk voor 
bewoners. Als weer wensen of problemen zijn, dan pakken we dat op. Mensen stappen toch eerder 
naar ons dan naar de gemeente.’ Met de gemeente is er goed contact. De gemeente draagt ook 
financieel bij (daarnaast betalen de leden contributie). De huurders  in Waterland moesten een 
document tekenen waarin ze een aantal uitgangspunten van de wijk onderschreven. ‘Dat het een 
ecologische wijk was en dat je geen bestrijdingsmiddelen mocht gebruiken, enzo.’  

Fysieke veiligheid 
Van overlast lijkt niet veel sprake.  Wat hangjongeren dus en af en toe overlast door festiviteiten 
buiten de wijk.  Uit observaties blijkt de wijk schoon, weinig graffiti et cetera; ook zet het aan tot 
gezond gedrag door het fietspad, het buiten de wijk parkeren (Waterland) en de nabijheid van 
natuur (er wordt veel gefietst en gewandeld/hardgelopen). 

Woning 

Hinder voorkomen 
De bouwkundige kwaliteit van de woningen wordt niet altijd als positief ervaren. Als hinderlijk 
worden benoemd tocht, lekkages en slechte uitvoering (oa houtwerk kozijnen, opbouwen en 
overstekken van ‘de houten huizen’ in Waterland). Volgens een geïnterviewde is de kwaliteit van de 
huurwoningen beter omdat de corporatie ‘daar bovenop zat’. De inspanningen/betrokkenheid van 
de corporatie wat betreft duurzaamheid en uitvoering van de huurwoningen worden dan ook als 
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positief ervaren. Een opmerkelijk en duidelijk aspect van het ‘voorkomen van hinder’: de aanleg van 
de elektriciteitsleidingen in ‘spinvorm’; dit zou straling in huis verminderen.  
Bij de koop wordt overigens geen informatie (meer) gegeven over het duurzame karakter van de 
woning of wijk. Onwetendheid van de bewoners leidt o.a. bijv. onnodig overschilderen van hout. 
De isolatiewaarde die destijds voor de woningen is vastgesteld, is vanuit huidige ogen achterhaald 
en het energiegebruik valt tegen.  
‘Ik moet wel zeggen dat de corporatie z’n best gedaan heeft te investeren in de huurwoningen. Er 
liggen zonnepanelen op alle woningen, en wie wilde, kreeg een zonneboiler.’ ‘De dijkwoningen in 
Zonland  zijn een zorgenkindje geweest; die bleven steeds maar inzakken.’ De woningen in 
Waterland zijn duurzaam gebouwd, dat waardeert een van de bewoners (o.a. geen kit, steenwol), 
maar hij stelt dat de bouwtechnische kwaliteit niet overal even best is. ‘Voor die tijd was het 
misschien goed, maar of dat in de ogen van nu nog zo is. De woning gaat wel langer mee dan de 
ecologie van het moment.’  Een andere bewoonster (uit Mooiland) stelt dat de woning minder 
duurzaam is dan ze verwachtte: tocht, lekkage en heeft een hoger energiegebruik dan haar vorige 
woning (overigens daar 2-onder-1-kap, nu vrijstaand). ‘Daar hadden we driedubbel glas, dat is hier 
niet. Er valt hier nog veel te doen. We gaan kijken ook kijken hoe het zit met de spouwmuren.’  

Gezondheid bevorderen 
Hier wordt weinig over gezegd. ‘Het wooncomfort van m’n huidige woning is goed. Veel licht.’ ‘Sinds 
achterstallig groenonderhoud is uitgevoerd heb ik ook veel meer licht en zon in huis.’ 

Veiligheid verbeteren 
Niet benoemd. 

Grootte van de woning 
Voor alle geïnterviewden  was het formaat van de woning belangrijk bij de keuze. ‘Het is een 
ruimtelijke woning met veel ruimte op de etages.’ ‘Deze bewoners heeft meer ruimte dan in zijn 
vorige woning ‘maar daar wen je zo snel aan’. ‘Jammer dat er een plat dak op zit; er zit wel weinig 
berging in het huis.’ 

Psychologische factoren 
Voor alle geïnterviewden  is ‘mooi’ en aantrekkelijk belangrijk. Bewoner Y is nog steeds blij om zijn 
huis vanwege de vormgeving (‘esthetische kwaliteit en ‘spannend’). Voor een bewoner is het uitzicht 
op het natuurgebied belangrijk. Voor een ander het gevoel van openheid en ruimte (kijkt de straat 
in, kijkt niet uit op andere huizen). 
 

Samenvattend: Drielanden, positief:  
o Grote verschillen in deelgebieden van wijk. Waterland heeft meest uitgesproken duurzaam 

karakter (o.a. wat betreft materiaalgebruik, geen parkeren aan huis, zonne-energie, 
helofytenfilter, speel- en ontmoetingsplekken, pleintje). Van de initiatiefnemers voor de wijk 
gingen hier de meesten wonen (huur en koop); nog steeds wonen vooral hier mensen die 
bewust voor duurzaamheid kiezen. Het duurzame karakter wordt gewaardeerd. 

o Kenmerkend voor de wijk is het deels autovrije en verder autoluwe karakter; in deelwijk 
Waterland wordt buiten de wijk geparkeerd. Een onverhard fietspad verbindt de wijkdelen 
onderling. De wijk oogt groen en er is ook veel aandacht voor blauw. Het groene, open en 
autoluwe karakter wordt erg gewaardeerd. Ook de deels op de zon georiënteerde bouw 
wordt als positief ervaren. 

o Bewoners onderhouden een deel van het groen (fruitbomen) (snoei). ‘Dit soort activiteiten 
verbroedert; het is smeerolie voor de wijk.’  
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o Er is een actieve bewonersvereniging die verschillende activiteiten organiseert en ook 
spreekbuis is naar instanties als de gemeente.  

Samenvattend: Drielanden, negatief 
o De gunstige energieprestatie bij bouw is al lang achterhaald.  

o In Zonland is sprake van steeds meer verstening van voortuinen (o.a. voor parkeren).  

o De kwaliteit van het houtwerk valt in delen van Drielanden volgens bewoners tegen. 
Toewijzing huurwoningen (Waterland) is niet meer in handen van de ballotagecommissie van 
bewoners. 

o In de delen Zonland en Mooiland is duurzaamheid in mindere mate toegepast dan in 
Waterland en ook  minder herkenbaar. Volgens de geïnterviewden uit deze wijken zijn veel 
bewoners zich überhaupt niet bewust van het duurzame karakter van Drielanden (kwamen 
vooral af op gunstige huizenprijzen; veel premie-koop). Ook van hun eigen woningen weten 
ze weinig duurzame maatregelen. 

 

5.5. GWL-terrein 
Het GWL-terrein is een levendige wijk en een groene oase in Amsterdam, grenzend aan het 
Westerpark en de Staatsliedenbuurt. Dankzij het autovrije karakter spelen er veel kinderen op straat. 
Ook bewoners van naastgelegen wijken komen er graag.  Er zijn veel plekjes die uitnodigen tot 
recreatie en sociaal contact. Ook café Amsterdam, dat in de wijk ligt, zorgt voor veel mensen in de 
wijk. Het café heeft een duidelijke huiskamerfunctie voor de wijk; er wordt ook gewerkt aan de 
laptop.  De achterkant van café Amsterdam, met de terrassen aan het water, ziet er gezellig uit. Het 
riet, dat het water vroeger zo kenmerkte, is echter verdwenen. Het zorgvuldige onderhoud van de 
moestuintjes (nutstuinen) laat zien dat deze in een behoefte voorzien. Er wordt ogenschijnlijk veel in 
gewerkt. Ook de gemeenschappelijke tuinen zien er verzorgd uit.  Er zijn hagen waarachter een 
gemeenschappelijk stuk groen ligt, vaak ook ingericht met gemeenschappelijke stoelen en bankjes, 
met daarachter weer hagen die klein privé-tuinen afschermen die vrijwel allemaal heel persoonlijk en 
gezellig zijn ingericht.  
De grote variatie aan gebouwen, veelal voorzien van gevelbegroeiing, draagt bij aan een aantrekkelijk 
beeld. Op het GWL-terrein is bestaande bouw gecombineerd met nieuwbouw, ontworpen door 
toonaangevende architecten. De afwisseling tussen oude en nieuwe gebouwen draagt bij aan de 
sfeer van het gebied. Sommige pleinen zijn wel wat erg groot en hebben minder groen – gevels 
hebben daar bijvoorbeeld ook geen inhammen en geen borders als overgangsgebied –  maar daar 
staat tegenover dat zich, zeker rond de historische gebouwen, ook veel uiterst aantrekkelijke en 
meer intieme open ruimtes bevinden.  
In de wijk blijken sinds de bouw op initiatief van bewoners (alsnog) zonne-energiesystemen te zijn 
aangelegd. De wijk ziet er op het eerste gezicht verder niet ‘ecologisch’ uit, wat ook een uitgangspunt 
was bij de bouw. De wijk wordt goed ontsloten door openbaar vervoer.  
 

Leefomgeving 

Architectonische schoonheid 
Het feit dat het GWL-terrein werd vormgegeven door de op dat moment meest populaire nationale 
architecten maakt dat het nationaal en internationaal een bijzondere naam heeft op architectonisch 
gebied. Opvallend is het daarom dat de geïnterviewde bewoners de architectonische kwaliteit 
nauwelijks noemen. Wel vertelt een geïnterviewde dat dankzij de komst van de wijk ook de 
omringende woningen in waarde stegen. ‘De wijk werd hipper.’ En wat volgens twee geïnterviewde 
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dames het GWL-terrein anders maakt dan andere wijken, zijn het autovrije karakter, het vele groen 
en toch ook de mooie architectuur.  

Ruimtelijke kwaliteit 
De ruimtelijke kwaliteit van het GWL-terrein wordt hoog geacht. Mede doordat het terrein autovrij is 
oogt het groen en open (ondanks de hoge woningdichtheid). Een en ander maakt het ook voor 
kinderen hier ‘geweldig’ (let wel, dit is stedelijk gebied, waar kinderen zelden op straat spelen!) Er is 
een speeltuin en er zijn pleinen. Er is een laag percentage autobezitters. De (moeilijk verkrijgbare) 
parkeervergunning is een issue. Opmerkelijk is de uitspraak ‘verder heb ik geen last van de eco-
maatregelen’. Duurzaam wordt door deze geïnterviewde vertaald als potentieel hinderlijk. 
In totaal zijn er op het GWL-terrein circa 600 woningen op een oppervlak van 6 hectaren. Daarmee 
heeft de wijk een hogere dichtheid dan de aangrenzende Staatsliedenbuurt. Toch lijkt het GWL-
terrein een open en groene wijk. De hoge dichtheid wordt bereikt door de lange blokken aan de 
randen van de wijk, het open en groene karakter door de binnentuinen. 
‘Duurzaamheid is wel mooi. Het is fijn dat er geen autoverkeer in de wijk is. Er zijn wel scooters, dat is 
eigenlijk verboden. Voor kinderen is het geweldig, maar er wonen hier nu minder kinderen dan in het 
begin.’ ‘Dat het verhuisauto hier niet in mag rijden, vind ik het enige negatieve. Verder heb ik geen 
last van de eco-maatregelen.’  

Kwaliteit van groen en water 
In de wijk is er veel groen (er was minder aangelegd dan beloofd in de verkoopbrochure, maar er 
wordt gewerkt aan verbetering). Naast privétuinen zijn er ook hagen, moestuinen en fruitbomen. Het 
groen (waaronder de gevelbegroeiing) wordt erg gewaardeerd, ook de moestuinen. Het waterbeheer 
(geen regenwater lozen op het riool) was destijds bijzonder. Bij de aanleg is gestreefd naar zo veel 
mogelijk onverhard oppervlak maar achteraf gezien had dat nog wel veel minder kunnen zijn. 
De gracht wordt door de bewoners zelf onderhouden (dat geldt ook voor een groot deel van het 
groen). ‘Als wij als bewoners niets doen, gebeurt er niets.’ 
‘Het vele groen in de wijk vind ik geweldig. Ook de huizen zijn begroeid. Vooral in de herfst is dat 
geweldig! ‘Ik heb twee jaar een nutstuin gehad. Er werden veel planten gejat. Je kunt er niet zitten. Je 
doet heel veel voor het onderhoud. Maar er zijn ook heel veel mensen gelukkig mee. Er zijn 
wachtlijsten voor de nutstuinen.’ 

Basisvoorzieningen 
Basisvoorzieningen als OV, autodelen, scholen, kinderopvang, speelplekken en winkels zijn goed 
bereikbaar.  Evenals het nabijgelegen Westerpark, dat erg wordt gewaardeerd voor tal van functies 
(maar soms voor parkeeroverlast zorgt bij evenementen). Op het terrein zelf is er een café-
restaurant. Het huisje van de buurtbeheerder heeft ook een belangrijke functie; van daaruit wordt 
een aantal diensten verleend. Het openbaar vervoer is goed en er zijn deelauto’s. 
‘… Er zijn vier scholen op loopafstand, veel speelplekken, naschoolse opvang in de wijk….’ ‘Maar het 
openbaar vervoer is heel dichtbij.’  ‘Het Westerpark is geweldig! Café Amsterdam ook.’. ‘Er zijn zo veel 
leuke dingen te doen in het Westerpark! Er is veel horeca, een bioscoop, je kunt daar wandelen, de 
honden uitlaten.’ 

Ontmoetingsplekken/sociale cohesie 
Fysieke ontmoetingsplekken zijn het autovrije binnenterrein, de tuinen, en het café-restaurant. Dat 
laatste wordt erg gewaardeerd; heeft een buurthuisfunctie en wordt druk bezocht, ook om er te 
werken. Bij het ouderenproject wordt wel een terras gemist. Ook het groen (werkgroep ‘de groene 
vingers’; de schoffelbrigade) en de gracht zelf beheren schept verbinding (maar is ook een last, want 
er zijn niet veel mensen die meewerken). Er is een gebrek aan vrijwilligers. Vooral de oorspronkelijke 
bewoners zijn actief. De feestcommissie die in het begin actief was, is inmiddels verdwenen. Deze 
organiseerde onder meer jaarlijks een buurtfeest, een kerstfeest, appelplukfeest e.d. Jaarlijks wordt 
nog wel Sint-Maarten gevierd. Ook is er een terugkerend voetbaltoernooi. De ouderenwoongroep 
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zorgt door de opzet voor onderling contact. Maar over het algemeen lijken de onderlinge contacten 
tussen buren niet heel intensief. Communicatie: er is een website. Ook is er een email-nieuwbrief. 
‘We scoren het hoogst op bewonerstevredenheid.’  ‘De saamhorigheid is volgens mij hier niet groter 
dan in andere nieuwe wijken. Zeker als er kinderen zijn. De saamhorigheid is gewoon gebonden aan 
het opstarten van een nieuwe wijk.’  ‘De kinderen kenden elkaar allemaal, er was veel contact. Het is 
gelukt om hier een dorp van te maken, en we zijn toch ook wel Amsterdam!’  ‘We hebben contact met 
de buren, maar niet op wijkniveau. Wel bij het voetbaltoernooi.’  ‘We wonen in een woongroep, dan 
heb je veel meer met elkaar te maken.’ ‘Op wijkniveau zijn het wel altijd dezelfde drie tot vier mensen 
die actief zijn. Het is moeilijk om een vervanger te vinden. Dat is ook bij de woongroep zo: Het zijn 
altijd dezelfde mensen die de handen uitsteken.’  ‘Als het café weg zou gaan, zou ik dat heel jammer 
vinden. In het begin ging ik hier elke week zitten. In de zomer kun je ook buiten zitten. Er zijn ook altijd 
veel kinderen. Het is heel druk, elke avond zit het vol. Het heeft ook een buurthuisfunctie. Mensen 
werken hier ook met hun laptops.’ 

Invloed-/controlemogelijkheden 
Het project is ontstaan als bewonersinitiatief. Toekomstige (mondige!) bewoners, afkomstig uit de 
aangrenzende buurt,  hadden inspraak bij de planontwikkeling. De koepelvereniging (waaraan 
iedereen financieel bijdraagt) zorgt voor buurtbeheer ed. Ook worden er feesten georganiseerd. Er is 
een buurtbeheerder aangesteld die verschillende functies heeft, wat gewaardeerd wordt. De 
koepelvereniging werkt aan meer groen in de wijk (werkgroep ‘de Groene Vingers’), en 
vertegenwoordigt de bewoners richting gemeente. Ze verzorgt ook rondleidingen. Een en ander ligt 
wel op de schouders van een beperkt aantal mensen. Het gezamenlijk beheer wordt ervaren als last, 
maar geeft ook binding.  
Dit geldt ook voor communicatie binnen de wijk. Als gevolg van het gebrek aan vrijwilligers wordt dp 
voor een aantal taken betaald. 
Er is een rechtszaak begonnen tegen NUON, omdat die de afspraken niet nakomt (de wkk-installatie 
is er niet meer). Nu worden andere opties onderzocht. 
‘We spreken namens de bewoners van 600 woningen. Het praten namens de groep werkt heel goed. 
We hebben een achterban.’  ‘We zaten met een beheerding. Toen kwam er de ‘ Schoffelbrigade’. We 
hebben € 30.000 eigen geld gestopt in het groot groen gebied, maar bewoners moeten het zelf 
onderhouden. Daar zijn we strenger op geworden.’ ‘Het onderhoud van de gracht doen we samen 
met studenten uit Wageningen. We zijn heel erg proactief. We zoeken het uit en komen met een 
voorstel naar het Stadsdeel. We denken in oplossingen en we betalen er ook zelf aan mee. Maar dat 
doen we eigenlijk met 3-4 man.’ ‘We zijn tegen Nuon een proces bij de rechtszaak begonnen: We 
eisen de wkk-centrale of een gelijkwaardige duurzame installatie. De rechtszaak is nu tijdelijk 
stopgezet om opties voor stadsverwarming te onderzoeken.’ ‘De buurtbeheerder is vier dagen per 
week beschikbaar. Hij houdt de buurt in de gaten, verleent hand- en spandiensten, doet klusjes en 
geeft advies. Dat is heel fijn!’ ‘We betalen elke maand € 6 voor de Koepel. Dat levert € 85.000 – € 
90.000 per jaar op. Het geld wordt gebruikt voor de buurtbeheerder en het huisje, en voor het 
kerstfeest.’ ‘Ik denk dat heel veel mensen niet weten dat ze dat betalen. Het staat niet gespecificeerd 
op de huurrekening.’ 

Fysieke veiligheid 

De geïnterviewden voelen zich veilig (geen overlast van junks, zoals sommigen hadden gevreesd). 
Wel wordt genoemd dat er planten worden gestolen uit de nutstuinen, en dat sommige bewoners 
last hebben van spelende kinderen in de speeltuin. Ook werd nog gemeld dat het schoonhouden van 
de gracht een aandachtspunt is (er wordt plastic ingegooid). Door het autovrije karakter zal het GWL-
terrein aanzetten tot beweging (idem de tuinen!). De buurtbeheerder ‘houdt de buurt in de gaten’. 
‘We wonen op een hoek, heel beschermd. Er is geen overlast. Dat zal bij andere blokken wel anders 
zijn.’ ‘Ik kan op het balkonnetje zitten en van de rust genieten. En toch wonen we vlak bij het centrum 
van Amsterdam.’  
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Woning 

Hinder voorkomen 
In het GWL zijn tal van duurzame maatregelen getroffen. Enkele daarvan blijken minder geslaagd 
(water oppompen voor hergebruik blijkt te veel energie te kosten en leidt verstopte filters). De 
Gustavbergtoiletten zijn inmiddels grotendeels verdwenen wat een te grote belasting geeft voor het 
riool en leidt tot overstroming  van kelders. Ook de wkk-installatie is niet meer in werking. Dit leidde 
tot verontwaardiging en protest (zelfs een rechtszaak). Andere opties voor een duurzame 
energievoorziening worden nu onderzocht. Positief gewaardeerd wordt onder meer  de oriëntatie op 
de zon, de windluwheid en de isolatie. De energierekening is laag. Ook dat wordt gewaardeerd. 
Soms is er last van geluidhinder, dronken voorbijgangers en geparkeerde fietsen en auto’s is er soms 
vanwege  het nabijgelegen Westerpark . 
‘Het eerste wat nieuwe bewoners vaak doen is het inrichten van een nieuwe badkamer. Veel van de 
oorspronkelijke toiletten zijn daardoor inmiddels verdwenen. Het riool kan dat niet aan, dat was niet 
daarvoor berekend. We hebben wel overstromingen gehad in de kelderboxen.’ ‘Zodra de zon komt, 
voel je in de winter de temperatuur in de kamer stijgen.’ ‘Oorspronkelijk was er een wkk-centrale die 
warmte en elektriciteit voor de wijk ging opwekken. De wkk-centrale draaide het hele jaar, ook in de 
zomer als er geen warmtevraag was, dan werd koude opgewekt en geleverd aan de studio van Paul 
de Leeuw die ook op het terrein was. Maar de studio ging weg en er was een waterbassin dat lekte 
Toen werd er door Nuon een gasturbine neergezet. We kwamen er pas na 4-5 jaar achter! Nuon zei 
gewoon: ‘Ja sorry, het was niet rendabel.’ We doen nu een onderzoek om uit te zoeken wat wel 
mogelijk zou zijn’  ‘We hebben een commissie die heet ‘Westergasgeluid’. Bij grote evenementen is 
het soms helemaal mis. Dan staan er fietsen op de stoep en is er geluidsoverlast. Je wordt echt niet 
blij als je 5.000 dronken mensen langs je slaapkamer hebt.’  
‘De energierekening is heel laag. Ik ging er na de verhuizing € 100 per maand op vooruit. De 
woningen liggen de hele dag in de zon. Ik heb maar vier maanden per jaar de verwarming aan. We 
gebruiken volop de zon.’ ‘Nu hebben veel mensen zonnepanelen, ook de woongroep. Dat weet ik, 
omdat ik ze kan zien vanuit de woning van mijn dochter. Dat heeft niemand tegen ons gezegd.’ 

 
Gezondheid bevorderen 
Er zijn geen opmerkingen gemaakt over dit punt. Wel wordt de zoninstraling gewaardeerd. 

Grootte van de woning 
Volgens één van de geïnterviewde is de initiatiefgroep ontstaan uit mensen die, wonend in de buurt, 
een grotere woning zochten. Ook voor hem  was ‘een grotere woning’ de belangrijkste reden op GWL 
te willen wonen. (Het duurzame aspect sprak zijn vrouw en hem daarnaast aan.) 

Psychologische factoren 
Eén geïnterviewde noemt het  mooie uitzicht als een groot voordeel. Alle geïnterviewden zijn blij met 
hun woning (maar vooral ook met de wijk). Voor allen is het groen belangrijk (weet niet of men daar 
uitzicht op heeft). 
Ik woon zelf aan de ‘stinkstraat’, volgens mij is dat de drukste straat van Amsterdam. Maar ik woon 
op de zevende verdieping en heb een prachtig uitzicht. ‘ 

Samenvattend: GWL-terrein, positief 
o Veel waardering voor het open, groene en autovrije karakter en de architectuur (combinatie 

van herontwikkeld oud en aansprekend nieuw). Uniek in de Amsterdamse binnenstad. Grote 
bewonerstevredenheid. Goede bereikbaarheid van voorzieningen. 

o Betrokkenheid van bewoners was al groot in de planfase. Actieve koepelvereniging en 
actieve bewoners (maar veel komt neer op de schouders van enkelen).  
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o Veel aandacht voor sociale duurzaamheid; zelfbeheer, activiteiten, sociale contacten, o.a. 
nieuwsbrief. (‘Het is hier net een dorp.’)  

o Privé-nutstuinen, fruitbomen en delen van de openbare ruimte worden door bewoners 
beheerd en erg gewaardeerd.  

o Het café-restaurant functioneert als ‘wijkhuiskamer’; gewaardeerd en veel bezocht (ook als 
werkplek).   

o Bewoners betalen mee aan wijkbeheerder plus locatie; deze heeft een gewaardeerde 
conciërgefunctie. 

o Succesvolle duurzame maatregelen zijn o.a. laag energiegebruik, oriëntatie op de zon en 
duurzaam materiaalgebruik.  

Samenvattend: GWL-terrein, negatief 
o In de ogen van bewoners heeft de gemeente zich  soms niet gehouden aan beloftes (minder 

groen dan beloofd) en verantwoordelijkheden (verwarming met WKK vervangen; onderhoud 
gracht). Verandering van verantwoordelijke personen binnen de gemeente leidt soms tot 
een moeilijker contact. 

o Beperkt aantal parkeervergunningen beschikbaar; dit frustreert sommigen (maar  ‘hoort’ ook 
bij centrum Amsterdam). 

o Het energiezuinige  gemeenschappelijke verwarmingssysteem (WKK) is zonder overleg met 
de bewoners vervangen door een standaardsysteem. 

o Minder geslaagd zijn o.a. regenwaterhergebruik (energiegebruik pompen) en concessies op 
het gebied van duurzame energie. 

 

5.6. EVA-Lanxmeer 

 
EVA-Lanxmeer is een wijk met een bijzondere uitstraling. Het ecologische karakter blijkt uit vrijwel 
alles: de vormgeving van het openbaar gebied met autovrije/-luwe straten en binnentuinen, de 
architectuur van de woningen, het uitbundige kleurgebruik, de vele fietsen en fietskarren, het 
ontbreken van schuttingen, de pamfletten die hier en der tegen ramen zijn geplakt... De wijk is erg 
groen, met een mooie boomgaard in het midden, en is gelegen vlakbij het station. Wat detoneert 
met de vriendelijke uitstraling zijn de paar hangjongeren op een bankje voor een woning die 
voorbijgangers op onvriendelijke wijze observeren. Over het algemeen is de sfeer in de wijk echter 
vriendelijk en open. Er wordt veel gespeeld op straat en in de gemeenschappelijke tuinen. In de wijk 
liggen een paar scholen, wat overdag veel levendigheid geeft op straat.     
In het stedebouwkundig plan is rekening gehouden met een grote variatie aan privé-, semi-openbare 
en openbare territoria, met straatjes, pleinen, stoepen, mandelig gebied en privétuintjes. Het groene 
karakter van de wijk en de zonering in de wijk wat betreft groen is aantrekkelijk: privégroen loopt 
vloeiend over in gemeenschappelijk en (semi)openbaar groen. Aan de straatzijde hebben de 
woningen minimaal een klein tuintje, aan de andere kant grenst de privétuin aan een 
gemeenschappelijke tuin. Het groen ziet er overal verzorgd en kleurrijk uit. Ook het waterbeheer in 
de  wijk bepaalt de sfeer; met retentievijvers, groene daken, halfopen verharding, wadi’s, 
opvangbekkens en helofytenfilters.  
De architectuur kent een grote variatie door de medewerking van veel verschillende architecten, in 
verschillende prijsklassen, ook huurwoningen. Ook is te zien dat er voor alle levensfases is gebouwd. 
Zo is er is door een groep ouderen een complex gebouwd in collectief opdrachtgeverschap. Aan de 
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rand van de wijk ligt een voorziening voor geriatrische ouderen. Aan de rand van de wijk ligt ook een 
stadsboerderijwaar een deel van de wijkbewoners een groentepakket betrekt. 
 

Leefomgeving 

Architectonische schoonheid 
De geïnterviewden spreken zich niet expliciet uit over architectonische schoonheid. Eén 
geïnterviewde zegt ‘De wijk ziet er goed uit’, maar maakt binnen de context niet duidelijk wat hij 
daarmee bedoelt. Uit alle gesprekken blijkt wel dat iedereen er zich prettig voelt en graag door de 
wijk loopt, etc. 

Ruimtelijke kwaliteit 
Aspecten van ruimtelijke kwaliteit die positief benoemd worden zijn het autoluwe en groene 
karakter van de wijk,  diversiteit van functies [ruimte en gebouwen met verschillende functies], de 
gemeenschappelijke tuinen, het ontbreken van schuttingen en de ‘mooie plekjes’.  
Een deel van het karakter wordt gewaarborgd door afspraken waar bewoners zich aan houden. Waar 
die afspraken onder druk staan (bijvoorbeeld parkeren bij huis waar dat oorspronkelijk niet was 
toegestaan), leidt dat tot frictie. 
‘Als wandelcoach maak ik met mensen vaak eerst een paar keer een loopje door de wijk.’ Mevrouw 
wandelt veel door de wijk. Wat ze erg prettig vindt is het autoluwe karakter.  
Mijnheer V.  vindt dat EVA-Lanxmeer er goed uitziet: een fijne groene wijk  met mooie plekjes waar 
wonen, werken, recreëren, leren en drinkwaterproductie samenkomen, dus veel diversiteit. ‘De wijk 
dient meervoudige doelen.  Dat maakt het ook interessant om hier te wonen.’   
‘Door het autoluwe karakter heb je meer contact met het groen dan met het blik. Je kunt het groen 
echt ervaren en komt dankzij dat autoluwe karakter ook veel mensen tegen.’  
‘Wat wel klopt is dat de wijk niet voor iedereen geschikt is.  Je moet bijvoorbeeld je auto niet pal voor 
de deur willen. Dat dat, o.a. door een foutje van de gemeente, in een klein stukje toch is toegestaan 
heeft tot veel onvrede geleid.’ 

Kwaliteit van groen en water 
Het groene karakter van de wijk en de zonering in de wijk wat betreft groen is aantrekkelijk: 
privégroen loopt vloeiend over in gemeenschappelijk en (semi)openbaar groen. ‘De bijdrage van de 
landschapsarchitect aan de aantrekkelijkheid was groot.’  Het waterbeheer in de  wijk bepaalt ook de 
sfeer; daarbij was eveneens diversiteit uitgangspunt in het ontwerp: retentievijvers, groene daken, 
halfopen verharding, wadi’s, opvangbekkens, helofytenfilters...  
Groen en water hebben meerdere functies. Om in te recreëren, als doorgangsplek, maar ook als 
drinkwater- en voedselvoorziening. Die diversiteit wordt ook benoemd wat betreft aantrekkelijkheid. 
Het groen/water is afwisselend onder cultuur (tuinen) en in verschillende mate ‘woest’. 
De bewoners hebben daarin elk hun voorkeuren: meer of gecultiveerd, en in combinatie.  
Het voorheen al bestaande groen (denk aan de boomgaard) wordt zeer gewaardeerd. De 
waterspeelplaats wordt vaker genoemd als ‘fijne plek’ maar ook de (als overlast ervaren) jeugd komt 
daar graag samen. Door het autoluwe karakter en het ontbreken van schuttingen als erfafscheiding 
zijn groen/blauw expliciet sfeerbepalend in de wijk. 
‘Je kunt het groen echt ervaren.’  ‘Er is zo veel dat de zintuigen prikkelt!’  
Mevrouw Z is graag in de tuin van Het Kwarteel ‘die is zo mooi verzorgd’ en ze zit graag op het bankje 
bij de waterspeelplaats ‘dan doe ik mijn ogen dicht en luister naar het water’.  
Iemand anders: ‘Doordat er een goed waterplan was, kon [waterbedrijf] Vitens ook meegaan met het 
concept.’ 

Basisvoorzieningen 
Eva-Lanxmeer ligt dichtbij (op loop-/fietsafstand van) het centrum van Culemborg én bij het NS-
station. Scholen en kinderopvang liggen in en rond de wijk. Wat betreft bereikbaarheid van 
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basisvoorzieningen scoort de wijk dus positief. In de wijk is er één winkelachtige voorziening (waar 
houtwerk wordt verkocht voor een goed doel). Ook is er een bedrijfsverzamelgebouw in de wijk. 
Bijzonder is de functie die de Stadsboerderij Caetshage heeft. Dit is een zorgboerderij waar een deel 
van de wijkbewoners ook hun groentepakket betrekken. De boerderij ligt geografisch gezien buiten 
de wijk, maar emotioneel niet en is ook ontwikkeld in samenhang met EVA-Lanxmeer. Hier 
ontmoeten mensen elkaar en in het parkachtig gebied rond de boerderij maken mensen een loopje. 
Vanuit de wijk wordt het initiatief ondersteund.  
Enkele geïnterviewden zeggen wel een plek te missen om binnen de wijk bij elkaar te komen. 
Nieuwjaarsfeesten waren er soms in het gebouw van de kinderopvang. Er lijkt behoefte te zijn aan 
een informele ontmoetingsplek; een oud bedrijfspand nabij het station (formeel buiten de wijk) dat 
wordt herbestemd zou die functie kunnen vervullen. 
Wat betreft werkgelegenheid: de wijk herbergt veel zzp-ers; de meesten daarvan werken vanuit huis, 
deels vanaf de keukentafel. Enkele woningen zijn voorzien van bedrijfsruimte. Enkelen werken in het 
eerdergenoemde bedrijfsverzamelgebouw. Voor deze mensen is de afstand wonen-werk dus gering. 
Het reizen met ov bevalt mevrouw Z bijvoorbeeld erg goed. Dit ziet ze ook als groot pluspunt; een 
station zo dichtbij (nu met huiskamer). “Ik ga veel naar concerten, bijvoorbeeld in Utrecht. Daar ben 
ik zo.’ 
‘Met 5 minuten ben je bij de Albert Heijn.’ 

Ontmoetingsplekken/sociale cohesie 
In EVA-Lanxmeer lijkt er een sterke sociale cohesie te zijn. Er is een grote betrokkenheid bij de wijk, 
men voelt zich verbonden met zowel de fysieke als de emotioneel/sociale omgeving. De inrichting 
van de wijk draagt daaraan bij. Er heerst ‘een campinggevoel’, zoals een van de bewoners zegt. Men 
ontmoet er elkaar graag. Er wordt gespeeld en gerecreëerd. Ook de ‘hangjeugd’ ontmoet elkaar 
graag in deze wijk (bij de bankjes)!  
Fysieke factoren die daarop van invloed zijn, zijn onder andere het autoluwe karakter (spelen, 
wandelen, fiets repareren etc. op straat), de parkeerplaats aan de rand van  de wijk (men ontmoet 
elkaar op weg naar de auto), de voorzieningen nabij (wandelen naar en ontmoeten op de boerderij, 
heen en weer naar school en naar treinstation), de menging van functies (ook het zorgwoonproject),  
het gemeenschappelijke groen (in het mandelig gebied ontmoet men elkaar en werkt men met 
elkaar), de boomgaard (fruitoogst), gemeenschappelijke tuinen, de waterspeelplaats en bankjes (ook 
door buurtbewoners zelf aangebracht) en ruimtes in het ouderenproject die samenkomen faciliteren 
en daartoe uitnodigen. 
Sociale duurzaamheid lijkt ook (mede) een reden te zijn dat mensen hier wilden komen wonen (‘op 
zoek naar verbinding’), en is ook een van de uitgangpunten geweest bij het initiatief voor de wijk.  
De sociale structuur is kennelijk uitnodigend. Niet alleen door de opzet, maar ook door de gedeelde 
voorgeschiedenis (waaronder levensfase en oriëntatie van de bewoners.) De onderlinge sociale 
betrokkenheid is groot; bijvoorbeeld in zorg voor buren en vluchtelingen en gezamenlijke inkoop van 
onderhoud. 
In de afzonderlijke straten wordt samen koffie gedronken en hardgelopen en in de tuinen samen 
gegeten en getuinierd. Verder zijn mensen samen (vrijwillig) actief in werkgroepen. De kinderen gaan 
in de wijk naar school; ook daarom zijn er onderlinge contacten. Naast informele structuren zijn er 
ook formele, waaronder de bewonersvereniging en werkgroepen. Onderlinge communicatie verloopt 
(naast op schoolplein, op straat, in tuinen en tijdens koffiedrinken etc.) ook via Facebook, websites 
en whatsapp. Er zijn ook initiatieven om (nog) meer open te zijn naar buitenstaanders: rondleidingen 
voor Culemborgers, open dag n.a.v. jubileum, bankje bij de heer J voor de hangjeugd, etc. 
‘Ik was vooral op zoek naar verbinding met mensen. Zoals ik eerder woonde was dat er niet. Hier 
woont toch een bepaald soort mensen. Dat vond ik belangrijk.’  
‘Er was al snel sociale cohesie. Als eerste bewoners heb je al snel contact met elkaar. Iedereen begon 
tegelijk. Maar dat heb je waarschijnlijk ook op veel andere plekken waar mensen samen beginnen.’ 



 73 

‘Ik ben trots op mijn wijk.’ Als redenen noemt deze bewoonster: het samen verzorgen van het groen 
in de wijk, het eigen energiebedrijf, de boerderij, de gemeenschappelijke tuinen. Boerderij Caetshage 
is een van haar favoriete plekjes ‘Je komt er ook buurtgenoten tegen voor een praatje.’ 
‘Ik hoor toch vooral bij de mensen met wie ik de [gemeenschappelijke] tuin deel. Met de mensen aan 
de andere kant, aan de straat, heb ik toch minder contact.’ 
‘Met een deel van de mensen hier loop ik al jaren hard. Iedere vrijdag om 9 uur ’s ochtends, maar je 
hoeft je niet af te melden. Daarna drinken we steeds bij iemand anders koffie. Sommigen komen 
alleen koffiedrinken.’  
‘We zorgen hier voor elkaar. Ik kan oud worden, hier. [...] Toen een van de buurmannen stierf, ben ik 
daar wezen waken. Dat was bijzonder.’  
‘In ‘De Trein’ (huurdeel) woont een vluchtelingenfamilie. Die kreeg meer spullen en hulp aangeboden 
uit de wijk dan dat er nodig was.’ 
‘Er zijn een paar sterfgevallen geweest door zelfdoding. Daarna is werkgroep ‘Lanxzij’ opgericht (...). 
Toen dachten mensen hier: wat kunnen we daarmee? Voor mij is dat dubbel. Ik vind het niet zo nodig, 
daar zijn professionals voor.’ 

Invloed-/controlemogelijkheden 
In Eva-Lanxmeer zijn er duidelijk invloed-/controlemogelijkheden. De structuur daarvoor hebben de 
bewoners zelf gecreëerd middels de vereniging en werkgroepen. Daarnaast gelden de ‘wetten van 
BEL’ (bewonersvereniging EVA-Lanxmeer). ‘Als je in EVA-Lanxmeer wilt wonen, moet je ‘de wetten 
van BEL’ ondertekenen, wat een aantal duurzaamheidsuitgangspunten moet waarborgen. Er zijn drie 
regels waar je je als bewoner aan moet houden; geen muren of schuttingen tussen privé- en 
gemeenschappelijke tuin, niet parkeren voor je huis en eerst (14 dagen lang)  aanbieden van je 
woning aan mensen die op de wachtlijst staan.’  
Er wordt actief verantwoordelijkheid genomen, zowel voor de fysieke omgeving als op sociaal 
gebied. Dat is ook bewust gezocht: de wijk als sociaal laboratorium. Het ‘niet willen buitensluiten’ 
(zowel binnen de wijk als naar buiten toe) en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de 
omgeving is iets wat bewust leeft, althans bij een deel van de wijk. Er wonen ‘mondige mensen’ die 
initiatief nemen en die elkaar en bijv. hangjeugd aanspreken en ook naar instanties toe mondig zijn.  
Dit is tegelijkertijd een bron van frustratie als dingen niet gaan zoals gewenst en als verwachtingen 
niet uitkomen. ‘Hoe ga je dat helen en oplossen?’ Het niet kunnen ingrijpen wat betreft het toewijzen 
van woningen aan huurders is wordt door sommige geïnterviewden betreurd. 
Het ouderenproject hanteert een ballotagecommissie. 
Een deel van de wijkbewoners spreekt de overlast gevende jeugd aan. ‘Maar sommige mensen 
durven dat niet meer.’ 
‘Het samenspel met de gemeente is onderhand behoorlijk goed (o.a. voortijdig betrekken van de wijk 
‘in plaats van iets door de strot te duwen’ ). Dat was niet altijd zo. In de wijk wonen veel ‘mondige 
mensen’.’  

Fysieke veiligheid 
EVA-Lanxmeer is een prettige wijk. Men voelt zich er veilig, of wil zich niet laten beïnvloeden door 
zaken die een gevoel van onveiligheid kunnen veroorzaken. Maar ook daar komt inbraak en overlast 
voor en sommigen vermijden bewust ‘s avonds het donkere pad langs de boomgaard. Dat er 
maatregelen nodig zijn (hekken, sloten) stoort wel. Wat betreft schoon en aanzetten tot gezond 
gedrag: het autoluwe karakter leidt tot frisse lucht en aanzetten tot lopen/fietsen/spelen. Ook is er 
weinig graffiti of rondzwervend vuil. 
Een van de bewoners stelt dat een groep losgeslagen jeugd uit Culemborg een hangplek in de wijk 
gevestigd. ‘Echte criminelen. Heftig volk.’ Anderen laten zich minder extreem uit. Een van de 
bewoners plaatste een bank voor zijn huis om juist jongeren te accommoderen, maar wel blijkt dat 
‘de hangjongeren’ een issue zijn in de wijk. Een van de bewoners stelt dat het antirookbeleid van de 
middelbare scholen ervoor zorgt voor meer overlast in de wijk.  ‘We hebben wel een uitdaging in die 
zin. Vanuit de wijk is dit wel opgepakt; er is contact gezocht met o.a. de gemeente om oplossingen te 
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zoeken.’ ‘De automatische reflex is hier wel constructiever dan in andere wijken, denk ik...  De wijk is 
veerkrachtig. De bewoners hebben hier echt iets te verdedigen, als het gaat om ‘fijne wijk’. 
Iemand anders: ‘We willen dat de wijk open is, dat iedereen mag komen meegenieten, maar we 
willen wel dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen dat het zo blijft.’ 
Naar aanleiding van inbraken: ‘Ik voel me hier wel veilig. Maar wat er gebeurd is heeft wel iets van de 
onschuld van de wijk weggehaald.’ 
Niet iedereen maakt zich even druk: ’Er zijn wel van die jongeren die hier voor de deurrondhangen, 
want daar is net een bankje, en dan vind je blikjes en peuken voor de deur en soms is er muziek, maar 
ik vind dat niet zo’n groot probleem. Ik heb wel een hekel aan het spugen op straat. “Dat doe je thuis 
toch ook niet?”, zeg ik dan tegen ze.’ 
 

Woning 

Hinder voorkomen 
Duurzaam bouwen en het nemen van duurzame maatregelen wordt primair als positief en 
vanzelfsprekend gezien. Het ontbreken van maatregelen (bijv. als gevolg van concessies tijdens de 
planning of bouw)) wordt als jammer ervaren. Falende installaties bijv. worden als hinderlijk ervaren 
maar ook als leerpunt gezien. Geluidsoverlast wordt alleen benoemd in relatie tot de weg. (De 
woningen onderling zijn goed geïsoleerd; althans die waar de geïnterviewden wonen.) 
Een bewoonster van een ouderenproject in de wijk: ‘De woning is van architectenbureau OpMaat. 
Hele goede ideeën maar niet alles kon. Een sedumdak bijvoorbeeld was te duur.’ ‘De woning is heel 
goed geïsoleerd. Vloerverwarming. Fijn dat er geen radiatoren zijn.’ Mevrouw vindt het jammer dat 
er geen zonnecellen op het complex zitten. Was ook te duur destijds. Bij discussie over naplaatsing 
een paar jaar geleden ging het niet door omdat een iemand bang was voor aansprakelijkheid bij 
stormschade. Nu gaat het wel gebeuren. Er komen zonnepanelen deze zomer. De meeste mensen 
huren (leasen) die, maar haar man wil kopen.  
Iemand anders: ‘’Nadenkend over overlast; vooral van de weg.’ Die hoor je op de plek waar hij woont 
(daarom geen dakraam in de zolder gemaakt aan die kant; in huizen één rij verder van de weg deed 
dat men wel). ‘Ook zijn de technieken in de woningen niet overal even goed.’ (Bij hem wel.) Er was 
een dubolijst waar iedereen zich aan moest houden maar daar is volgens hem vaak heel verschillend 
mee omgegaan door architecten/bouwers. De kwaliteit tussen de woningen is daardoor heel 
verschillend. ‘Er is elders veel geknutseld en ook veel weggestreept. Veel bouwers stuurden op marge 
in plaats van dubo. Maar dat was niet bij ons het geval; daar zat de architect er ook veel te veel voor 
bovenop.’ ‘Overigens is er ook veel gerealiseerd waarvan je weet dat je dat nu niet meer zo zou doen.’ 
Bij het Nico Scheepmakerspad zijn bijvoorbeeld zonnecollectoren verkeerd aangesloten. Te veel 
bochten met kapotvriezen tot gevolg. Ook bleken installaties (zonneboilers) in een deel van de 
woningen verkeerd aangesloten. ‘Checken of iets goed functioneert, gebeurt niet altijd.’ ’Flexibiliteit 
inbouwen om toekomstige technologische ontwikkelingen te faciliteren is in theorie goed, maar in de 
praktijk lastig. Dan had je met centrale schachten moeten werken.‘ 
Een van de bewoners constateert: ’De installatie is geplaatst toen het dak er nog niet op zat. Die kan 
er nu nooit meer uit in zijn geheel.’ Na heel lang denken verzint ze nog een nadeel; het huis is in de 
zomer wel erg warm. 

Gezondheid bevorderen 
Gezondheidsaspecten worden niet expliciet genoemd. Het gaat hier meer om comfort. Een 
geïnterviewde heeft een centraal stofzuigersysteem en is daar blij mee. Hijzelf benoemt niet het 
gezondheidsaspect van dat systeem. Deze geïnterviewde had overigens  ook leemgestucte muren. 
Wij vroegen er niet naar. En hij benoemde die zelf niet terwijl een dergelijke wand wel goed voor de 
vochthuishouding is. 

Veiligheid verbeteren 
Veiligheid ‘binnen de woning’ lijkt het meest relevant voor ouderen. ‘Fijn dat er geen drempels zijn.’ 
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Veiligheid wat betreft inbraakgevoeligheid was eerst géén issue, totdat er een golf inbraken kwam. 
Tuindeuren bleken toen niet inbraakproof, wat bewoners ertoe aanzette om aanpassingen te doen. 
De ene bewoner lijdt meer onder inbraakgevoeligheid van de woning dan de ander.  
‘Ook door inbraken zijn mensen voorzichtiger geworden. Schuurtjes gaan op slot. Mensen laten in het 
weekend licht aan, maar daar doe ik niet aan mee’.  

Grootte van de woning 
Zowel voor kopers als huurders geldt: hoeveel ruimte krijg ik voor mijn geld? Voor wie met anderen 
woonruimte deelt, draagt de functionaliteit van de gedeelde ruimte ook bij aan het ruimtegevoel. 
Tuin en balkon worden ervaren als onderdeel van de woning en worden als heel belangrijk gezien. 
‘Het was een unieke kans: drie verdiepingen voor mij alleen; met eventueel plek voor bedrijf aan huis, 
een partner, misschien pleegkinderen. Dat alles betaalbaar. Ik betaal minder dan wanneer ik zou 
huren.’ 
Een bewoonster van het ouderenproject: ‘Handig is het werkplaatsje beneden. Een klein nadeel 
vormt de fietsenberging. Met de komst van veel e-bikes is die te klein geworden.’  

Psychologische factoren 
Psychologische factoren zoals hier bedoeld zijn niet veel aan de orde gekomen. Dat wil niet zeggen 
dat ze geen rol spelen. Een van de issues in deze wijk blijkt de afbakening tussen privé en openbaar; 
het borgen van gewenste privacy (wat op gespannen voet kan staan met het borgen van de 
ruimtelijke kwaliteit). ‘Hier zijn schuttingen tussen privé-tuinen verboden, maar mijn buurman wilde 
toch een muur. Daar heb ik me erg tegen verzet.’ Toch heeft deze bewoonster verder niemand horen 
klagen over gebrek aan privacy. 
Wat betreft uitzicht: één geïnterviewde benoemt die (op de boomgaard) hier als belangrijk criterium 
bij de keuze voor haar woning. Een andere benoemt de voordelen van particulier 
opdrachtgeverschap: het verwerken van wensen in het ontwerp. Als voordeel van het particulier 
opdrachtgeverschap ziet zij dat je eenvoudig vroegtijdig je wensen kenbaar kunt maken. ’Het zijn 
dure gebouwen door hun gebogen vorm (‘grote en kleine banaan’). Dit heeft als voordeel dat je 
privacy op je balkon hebt.’ 
 

EVA-Lanxmeer, positief 
o Veel bewoners van EVA-Lanxmeer zijn positief over hun wijk, vooral wat betreft de openbare 

ruimte: ze roemen het autovrije en groene karakter van de wijk en de ruimtelijke inrichting in 
z’n algemeenheid, met veel mooie plekjes, met gemeenschappelijke tuinen en zonder 
schuttingen tussen privétuinen. Privégroen loopt vloeiend over in gemeenschappelijk en 
(semi)openbaar groen. Mensen voelen zich erg thuis in de wijk. ‘Er heerst een 
campinggevoel.’ 

o De wijk ligt gunstig t.o.v. allerlei voorzieningen. Binnen de wijk zelf wordt nog een locatie 
gemist waar men elkaar (binnen) informeel kan ontmoeten.  

o EVA-Lanxmeer is nadrukkelijk een eco-wijk en de meeste bewoners kiezen er bewust voor 
om daar te wonen. Duurzaam bouwen is een vanzelfsprekend onderdeel van het concept 
waarvoor mensen kiezen. Energie is slechts één van de vele thema’s. Bij aanloopproblemen 
bij bijv. installaties is de houding oplossingsgericht.  

o Eigenaren gaan een bewonersovereenkomst aan met BEL waarmee enkele 
duurzaamheidsdoelstellingen worden geborgd.  

o De wijk kent een grote onderlinge betrokkenheid en veel initiatieven die getuigen van sociale 
duurzaamheid. Ook is er een behoorlijke mate van sociale controle. De wijk kent een eigen 
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energiebedrijf, opgericht en bestuurd door bewoners. Het samen dingen doen (beheren, 
tuinieren, oogsten, etc.) versterkt de onderlinge betrokkenheid. 

EVA-Lanxmeer, negatief 

o W.b. de huurwoningen staat de toewijzing inmiddels los van de doelstellingen van EVA-
Lanxmeer.  

o De bewoners zijn veelal kritisch en idealistisch. Dat kan ook leiden tot irritatie en frustratie, 
bijvoorbeeld wanneer via een omweg toch parkeren bij sommige huizen wordt toegestaan.  

o Overlast van hangjongeren en inbraken knagen aan het gevoel van veiligheid. 

 

5.7. Conclusies 
Als we onze bevindingen met de interviews en observaties vergelijken met de resultaten van het 
literatuuronderzoek, dan is er sprake van een duidelijke en grote overlap. De leefomgeving bepaalt 
overduidelijk het positieve gevoel dat de mensen hebben bij het wonen in de wijken. Ook de grootte 
van de woning, aantrekkelijke vormgeving van de woning en de aanwezigheid van een tuin dragen 
hieraan bij.  
 
De woning zelf draagt verder nauwelijks bij aan wat mensen ‘gelukkig’ maakt (met uitzondering van 
de grootte). Hij moet simpelweg voldoen en het irriteert flink wanneer dat niet het geval is. Er mag 
gewoon geen sprake zijn van onaangename temperaturen, tocht en geluidhinder. De installaties 
moeten goed functioneren en ook de rest van het huis moet in goede technische staat zijn. Over 
ventilatie deden de bewoners die wij spraken overigens geen uitspraken, behalve (in een van de 
wijken) dat het vervelend is als de rook van de houtoven van de buren als ventilatielucht de 
woningen van de buren binnenkomt. Overigens valt op dat diverse geïnterviewden die bewust voor 
het duurzame karakter van hun woning kozen, wat meer begrip hebben voor disfunctionerende 
installaties e.d.. Net als bij het vergelijkende eco-wijkenonderzoek152 valt bovendien op dat de factor 
‘invloed hebben’ op de vormgeving/inrichting van de woning sterk wordt gewaardeerd.  
 
Ook alle conclusies uit het literatuuronderzoek die betrekking hebben op de leefomgeving worden 
bevestigd. Wat opvalt, is dat fysieke veiligheid wel belangrijk wordt gevonden, maar dat men ofwel 
de indruk heeft dat er nauwelijks een probleem speelt op dat vlak, ofwel – daar waar dat 
overduidelijk wel het geval is – de invloed ervan bagatelliseert. Dat zou kunnen komen doordat de 
positieve ervaringen de overhand hebben, maar het is ook mogelijk dat we alleen bewoners hebben 
gesproken die er niet zo’n punt van maken.  

Uit dit onderzoek blijkt ook overduidelijk de grote positieve invloed van de kwaliteit van groen en 
water,  de sociale cohesie en de invloed-/controlemogelijkheden op de inrichting van de 
leefomgeving. De sociale cohesoe blijkt overigens heel duidelijk samen te hangen met een autoluw/-
vrij karakter. Dat aspect komt in vrijwel alle wijken (behalve Ecodus) naar voren. Voor sommige 
bewoners is al die gemeenschappelijkheid overigens ook weleens aanleiding tot iriitatie.  

Architectonische schoonheid lijkt ook een belangrijke rol te spelen, maar is veel minder vaak expliciet 
genoemd dan de hier genoemde drie aspecten. De aanwezigheid van basisvoorzieningen kwam 
sterker als plus naar voren dan we verwachten op basis van het literatuuronderzoek. Misschien is dit 
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 Vries, G. de (2012). Hoe waarderen bewoners energiebesparende maatregelen? – gebundelde onderzoekrapporten 1995-

2011. Rotterdam: i.o.v. Agentschap NL. 
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toch eerder een satisfier dan een dissatisfier en levert het een wezenlijke bijdrage aan 
geluksbevinden. 

Dus ook op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de kwaliteit van de leefomgeving 
een factor van veel grotere invloed is op de geluksbevinding dan de kwaliteit van de woning. 
Overigens kan ook worden vastgesteld dat er op het gebied van de dissatisfiers op woningniveau nog 
grote slagen te slaan zijn. Het was af en toe wel schokkend te ontdekken wat de tijd doet met 
bepaalde maatregelen en hoe weinig er vanuit de belangen c.q. het gedrag van bewoners werd 
gedacht bij de implementatie van milieumaatregelen op woningniveau. Hoewel we ons realiseren dat 
we ons hadden voorgenomen ons te richten op dat wat echt bijdraagt aan geluk, lijkt het ons toch 
van belang de factoren op woningniveau die duidelijk een negatieve invloed hebben op de 
geluksbeleving (niet-functionerende dissatisfiers) in het vervolg van ons onderzoek veel aandacht te 
geven. Met name omdat professionals op dat vlak grote invloed hebben en er een duidelijk verband 
te leggen valt met de grote energieambities in de bestaande woningbouw; het thema dat tenslotte 
de directe aanleiding vormde voor dit onderzoek.
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6. Uitwerking conclusies en bespreking resultaten met professionals  

In dit hoofdstuk werken we de conclusies uit hoofdstuk 5 uit op een wijze waarvan wij dachten dat 
die duidelijk zal overkomen bij professionals en tot handelingsperspectief zal leiden. De bijeenkomst 
met professionals had namelijk niet alleen tot doel tot nieuwe inzichten te komen (met name 
betreffende vraag: wat betekenen deze bevindingen voor de werkwijze van nu bij het renoveren met 
hoge energieambities van bestaande woningen?) maar ook om te komen tot een wijze van 
presenteren van de onderzoeksresultaten die een grote kans heeft tot een direct gevolg in de 
praktijk te leiden.  
 
 

6.1. Eerste vergelijking resultaten 
 
Algemeen 
Alle onderzochte wijken voldoen aan een aantal kerncriteria uit de literatuur betreffende de relatie 
‘plek’ en ‘geluk’ en worden in het algemeen ook nu nog door de bewoners als ‘fijne’ wijken 
beschouwd. Vooral duurzaamheidsingrepen gericht op water en groen én duurzaamheidsingrepen 
die ontmoetingen creëren (autovrij karakter, voorzieningen op loopafstand, openbaar vervoer) 
leveren zowel in de literatuur als in de wijken aantoonbaar een bijdrage aan ‘woongeluk’. 
Lang niet alle duurzaamheidsingrepen (in deze wijken gerelateerd aan een breed scala van 
milieuthema’s) bleken tijdsbestendig. Ook blijken diverse ingrepen van toen (nu) negatieve reacties 
op te roepen. Onder meer doordat deze destijds geregeld met te weinig kennis van zaken zijn 
toegepast, waardoor ze niet goed functioneerden (o.a. zachthout voor kozijnen, zonneboilers, …). 
Diverse bewoners blijken zich niet bewust van de in de wijk en woning nagestreefde 
duurzaamheidsambities, nu maar soms ook bij oplevering al niet (het interesseert hen vaak ook niet). 

M.b.t. thema energie op woningniveau:  
De maatregelen die op woningniveau binnen het thema energie zijn genomen, zijn op dit moment 
niet langer meer duurzaam te noemen (de standaard van nu ligt hoger dan de ambities van toen). De 
low-tech-maatregelen (zoals oriëntatie op de zon en isolatie van de gevels) bevallen over het 
algemeen nog wel prima. De installatietechnische maatregelen voldoen in vrijwel alle gevallen echter  
niet meer. Ze zijn technisch verouderd en onderdelen zijn niet of moeilijk meer te krijgen. Ook blijken 
de innovatieve installaties van toen nu vaak moeilijk of alleen tegen hoge kosten te repareren. 

Wat vooral opmerkelijk was: er zijn in het kader van energiebesparing destijds maatregelen getroffen 
die grote invloed hebben op het gebruik van de woning gedurende de gehele levensduur van de 
woning, waarvan nu de relevantie nauwelijks meer te achterhalen is. Zo waren de keukens in een 
bepaald project gesloten en zodanig ontworpen dat ze ook niet eenvoudig ‘open’ gemaakt konden 
worden vanwege het destijds innovatieve ventilatiesysteem dat op een andere niveau functioneerde 
in de keuken dan in de woonkamer (bij een open keuken zou het keukenniveau overal moeten 
gelden en dat zou meer energie kosten). Ook waren er in een project zogenaamde koelingkasten 
aangebracht. Dit zijn kasten grenzend aan de buitengevel van de woning waarvan werd verwacht dat 
bewoners daar in de winter hun te koelen spullen zouden opbergen en daardoor minder gebruik 
zouden maken van de koelkast.  

M.b.t. aansluiting wensen/gedrag bewoners: 
Geregeld zijn maatregelen toegepast waarbij de professionals uitgingen van wensen of gedrag van 
bewoners die niet bleken aan te sluiten op de werkelijkheid. Zo zijn er in projecten zogenaamde 
afvalkasten aangebracht, waarvan verwacht werd dat bewoners die zouden gebruiken om hun afval 
in de woning te scheiden (voor afvalscheiding bestonden destijds nog geen afzonderlijke containers). 
Ook waren er woningen met wanden die eenvoudig te verplaatsen waren, met als doel de flexibiliteit 
te vergroten. Slechts een enkele bewoners heeft daar in al die jaren gebruik van gemaakt. Er zijn zelfs 
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maatregelen toegepast die, doordat bewoners anders reageerden dan de professionals verwachtten, 
een averechts effect op de duurzaamheidsdoelstellingen hadden. Zo werden diverse woningen 
voorzien van serres van enkelglas die een energiebesparend effect hebben, onder als gevolg van het 
voorverwarmen van de ventilatielucht, wanneer ze voor een geïsoleerde gevel worden geplaatst. 
Veel bewoners verwijderden echter de geïsoleerde gevel om een grotere binnenruimte (met dus 
enkel glas) te creëren.  

Diverse woningen kregen voorzieningen die destijds goed leken aan te sluiten op behoeften van 
bewoners, maar die nu door de tijd achterhaald zijn. Diverse bewoners bleken bijvoorbeeld niet 
langer het centraal stofzuigersysteem te gebruiken dat zich in enkele woningen bevindt. Een dergelijk 
systeem heeft als gezondheidsvoordeel dat het stof centraal wordt verzameld (er wordt geen 
lucht/stof teruggeblazen in de ruimte), maar ook – en dat vonden mensen destijds erg aantrekkelijk – 
dat je niet met een zware stofzuiger door het huis hoefde te lopen, maar alleen met een lichte slang 
die je in elke kamer in een gat in de wand kon klikken. Nu de stofzuigers veel lichter zijn geworden, is 
dat laatste voordeel door de tijd achterhaald en daarmee voor diverse bewoners ook de 
aantrekkelijkheid van het systeem.  

Bij diverse projecten werd een bepaald gedrag van bewoners verwacht. Zo mocht er in sommige 
wijken bijvoorbeeld bij gladheid geen zout worden gestrooid, mocht er op bepaalde plekken niet 
geparkeerd worden en mochten er geen pesticiden worden gebruikt. Met de komst van nieuwe 
generaties bewoners, maar mogelijk door de tijd heen ook bij de oorspronkelijke bewoners, zijn veel 
van dergelijke afspraken verwaterd, waardoor in de praktijk op de duurzaamheidskwaliteit van de 
wijk is ingeleverd.  

M.b.t. de rol van bewoners: 
Van bewoners wordt in sommige van de wijken een actieve rol verwacht. Zo wordt bijvoorbeeld van 
bewoners verwacht dat ze meehelpen de gemeenschappelijke tuinen op orde te houden. Deze 
verplichting blijkt in sterke mate verband te met het geluksgevoel van bewoners. Echter, zowel in 
positieve zin (mensen vinden het fijn betrokken te zijn, invloed uit te oefenen en tijd met andere 
bewoners door te brengen) als in negatieve zin. Diverse bewoners hebben moeite met het 
verplichtend karakter. 

Hoewel veel bewoners niet bijzonder geïnteresseerd blijken te zijn in het duurzame karakter van de 
wijk, zijn er ook diverse bewoners die juist vanwege deze duurzaamheidkwaliteit bewust voor de wijk 
hebben gekozen. Zij hadden vaak hoge verwachtingen op milieugebied van hun omgeving en 
medebewoners. Voor velen van hen is het frustrerend dat andere bewoners de milieu-ambities niet 
zo belangrijk vinden als zij en er ook niet naar handelen.  Tijdens het onderzoek ontstond de indruk 
dat wijken waar nog steeds diverse bewoners actief zijn en hun invloed uitoefenen op de inrichting 
van de leefomgeving, de waardering voor de wijk, mede als gevolg van de hierdoor toegenomen 
kwaliteit, relatief hoog was onder bewoners algemeen. 

M.b.t. belangen door de tijd heen: 
Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er tijdbestendige belangen en niet-tijdbestendige 
belangen zijn. Veel belangen veranderen na verloop van tijd en verwijderen zich van elkaar. We 
noemden al de nieuwe bewoners die zich niet aan de oorspronkelijk afgesproken regels houden. In 
sommige projecten leidden ook veranderende belangen van de gemeente en de corporatie tot een 
ander en verkeerd onderhoud en beheer van de woningen en hun omgeving. Parkeerplaatsen en 
rietkragen werden bijvoorbeeld tegen de oorspronkelijke afspraken in niet meer onderhouden. 
Behoefte aan ‘ontmoeting’ en kwaliteit van het groengebied zijn belangen die bijvoorbeeld wel 
tijdbestendig zijn.  
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6.2. Bijeenkomst met professionals  
De voorlopige resultaten van het onderzoek werden op 29 februari 2016 in Utrecht aan een groep 
van acht professionals gepresenteerd. De meesten van hen bleken op voorhand de verwachting te 
hebben dat de wijken op het gebied van de leefomgeving hun kwaliteit hadden behouden, hetgeen 
ook door de resultaten werd bevestigd. Zij waren hierdoor dus niet verrast (op een enkeling na die de 
bevindingen met groen en water toch wel erg opvallend vond). Velen van hen zijn al vele jaren actief 
en waren zich er terdege van bewust dat er destijds veel meer duurzaamheidsthema’s centraal 
stonden dan nu en dat de meerwaarde van die bredere aanpak groot is. Ook wisten zij dat de 
energie-ambities van toen inmiddels al ruim achterhaald zijn. Wat sommigen van hen wel verraste 
was het feit dat de toegepaste technieken zo snel bleken te verouderen. Men vond dit echter ook 
hoopgevend; blijkbaar gaan de ontwikkelingen sneller dan gedacht. Aan dit inzicht koppelden de 
professionals de conclusie dat techniek eenvoudig vervangbaar moet zijn of ge-upgrade moet 
kunnen worden (waarbij overigens ook werd opgemerkt dat dit erg kostbaar is). Ook werd naar 
aanleiding van deze constatering de zorg geuit dat snelle introductie van innovaties een remmend 
effect kan hebben: mogelijk wachten mensen met de aanschaf van duurzame producten omdat zij 
verwachten dat binnenkort nog betere producten beschikbaar zijn.  

Wat men ook opvallend vond aan de onderzoeksresultaten was dat er destijds blijkbaar niet goed 
gemonitord en geëvalueerd werd. Het viel bijvoorbeeld pas na vele jaren op in een bepaald project 
dat zonneboilers niet werkten en dat zeer waarschijnlijk ook nooit hadden gedaan. De rol van het 
bedrijfsleven was in de tijd dat de eco-wijken gebouwd werden vrijwel nihil. Omdat dat nu anders is  
zagen de professionals voor het monitoren en evalueren een rol voor het bedrijfsleven weggelegd.  
Het bedrijfsleven kan nu ook, stelden ze vast, veel meer dan toen een rol  spelen bij het betrekken 
van bewoners en het met hen samenwerken. 

Een aantal onderzoeksresultaten die wij als onderzoekers zelf erg verrassend vonden, bijvoorbeeld 
dat er maatregelen werden toegepast waaraan geen behoefte bleek te zijn of dat maatregelen met 
veel te weinig van kennis van zaken werden toegepast, maakten minder indruk dan verwacht. Dit lag 
waarschijnlijk ook aan de vorm van presenteren. De nadruk werd sterk op concrete voorbeelden 
gelegd, zoals koelingskast en wegrottend zachthout, wat tot een ‘dat doen we nu niet meer’-reactie 
leidde.  Ook vroeg men zich af of de bevindingen anders zouden zijn dan in ’standaard’-wijken. Een 
vraag waarop geen antwoord gegeven kon worden omdat dat aspect niet was onderzocht.   

Een reactie die ook anders was dan verwacht had te maken met de geloofwaardigheid van de 
gepresenteerde resultaten. Misschien benadrukten wij onvoldoende de grootschaligheid van de 
onderzoeken die aan de bestudeerde literatuur ten grondslag lag, en daarmee  de betrouwbaarheid 
van het referentiemateriaal,  maar de indruk leek te ontstaan dat we onze conclusies trokken op 
basis van een beperkt aantal  interviews. Door diverse personen werd namelijk benadrukt dat we 
moesten nagaan hoe de woningprijzen zich in de wijken gedurende de crisis hadden gehouden ten 
opzichte van de prijzen van gewone woningen in de buurt. Behalve van onze wijze van presenteren 
kan dit ook een logische gevolg zijn van de ‘meten-is-weten’-instelling van veel technisch 
georiënteerde professionals. Iets waar we met de presentatie van ons onderzoeksmateriaal rekening 
mee moeten houden. 

Er werd door de professionals ook een aantal tegenstellingen gesignaleerd. Zo trokken de gemeenten 
zich bij de eco-wijken steeds meer terug, een tendens die volgens hen nog steeds voortduurt in het 
algemeen, terwijl uit het onderzoek juist blijkt dat de lange termijn rol met betrekking tot onderhoud 
zo belangrijk is. Een andere tegenstelling betreft het groen in de wijk: Terwijl de bewoners aangeven 
het groen sterk te waarderen, verstenen steeds meer voortuinen. Een andere tegenstelling betreft 
de wens van bewoners naar variatie, terwijl de huidige tendens juist gericht is op steeds meer prefab 
en seriematige aanpak. Het is dus belangrijk om ook hierbij de variatie erin te houden.  
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Als belangrijke les werd gezien dat men van tevoren over de lange termijn moet nadenken, waarbij 
de rol van de gemeente overigens ter discussie werd gesteld. ‘De gemeente is notoir onbetrouwbaar 
in beleid op de lange termijn’ werd door een professional gesteld. Mogelijk is de rol van het lange 
termijn beleid in betere handen bij een bewonersvereniging. Misschien moeten er zelfs andere 
partijen komen, die het beheer en onderhoud op zich nemen. Duurzaamheid moet bij mensen leven, 
het gaat niet van zelf door, maar volgens de professionals is het ‘niet meer de tijd dat we mensen 
moeten vertellen hoe ze moeten leven’. Handleidingen en voorlichtingen werken slechts beperkt, 
eerder denkt men aan korte filmpjes om mensen te informeren en te stimuleren.   

De professionals stelden ook vast dat de balans tussen collectiviteit en individualisme een 
aandachtspunt is. Het toegenomen individualisme is een gevaar voor zaken die van collectiviteit 
afhangen. Er moet daarom ruimte zijn voor het individu met respect voor het collectief en andersom. 
Maar er waren ook deelnemers die zich afvroegen of we misschien al over het hoogtepunt van het 
individualisme heen zijn. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst met de professionals stelden we vast dat er (beperkt) aanvullend 
onderzoek moet worden gedaan, aanbevelingen voor vervolgonderzoek aan het onderzoeksrapport 
toegevoegd moeten worden en bepaalde conclusies anders verwoord moeten worden gezien onze 
specifieke doelgroep; professionals in de bestaande leefomgeving. 
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7. Bevindingen wat betreft rol professional 

Naar aanleiding van de bijeenkomst met de professionals besloten we onze conclusies op een andere 
wijze vorm te geven. We besloten ze te verwoorden tot concrete vragen voor professionals die in de 
bestaande leefomgeving actief zijn. We besloten dit ook op een wijze te doen waarbij niet alleen ons 
onderzoeksmateriaal ter illustratie diende, maar ook ervaringen uit projecten die nu lopen of recent 
zijn afgerond. We doen dit om sterker te benadrukken dat fouten uit het verleden ook nu nog 
gemaakt worden en om de tijdens de meeting met de professionals gesignaleerde ‘dat doen we nu 
niet meer’-reactie te voorkomen. Om tot geschikte recente bevindingen te komen, hielden we 
aanvullende telefonische  interviews met professionals. We beginnen onze vragenlijst bewust met de 
vragen die de doelgroep waarschijnlijk het meest fascineren, om zo nieuwsgierigheid op te wekken 
en te bevorderen dat alle vragen worden gelezen. 

We willen overigens benadrukken dat de indruk van de professionals, net als de indruk van de 
bewoners in de bezochte wijken, niet per se representatief is: het gaat om persoonlijke indrukken die 
de professionals met ons hebben gedeeld.153 Net als bewoners hebben ook professionals 
verschillende ervaringen en waarnemingen. De genoemde voorbeelden illustreren wat de 
geïnterviewde professionals in de praktijk meemaken en waarover ze hebben gehoord. Het zijn 
voorbeelden, maar er zullen nog veel andere voorbeelden zijn die nu niet aan bod komen. Ook zullen 
andere professionals enkele genoemde voorbeelden mogelijk anders interpreteren. Voor ons als 
onderzoekers is dit de reden waarom we hierover met professionals in gesprek willen blijven: we 
zullen de vragen die in dit hoofdstuk aan bod komen dus blijven stellen aan professionals. We 
denken dat we daardoor ook eraan bijdragen dat de lessen die uit dit onderzoek voortkomen in de 
bouwsector op de agenda houden.  

Bij ‘Voorbeelden uit het verleden’ gaat het in het navolgende niet per se om voorbeelden die eerder 
in dit rapport zijn vermeld. Wel om zaken waarvan we vanwege persoonlijke betrokkenheid bij de 
projecten op hoogte zijn, of uit literatuur, of om zaken die in interviews met betrokkenen in het 
kader van dit onderzoek aan de orde kwamen (maar niet allemaal eerder werden vermeld) of op 
basis van persoonlijke communicatie met andere betrokkenen. 

 

Zijn onderdelen van gekozen technieken ook op langere termijn nog verkrijgbaar? 
Door de consequenties van de gekozen maatregelen en technieken over de langere termijn zorgvuldig 
in ogenschouw te nemen en nu al op deze consequenties te anticiperen, kan slecht en zelfs averechts 
functioneren van de maatregelen in de toekomst worden voorkomen. Men zou zich daarom bij alle 
gekozen technieken te allen tijde moeten afvragen of onderdelen van de gekozen technieken ook over 
langere termijn eenvoudig en tegen acceptabele kosten te verkrijgen zullen zijn (waarbij ook anderen 
onderhoud kunnen uitvoeren dan alleen de partij die het systeem destijds aanlegde).  

Voorbeeld uit het verleden: In enkele woningen zijn destijds innovatieve technieken van een 
Duitse leverancier toegepast. Die installaties zijn nu niet meer beter dan wat standaard is in 

                                                           

153 De professionals noemden als voorbeelden voor recente ervaringen geregeld  Nul-op-de-Meter- projecten (NOM)
153

. 

Dat is, behalve door betrokkenheid bij  deze projecten, ook te verklaren vanuit het feit dat NOM-projecten de huidige 
koploperprojecten zijn, waarop alle aandacht (ook in de media) is gevestigd. Het zijn projecten met hoge ambities, waarbij 
ook nieuwe maatregelen en producten worden uitgeprobeerd. Dan is het logisch dat er ook dingen mis gaan. Belangrijk is 
hoe hiermee wordt omgegaan, of fouten snel worden hersteld en de belangen van bewoners alsnog worden behartigd. 
NOM-projecten zijn ook leerprojecten, net als de eco-wijken van toen. Duidelijke verwijzingen naar projecten hebben wij 
overigens uit de citaten gehaald om te vorkomen dat een project in een negatief daglicht komt te staan terwijl het 

voorbeeld op meerdere projecten van toepassing is of kan zijn. 
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Nederland, maar kunnen alleen tegen hoge kosten door die betreffende leverancier worden 
onderhouden.  
 
Recent voorbeeld: Veel technieken bij renovaties met hoge energie-ambities zijn zo integraal en 
samenhangend samengesteld, dat ze voor een ‘gewone’ installateur absoluut onbegrijpelijk zijn 
geworden.  
 

Kunnen de gekozen technieken neveneffecten hebben die het woongeluk van bewoners 
op woningniveau kunnen beperken? 
Door de consequenties van de gekozen maatregelen en technieken over de langere termijn zorgvuldig 
in ogenschouw te nemen en nu al op deze consequenties te anticiperen, kan slecht en zelfs averechts 
functioneren van de maatregelen in de toekomst worden voorkomen. Men zou zich daarom bij alle 
gekozen technieken te allen tijde moeten afvragen of: de gekozen technieken neveneffecten kunnen 
hebben die het ‘woongeluk’ van de bewoners op woningniveau kunnen beperken (aan de hand van 
het lijstje van invloedrijke factoren op geluk op woningniveau).  

Voorbeeld uit het verleden: Het geluid dat uit de unit van het centrale stofzuigersysteem kwam, 
werd door sommige bewoners als hinderlijk ervaren en daarom werd het hele systeem 
uitgeschakeld. Het voordeel van een centraal stofzuigersysteem was destijds ook dat bewoners 
niet meer moesten sjouwen met zware stofzuigers met alle kabels en slangen eraan. Nu, 20 jaar 
later, zijn stofzuigers over het algemeen lichter en kleiner en in sommige huishoudens worden 
zelfs robotstofzuigers gebruikt. Deze ontwikkelingen waren 20 jaar geleden niet te voorzien. 

Recente voorbeelden: ‘Bij diverse energiebesparende renovatieprojecten klagen bewoners die 
een installatie op zolder hebben staan over het geluid.’ ‘Er is een project waar een 
geluidproducerende unit in de tuin is geplaatst naast het terras waar mensen in de zomer zitten. 
Het is overigens nog wel onduidelijk of die unit veel geluid maakt in de zomer. De 
geluidsoverlast was bij de eerste prototypes wel een probleem, maar dit probleem is bij de 
nieuwere types opgelost.’  
Dat bewoners soms andere wensen hebben dan professionals kunnen bedenken, blijkt ook uit 
het voorbeeld van bewoners die na de renovatie van hun woning graag een kattenluik in de 
deur wilden maken. ‘Dat kon niet in de supergeïsoleerde deur.’ 

 

Leiden de gekozen technieken ook tot de beoogde (energie)prestaties bij ander gedrag 
van bewoners dan waarvan nu wordt uitgegaan? 
Door de consequenties van de gekozen maatregelen en technieken over de langere termijn zorgvuldig 
in ogenschouw te nemen en nu al op deze consequenties te anticiperen, kan slecht en zelfs averechts 
functioneren van de maatregelen in de toekomst worden voorkomen. Men zou zich daarom bij alle 
gekozen technieken te allen tijde moeten afvragen of:  de gekozen technieken ook goed functioneren 
bij ander gedrag van de bewoner dan waarvan nu wordt uitgegaan.  

Voorbeeld uit het verleden: Serres werden in veel woningen bij de huiskamer betrokken, 
waardoor er in plaats van een goed geïsoleerde gevel een enkelglasgevel ontstond.  

Recente voorbeelden: ‘Er zijn warmte-terugwin-units waarvan mensen de filters moeten 
schoonmaken en tijdig wisselen, maar wat ze vervolgens niet doen (bewoners zetten ze 
vanwege het geluid soms zelfs uit).’ ‘Wat ook vaak voorkomt, is de toepassing van een 
warmtepompboiler die gebruikmaakt van de temperatuur van de afgevoerde ventilatielucht in 
heel kleine appartementen. In deze appartementen is de vereiste ventilatiehoeveelheid al 
relatief laag, dus het vraagt veel tijd om het boilervat van de warmtepomp op temperatuur te 
krijgen. Als bewoners dan ook nog weinig ventileren, door bijvoorbeeld de ventilatie vaak 
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standaard op stand 1 te houden, dan gaat de warmtepompboiler over op verwarming via de 
elektrische spiraal. Dit leidt tot torenhoge elektriciteitsrekeningen, terwijl het project te boek 
staat als energiezuinig.’   
Een ander voorbeeld: ‘In een wijk werd vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Vanwege het 
risico op oververhitting in de zomer is er zonwerend glas toegepast, omdat uit de berekeningen 
bleek dat dit net zou voldoen. Maar desondanks worden de woningen in de zomer te warm. 
Voldoende koeling lukt bij deze woningen alleen, als de bewoners in de zomer ’s avonds goed 
ventileren (spuien), maar overdag juist niet. De bewoners doen dat nu te weinig en krijgen hun 
woningen niet koel genoeg.’  
Ten slotte: ‘Bij diverse renovatieprojecten met hoge energieambities blijkt dat dikke gordijnen 
voor uitblaasopeningen van de verwarming zijn komen te hangen.  

 
Aanvullend: ‘Bij berekeningen zou de gedragscomponent veel beter meegenomen moeten 
worden.’ 

 

Kunnen de gekozen technieken vervangen worden wanneer er betere alternatieven 
voorhanden zijn? 
Door de consequenties van de gekozen maatregelen en technieken over de langere termijn zorgvuldig 
in ogenschouw te nemen en nu al op deze consequenties te anticiperen, kan slecht en zelfs averechts 
functioneren van de maatregelen in de toekomst worden voorkomen. Men zou zich daarom bij alle 
gekozen technieken te allen tijde moeten afvragen of: de technieken vervangen kunnen worden 
wanneer er betere alternatieven voor handen zijn.  

Voorbeeld uit het verleden: In een onderzocht project zijn in sommige woningen de 
energiezuinige installaties via een kraan de woning in getakeld voordat het dak op de woning 
werd geplaatst. De installatie kan alleen in stukken gezaagd verwijderd worden.  

Recente voorbeelden: ‘Precies zo’n situatie doet zich voor bij een  recent project.’ ‘Een ander 
vergelijkbaar en meer positief voorbeeld is de toepassing van een groot dakraam, om in de 
toekomst via het raam de installaties eruit te kunnen halen en een nieuwe erin te zetten. Dan 
moeten wel de bewoners geïnformeerd worden, om te voorkomen dat zij aanpassingen 
uitvoeren (zoals het vervangen van het dakraam door een dakkapel) waardoor dit niet meer 
mogelijk is.’  
Een professional noemde het voorbeeld van een ‘energiemodule’ die aan de buitenkant van de 
woning geklikt wordt en eenvoudig is te vervangen. ‘Als er over 10 jaar een nieuwe variant 
bestaat, kan deze gewoon erin geklikt worden. Het prototype zorgde nog voor geluidsoverlast, 
maar dat is nu opgelost en de modules worden ook steeds kleiner en smaller.’  
Een ander voorbeeld dat door een professional werd genoemd betreft de renovatie van 
badkamers. ‘Bij een project werden gekleurde glasplaten tegen de wanden van de badkamers 
geplaatst in plaats van tegelwerk. Het voordeel is dat er geen voegen meer zijn die moeilijk 
schoon te maken zijn. Het nadeel is dat een kapotte leiding nu erg moeilijk te vervangen is. 
Daarom zijn preventief alvast alle leidingen vervangen. Bewoners zijn overigens blij met deze 
oplossing, maar de consequentie is ook dat er aan de wanden niets meer kan worden 
opgehangen.’ 
 
Aanvullend: Als installaties worden vervangen moet er ook een logische plek voor de installaties 
zijn. Dat gaat in de huidige praktijk niet altijd goed. Zo vertelde een geïnterviewde over een 
project waar een warmtepomp, die met bodemcollectoren werkt, op de zolder is geplaatst. 
‘Want daar hoort de installatie.’ Met als gevolg een enorm leidingwerk in de woning. ‘Het zou 
zinvol zijn als professionals meer werken aan plattegronden waar plek is voor installaties. Bij 
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een warmtepomp hoort een groot opslagvat, waardoor die niet automatisch op dezelfde plek 
kan worden gezet als een gewone cv-ketel.’ 

 

Functioneren de gekozen technieken ook over de langere termijn? 
Door de consequenties van de gekozen maatregelen en technieken over de langere termijn zorgvuldig 
in ogenschouw te nemen en nu al op deze consequenties te anticiperen, kan slecht en zelfs averechts 
functioneren van de maatregelen in de toekomst worden voorkomen. Men zou zich daarom bij alle 
gekozen technieken te allen tijden moeten afvragen of deze ook op de langere termijn goed 
functioneren (en dit ook geregeld controleren).  

Voorbeeld uit het verleden: Bij een project werd pas na jaren vastgesteld dat de 
zonnecollectoren waarschijnlijk al kort na de installatie stopten met functioneren vanwege een 
vorstgevoeligheid.   

Recent voorbeeld: ‘Het komt geregeld voor dat WKO-installaties bij controle niet blijken te 
functioneren maar op de backup-keteltjes draaien.’ 

Aanvullend: Met de komst van slimme meters zal dit probleem voor elektriciteit afnemen. In 
Duitsland weten bewoners nu al precies hoeveel stroom ze van het net afnemen en hoeveel ze 
terugleveren. Omdat ze behoorlijk veel terugkrijgen, houden ze dat ook echt wel in de gaten. 
Echter: voor zonneboilers hebben slimme meters geen effect, omdat deze geen elektriciteit 
maar warmte produceren. Maar voor warmte is er ook steeds meer monitoring mogelijk, de 
trend naar monitoring loopt wel. Uit de meeste nieuwe cv-ketels, warmtepompen en ventilatie-
units is nu ook al veel informatie te halen (maar dat moet dus wel gebeuren).  

 

Kunnen alle gemaakte beloftes ook over de langere termijn worden nagekomen? 
Als bewoners hooggespannen verwachtingen hebben die niet helemaal worden waargemaakt, leidt 
dit in veel gevallen tot een negatieve mening over het bereikte resultaat. Daarom moeten de 
verwachtingen van het uiteindelijke resultaat zo realistisch mogelijk en niet te stellig worden 
gepresenteerd. En moet al het mogelijke worden gedaan om beloftes na te komen, ook na langere 
tijd.  

Voorbeeld uit het verleden: Bewoners is bij meerdere projecten vaak een al te rooskleurig beeld 
geschetst van de te behalen besparingen op energiekosten, zonder daarbij bijvoorbeeld 
rekening te houden met verschillen in gedrag of andere beïnvloedende factoren.  

Recente voorbeelden: ‘Bij sommige renovatieprojecten met hoge energie-ambitie werd soms 
aan bewoners beloofd dat zij niet meer hoeven te betalen voor de energierekening, omdat zij 
minstens evenveel energie opwekken als verbruiken. Omdat het tijdstip van de opwekking niet 
altijd overeenkomt met het gebruik, blijft een aansluiting op het net wel nodig. 
Energiemaatschappijen blijken niet bereid om de maandelijkse voorschotnota op € 0 te zetten. 
Bewoners betalen dus toch een voorschot. Ook al krijgen ze het te veel betaalde voorschot na 
een jaar terug: dit komt in hun ogen niet overeen met de eerder gedane belofte.’ Overigens 
merkt een andere geïnterviewde op dat dit probleem is onderkend en waarschijnlijk snel is 
opgelost.  

Een ander voorbeeld: ‘Bij een project werd ondanks belofte op schrift als gevolg van 
miscommunicatie de zorgvuldig gekweekte bonsaiboom van de bewoner omgezaagd.’ 

Aanvullend: In Duitsland gelden strenge straffen voor het niet nakomen van beloftes. Daar staat 
ook straf op het niet opleveren van een keuken of badkamer vóór het weekend. Volgens een 
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professional gelden er niet alleen in Duitsland maar formeel ook in Nederland harde straffen: 
‘Het niet voldoen aan de Bouwvergunning is een economisch delict, waar in principe een 
gevangenisstraf voor staat. Alleen wordt hiervan in Nederland niet/nauwelijks gebruikgemaakt. 
Het is wel zo dat de positie van woonconsumenten verbetert: op dit moment ligt bijvoorbeeld 
de Wet Kwaliteitsborging Bouwen bij de Tweede Kamer ter behandeling. Voor Nul-op-de-
Meter(NOM) -projecten worden lange periodes afgesproken, waarin garanties worden gegeven.  
Bij NOM-projecten die gebruikmaken van de EnergiePrestatieVergoeding (EPV) is monitoren 
bovendien verplicht.’ 

 

Krijgt de leefomgeving (publieke ruimte) ook een kwaliteitsimpuls? 
‘Woongeluk’ wordt voor een heel groot deel bepaald door de kwaliteit van de leefomgeving (publieke 
ruimte). Om de kans op waardering voor een duurzaamheidsproject te vergroten, is het daarom 
raadzaam zo veel mogelijk, parallel aan de ingrepen op woningniveau, ook te komen tot een 
kwaliteitsimpuls van de publieke ruimte (met name met behulp van  duurzaamheidsingrepen gericht 
op water en groen én duurzaamheidsingrepen die ontmoetingen creëren (autoluw/vrij karakter, 
voorzieningen op loopafstand, ov).  

Voorbeeld uit het verleden: Er werd door de bewoners als antwoord op de vraag naar 
woonwaardering veel meer gesproken over de kwaliteit van de wijk dan van de woning.  

Recente voorbeelden uit aanvullende interviews: ‘Als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente 
ligt de focus niet langer op de buurt. Opgeknapte woningen zijn daardoor vaak een vlag op een 
modderschuit geworden.’  
Ook: ‘Er was een bewonersonderzoek bij een recent opgeleverd project waaruit bleek dat 
bewoners het bij elkaar kunnen binnenlopen missen (sociale cohesie in de buurt). De deur kon 
niet meer open zonder sleutel.  
En:  ‘In een wijk werden door de gemeente bij de oplevering al hagen geplant. Dit werd door de 
bewoners als service ervaren en gewaardeerd. In de wijk wordt actief gehandhaafd.’  
‘Bij een flatrenovatie werd het gebouw heel grondig aangepakt en de bewoners zijn daarover 
tevreden. Alleen storen ze zich aan de lelijke afvalcontainers voor het gebouw. Dit werd de 
woningcorporatie pas na de renovatie met de gemeente besproken. De reactie van de 
gemeente: ”Dat komt dan maar bij de volgende renovatie.”’ 
 
Aanvullend: In het buitenland zijn mooie voorbeelden te vinden van wijkverbetering die ook nog 
een klimaatbestendig is (vaak tegen lage kosten). 

 

Dragen de duurzaamheidsmaatregelen bij aan kwaliteiten die algemeen worden 
gewaardeerd (of worden ze daarmee gecombineerd)?  
Bewoners (zeker zij die pas later in de wijk zijn komen wonen) zijn zich vaak niet bewust van de 
duurzaamheidsingrepen die in een woning zijn getroffen  (of hechten er geen waarde aan). De 
duurzaamheidsingrepen moeten dus óf bijdragen aan kwaliteiten die wel algemeen gewaardeerd 
worden óf gecombineerd worden met ingrepen die wel tijdsonafhankelijk en breed door bewoners 
worden gewaardeerd.  

Voorbeeld uit het verleden: In sommige woningen waren zogenaamde afvalkasten opgenomen, 
waarvan vrijwel niemand meer wist wat het idee daarvan was. Er ook zij die het wel wisten, 
gebruikten de kast op een heel andere manier dan bedoeld.  
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Recent voorbeeld: ‘Bij een renovatieproject waren veel mensen zich niet bewust van de 
energieambities. Ze werden over het resultaat bevraagd en niet over de energiebesparing en 
die kwam toen ook nauwelijks aan de orde.’   

Aanvullend: In een project maakte de combinatie met een schoenenkast de komst van een 
nieuwe ketel heel aantrekkelijk. Wandverwarming wordt vaak vooral gewaardeerd vanwege het 
ontbreken van radiatoren. (Echter:  woningen met wand- en vloerverwarming worden heel 
langzaam warm en snel naregelen gaat bij deze systemen niet goed. Omdat de warmtevraag 
van heel energiezuinige woningen heel klein is, wordt er slechts een klein vermogen 
geïnstalleerd. Als bewoners ’s avonds naar huis komen en de woning warmer willen hebben, is 
de gewenste temperatuur pas bereikt als zij naar bed gaan. En als bewoners een raam open 
zetten, kan het uren duren voor het huis weer goed opwarmt. Dit komt veel voor in heel 
energiezuinige woningen en heeft ook raakvlak met de vraag die over bewonersgedrag gaat.) 

‘Bij veel projecten met grote energieambities gaat men uit van luchtdicht bouwen, gelijke 
temperatuur in (nagenoeg) alle ruimten en mechanische ventilatie. Terwijl veel mensen graag 
natuurlijk ventileren, een koude slaapkamer willen, dekbedden willen luchten, etc.’  

‘Er was ook het idee om de energiemodule te combineren met een ‘dropbox’ voor pakketjes, 
voor al die dingen die mensen via internet bestellen. ‘ 

 

Zijn de energiebesparende maatregelen van invloed op het gebruik van woning of wijk?  
Zeker bij duurzaamheidsingrepen die over de gehele levensduur van de woning van invloed zijn op het 
gebruik van woning en/of wijk  moet heel zorgvuldig worden nagegaan of ze toekomstbestendig zijn 
en in grote mate bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsambities.  

Voorbeelden uit het verleden: In veel woningen zijn de keukens gesloten, omdat dat destijds (in 
relatie tot het toen gangbare ventilatiesysteem) een energiezuinige keuze leek te zijn. Met de 
ventilatiesystemen van nu is de energiebesparende waarde gering, maar dit bepaalt in veel 
gevallen nog wel het gebruik van de woning. Een andere duurzaamheidsmaatregel was destijds 
een kleine badkamer, waarin geen ligbad geplaatst kon worden. Dit vanuit het argument dat 
men bij douchen gemiddeld gesproken minder water gebruikt, en er daardoor ook minder 
energie nodig is voor het opwarmen van het water, dan bij het nemen van een bad. Het spreekt 
vanzelf dat een kleine badkamer over een zeer lange periode het gebruik van een woning 
bepaalt en dat dit een negatieve invloed kan hebben op het woonplezier (en bovendien niet per 
se een positief effect heeft op energiegebruik). 

Recente voorbeelden: ‘De focus op energiezuinige installaties heeft een beperkend effect op de 
flexibiliteit van gerenoveerde woningen. Uitblaasplekken bepalen de woningindeling, ook voor 
de toekomst. Veel leidingwerk wordt ingestort, waardoor verandering in een later stadium niet 
meer mogelijk is.’  

Aanvullend: ‘Waarom niet net als bij stroom, meerdere stopcontacten voor in- en uitblaas?  
Zodat bewoners zelf kunnen bepalen welke ze willen gebruiken? Of vragen waar mensen het 
liefste de uitblaas hebben?’ 

 

Is op voorhand bekend wat er speelt in de wijk en wat bewoners belangrijk vinden?  
Dé bewoner bestaat niet: wat de ene bewoner waardeert, is voor een andere bewoner niet relevant 
of roept zelfs negatieve gevoelens op. Daarom is het van belang voorafgaand aan de planvorming 
grondig te analyseren wat speelt in de wijk en wat bewoners in uiteenlopende zin belangrijk vinden. 
Zodat alle bewoners zich op de een of andere wijze in de wijkaanpak herkennen.  
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Voorbeeld uit het verleden: Het feit dat parkeerplaatsen zich niet pal voor de woning bevindt 
maar op afstand, vormt voor veel bewoners een grote plus van de wijk (kinderen kunnen veilig 
spelen, veel sociaal contact). Anderen vinden dit juist een groot minpunt van de wijk. Sommigen 
zoeken zelfs actief naar manieren om dit te omzeilen. (Een van de professionals wees ons erop 
dat het niet kunnen parkeren voor de eigen woning een belemmering kan zijn voor het opladen 
van elektrische auto’s. De gemeente staat meestal geen ‘eigen’ elektrische oplaadplaatsen toe 
op collectieve parkeerplaatsen in de wijk.)  

Recente voorbeelden: ‘Een filmpje laat zien dat bij een project de meningen over de kwaliteit 
van de bouwvakkers sterk verschillen en er bij  één huis verschillende meningen zijn over de 
tijdsduur van de renovatie (twee weken – half jaar). Ook lopen de meningen over bomen vaak 
sterk uiteen, net als die over de luchtsnelheid van de ventilatie.’   
Een ander voorbeeld: ‘Er worden nu veel ingrepen aan de buitenkant van de woningen 
uitgevoerd. Een voordeel voor de bewoners is dat ze daarvan weinig overlast hebben. Een 
nadeel is dat ergernissen aan de binnenkant van de woning vaak niet worden verholpen. Bij een 
project klaagden de bewoners bijvoorbeeld over de kwaliteit van de binnendeuren. Bij een 
ander project klaagden bewoners over de armoedige uitstraling van de woning aan de 
binnenzijde. Door het contrast viel dat nu op.’  
Positieve voorbeelden zijn er ook: ‘Bij een project konden bewoners bij de renovatie uit een 
extra maatregel kiezen die gratis werd uitgevoerd. Voorbeelden waaruit men kon kiezen, zijn 
een hoekkeuken in plaats van een recht keukenblok, een vaste trap naar de zolder, een 
dakkapel, openslaande deuren naar de tuin. De bewoners waren hierover heel enthousiast.’ 
Een ander voorbeeld: ‘Bij een project mochten de bewoners bij IKEA zelf een keuken kiezen, in 
plaats van de standaard Bruynzeelkeukens. Daardoor is het bijvoorbeeld makkelijker om de 
keuken uit te breiden, door gewoon een extra kast erbij te bestellen of later aan te passen, 
bijvoorbeeld door nieuwe keukenfronten. De IKEA-keukens pasten bij het budget van de 
bewoners, maar boden meer keuze en flexibiliteit (ook voor de toekomst) dan gebruikelijk. 
Alleen waren de aannemers iets minder enthousiast; Zij moesten al de verschillende IKEA-
keukens in elkaar schroeven.’  

Aanvullend: Ook uit buitenland komen niet alleen maar positieve voorbeelden. Bij een 
flatgebouw in Berlijn dat ingrijpend werd gerenoveerd (in bewoonde staat), werden onder meer 
nieuwe badkamers en keukens geplaatst, buitengevelisolatie toegepast en alle ramen werden 
vernieuwd. Maar het trappenhuis en de lift werden niet aangepakt. De lift is 30 jaar oud en doet 
het vaak niet. Het huis heeft vijf verdiepingen en er wonen veel oude mensen, de oude lift 
levert nu heel veel problemen op. 

‘Bij een project werden de bewoners intensief betrokken bij het energiebesparingstraject. De 
betrokkenheid van de bewoners leidde tot onorthodoxe aanpassingen. Zo werd voor 
plafondverwarming gekozen omdat de bewoners sterke voorkeur hadden voor kleden en 
vloerbedekking op de  vloeren. ‘ 

 

Zijn er afspraken gemaakt over de langere termijn (en zijn die gewaarborgd)? 
Of een wijk een ‘fijne’ wijk wordt – en blijft –  hangt niet alleen af van de uitvoering van plannen en 
maatregelen, maar vraagt ook om langdurige inspanning.154 Als afspraken over onderhoud niet 

                                                           

154
 Na oplevering zijn er onder meer relaties tussen bewoners en gemeente en evt. corporatie ontstaan. Deze veranderen 

door de tijd heen. Gemeenten veranderen bijvoorbeeld hun beleid wat betreft beheer van de openbare ruimte. Corporaties 
wijzen woningen bijvoorbeeld niet meer toe zoals ze deden in het begin. Technische installaties om duurzame energie op te 
wekken, worden lang niet overal vervangen aan het eind van hun levensduur en soms slecht onderhouden. 
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worden nagekomen, gaat de kwaliteit achteruit en roept dat irritaties op bij bewoners. Zorg daarom 
voor heldere afspraken over de langere termijn en waarborg dat deze in praktijk worden gebracht.  

Voorbeeld uit het verleden: Het onderhoud van het openbare water in een wijk ging over in 
andere handen. De nieuwe partij koos voor een heel andere koers dan destijds was toegezegd 
aan de bewoners waardoor ok het aanzien van de vijver veranderde.  
 
Recente voorbeelden: Een probleem is volgens een van de geïnterviewde professionals de 
onzekerheden over regelgeving voor de lange termijn, bijvoorbeeld wat betreft het salderen van 
zelf opgewekte elektriciteit. ‘Op dit moment mogen huishoudens 5.000 kWh per jaar 
terugleveren aan het net. In 2020 geldt eventueel een nieuwe regelgeving. Het is nu onduidelijk 
hoe dit gaat uitpakken voor huishoudens die zelf elektriciteit opwekken.’ 
Een voorbeeld in een andere categorie is de bouw van schoolwoningen. Toen tien jaar later 
zoals gepland de school naar woningen moest veranderen, bleek nergens te zijn vastgelegd wat 
het idee destijds was daarover. ‘Er was geen handleiding. Voor veel extra geld is toen een nieuw 
plan gemaakt om de school in woningen te veranderen.’  
 
Aanvullend: ‘Als de aanpak geen onderdeel van het systeem wordt, niet opschaalt, dan blijft er 
sprake van verbijzonderde afspraken en die houden moeilijk stand.’  

Volgens een professional is de kennisoverdracht in de huursector een punt van zorg in de 
huidige praktijk, want vaak zit de kennis alleen bij afdeling Projecten van een corporatie. ‘De 
personen die het dagelijks beheer doen, weten vaak niet welke keuzes gemaakt zijn tijdens het 
proces. Zij moeten wel weten wat er speelt in de wijk. De mentaliteit van deze professionals 
speelt een grote rol. Soms hebben zij de mentaliteit waarmee ze tegen de bewoners zeggen: ‘Ze 
hebben hier toen een experimentje gedaan, maar dat doen we nu niet meer.’ 

 

Kunnen technische problemen snel verholpen worden? 
(Nog) niet goed werkende installaties hebben een groot effect op de woonbeleving van bewoners. En 
trage procedures om ongemak te verhelpen verspelen veel goodwill. Ook bij andere projecten (slecht 
nieuws gaat snel).  

Voorbeeld uit het verleden: Bij sommige projecten duurde het erg lang voordat de installaties 
op het afgesproken niveau functioneerden. Dat leidde geregeld tot veel irritatie.  

Recente voorbeelden: ‘Bij een project kwam iemand op vrijdagavond bij de mensen wiens 
verwarming het niet deed langs met een straalkachel. En met de opmerking dat hij het ook niet 
wist en dat ze het weekend maar met dat ding moesten doorkomen.’  

Aanvullend: ‘Het eerste jaar is niet maatgevend voor de werking van installaties: er zit vaak nog 
bouwvocht in de woningen, de installaties moeten nog goed worden nageregeld, en alles wat 
met de bodem te maken heeft is van invloed. Er moet dus na het eerste jaar een controle van 
de installaties zijn: Hoe maak je het beter? Er zijn voorbeelden waar dit gebeurt; zo wordt 
bijvoorbeeld het monitoren en bijregelen van installaties aangeboden.’ 

 

Is nazorg gegarandeerd? 
Als van de bewoners inspanningen en commitment worden verwacht (bijvoorbeeld wat betreft het 
gebruik van een techniek of beheer en onderhoud), vertrouwt men daarbij op het oordeel van de 
professionals en vaak ook op ondersteuning. Garandeer daarom nazorg en blijvend commitment van 
verantwoordelijken.  
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Voorbeeld uit het verleden: De bewoners mochten hun gevels niet schilderen, omdat deze van 
Western Red Cedar was dat mooi zou verkleuren. Dat mooie verkleuren bleef echter uit. Veel 
bewoners durfden desondanks niet te schilderen (want afgesproken). Er bleek niemand 
aanspreekbaar op dit punt.  

Recente voorbeelden: ‘Het ontbreken van een autoriteit die ook over langere termijn 
verantwoordelijkheid neemt, is ook nu een probleem. Garantie bieden helpt een beetje en een 
handleiding ook. Maar over wiens schuld het is dat prestaties niet zijn gehaald, zal in de bouw 
nog wel een tijd discussie worden gevoerd.’  

Aanvullend: ‘In andere sectoren is het ondenkbaar dat er niet goed is nagedacht over de 
consequenties van garanties geven, maar in de bouwsector moeten we hier nog mee oefenen. 
Er zijn nog geen protocollen.’ 

 

Zijn bewonersinitiatieven meegenomen in het project? 
Bij het ontstaan van eco-wijken waren bewoners vaak drijvende krachten. Juist ook ambities op het 
gebied van leefbaarheid en sociale duurzaamheid waren daarbij belangrijk. Deze wijken kennen een 
blijvende kwaliteit, ook voor (latere) bewoners die niet bij het ontstaan van de wijken waren 
betrokken. Ook bij het verduurzamen van bestaande wijken kan sprake zijn van bewonersinitiatieven. 
Luisteren naar de wensen van bewoners in brede zin en hun ideeën daarbij, geeft meer kans op een 
prettige wijk. 

Voorbeelden uit het verleden: In veel wijken worden nog steeds, na al die jaren, bijeenkomsten 
e.d. georganiseerd (zoals gemeenschappelijk eten, samen de tuin onderhouden, samen 
hardlopen) waar de bewoners elkaar beter leren kennen.  
‘Historische voorbeelden voor actieve bewonersparticipatie zijn ook de verschillende co-
housing-projecten die in Nederland in de jaren 70 en 80 werden gerealiseerd. Zoals een project, 
waar alle woningen iets kleiner zijn ontworpen waardoor er per 6 tot 8 woningen ook ruimte 
was voor gemeenschappelijke ruimten, zoals een grote keuken en een ruimte voor 
wasmachines. Bij dit project bepalen bewoners ook zelf wie er komt wonen. Vergelijkbaar zijn 
de ervaringen  met een ander project. Daar zijn onder meer een aantal gemeenschappelijke 
ruimten in gebruik als logeerruimte voor bezoekers (vrienden, familie van bewoners) en voor 
bijeenkomsten (Sinterklaasfeest, vergaderingen, etc.).’  
‘Er bestaat een stichting die meer dan dertig jaar geleden door bewoners werd opgericht om 
een woon-werkproject met duurzame uitgangspunten te realiseren in een voormalig 
meisjespensionaat. Deze stichting beheert als onafhankelijke woningcorporatie nog steeds ca. 
75 wooneenheden. En zo zijn er nog veel meer initiatieven die op lange termijn succesvol 
bleken.’ 
 
Recente voorbeelden: ‘Er zijn projecten waar het initiatief vanuit bewoners komt met een ander 
doel dan energiebesparing. Zoals een project waaraan mensen mee wilden doen om de buren 
te leren kennen.’ Een voorbeeld uit een iets andere categorie: directeur van een reclamebureau 
knapt monument op en initieert allerlei initiatieven voor de buurt (flexplekken voor zzp-ers, een 
maandelijks buurtcafé, soep tijdens Sint Maarten) maar ook duurzame initiatieven zoals de 
collectieve inkoop van zonnepanelen en urban farming in containers (omdat de grond vervuild 
is). ‘Bij een recent herstructureringsproject worden ook opvolgende bewoners betrokken. Hier 
werd voor de bewoners een instructie gegeven bij de oplevering, en 3-4 maanden later werd 
per woonblok een informatieavond georganiseerd, waar de techniek opnieuw werd uitgelegd 
en vragen beantwoord door een medeweker bewonerscontacten van de corporatie en de 
adviseur. ‘ 
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Is rekening gehouden met uiteenlopende reacties op duurzaamheid? 
De oriëntatie van bewoners bepaalt de houding ten opzichte van voorgestelde en uitgevoerde 
maatregelen. Duurzaam-geïnspireerden zijn geneigd zichzelf te zien als ‘eigenaar’ en partner m.b.t. 
de duurzaamheidsdoelen, hebben meer begrip voor aanloopproblemen en zijn meer bereid 
inspanningen te verrichten. Andere bewoners staan welwillend tegenover de duurzaamheidsdoelen 
maar zijn niet bereid veel inspanning te verrichten op dat vlak. En weer anderen willen er vooral geen 
last van hebben. Dit leidt tot de volgende constatering: houd in ieder project rekening met alle 
houdingen. Laat de ‘gemene deler’ niet per se de leidraad zijn bij de ontwikkeling van een project. 
Daarmee kunnen kansen voor het bereiken van duurzaamheidsambities worden gemist.  

Voorbeeld uit het verleden: In sommige wijken zet vooral een aantal van de oorspronkelijke 
zeer betrokken bewoners zich in voor het algemeen belang van de wijk. Het blijkt daar moeilijk 
nieuwe vrijwilligers te vinden.   

Recente voorbeelden: Een van de professionals noemde het voorbeeld van buitengevelisolatie 
bij een jaren-50-rijtjeswoning: ‘De eigenaren wilden een grotere keuken en planden daarom een 
uitbouw. In het verlengde daarvan wilden zij gelijk het hele huis aanpakken, onder meer door 
betere isolatie van de buitenschil. Door buitenisolatie steekt de gevel iets uit ten opzichte van 
de overige woningen in de rij én was er de mogelijkheid om een ‘mooiere’ gevel te realiseren. 
De meningen over wat ‘mooi’ is verschilden echter: de Welstandscommissie stond de isolatie 
toe, maar eiste dat het uiterlijk verder hetzelfde blijft. De bewoners vonden dat lelijk, maar 
hebben zich noodgedwongen aan deze eis gehouden.’ 

 

Is nagedacht over mogelijke consequenties van beslissingen nu op langere termijn (en 
hoe negatieve consequenties te voorkomen)? 
Eco-wijken uit de jaren 90 zijn gebouwd volgens de ambities, inzichten en overtuigingen van dat 
moment, met gebruikmaking van technieken die toen beschikbaar waren. Twintig jaar later blijken 
die ambities, inzichten, overtuigingen en technieken deels achterhaald. Ook de samenstelling van de 
bevolking veranderde door de tijd heen, onder meer wat betreft de levensfase van de bewoners. 
Wees ervan bewust dat datzelfde op termijn zal gelden voor huidige projecten.  Bouw bij projecten zo 
veel mogelijk flexibiliteit in om ook toekomstige ambities, inzichten en technieken te kunnen 
accommoderen. Waar liggen naar verwachting ontwikkelingen en veranderende behoeften van 
bewoners? Kunnen wijken en woningen daarop worden aangepast? Een ‘fijne wijk’ accommodeert 
veranderingen.  

Voorbeeld uit het verleden: Wat in vrijwel alle wijken ‘misging’ was het parkeren. Destijds was 
men er stellig van overtuigd dat minder parkeerplekken tot minder autobezit zou leiden. Iets 
wat nu als idioot wordt beschouwd. Ook vormen de vele afvalbakken een probleem (aan 
afvalscheiding werd destijds nog niet veel gedaan). In een enkele wijk ‘verouderde’ de bevolking 
waardoor speelruimtes in de wijk hun functie verloren. 

Recente voorbeelden:  ‘We zetten nu helemaal in op techniek, in de verwachting dat daar het 
verschil vandaan gaat komen. Maar bijvoorbeeld de usb-stopcontacten die nu soms zijn 
geplaatst, zijn niet eenvoudig te vervangen door iets anders.’  

Een ander voorbeeld: ‘Er werd een nieuwbouwproject gerealiseerd om het voor bewoners met 
een vrij zwaar zorgpakket mogelijk te maken langer thuis te wonen. De woningen werden 
voorbereid om alles elektrisch te kunnen bedienen, bijvoorbeeld deuren die elektrisch geopend 
worden, zonwering die elektrisch wordt bediend enz. Daarom werd er overal loze leidingen 
aangelegd, naar alle binnendeuren en alle kozijnen. Inmiddels is de meeste elektrische 
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bediening echter draadloos, en is de bedrading dus overbodig.’ ‘Bij de renovatie van woningen 
wilde men een duurzame oplossing kiezen, geïnspireerd op het oude verwarmingssysteem. 
Deze woningen werden vroeger verwarmd door een collectieve met kolen gestookte ketel, 
waardoor er een kolenhok nodig was voor de opslag van de kolen. Het idee was nu om hier een 
collectieve pelletkachel te installeren en het kolenhok te gebruiken voor de opslag van de 
pellets. Voor de renovatie werd echter een Groenlening aangevraagd en een pelletkachel stond 
tijdens de aanvraag nog niet op het lijstje met maatregelen waarvoor punten werden toegekend 
voor deze regeling. Een HR-ketel stond er wel op en daarom werd uiteindelijk voor deze minder 
duurzame optie gekozen. Er was dus wel technisch sprake van flexibiliteit, maar niet in de 
regels.’ 
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8. Conclusie 

De vraag die in dit onderzoek centraal kwam te staan luidt: Hoe vergroot je de kans dat 
duurzaamheidsingrepen die nu getroffen worden in bestaande woningen en wijken succesvol zijn, ook 
op de langere termijn? 
 
Aan die vraagstelling lag de overtuiging ten grondslag dat – om in de bestaande woningbouw tot 
vergaande energiebesparing te komen – het lonkend perspectief voor alle betrokkenen partijen 
bijzonder groot moet zijn. Als metafoor bij het onderzoek diende daarom het oplichtende 
hersenkwabje dat in een medische scanapparaat zichtbaar wordt wanneer mensen iets waarnemen 
waarvan ze echt enthousiast worden. Is het mogelijk een dergelijk effect ook tot stand te brengen bij 
een woningrenovatie met hoge energie-ambities? En zo ja, hoe dan?  

Immers: voor de partijen die nu met de opgave van vergaande energiereductie in de bestaande 
woningbouw bezig zijn, vormt enthousiasme van bewoners een belangrijke voorwaarde om 
succesvol te zijn. Vooral ook omdat er steeds vaker sprake is van ‘concepten’ die alleen bij 
grootschalige toepassing leiden tot een gezonde business case voor de aanbieder. Deze concepten 
moeten niet alleen bij oplevering, maar ook over langere tijd goed aansluiten op de belangen van de 
bewoners. Nieuws over slechte ervaringen gaat immers snel. Bovendien: om de ambitieuze 
energieambities uit het Energieakkoord en het Akkoord van Parijs te bereiken, ontkom je niet aan 
technische ingrepen die een en ander van bewoners vergen. In veel gevallen een investering, maar 
ook bijvoorbeeld overlast tijdens de installatiewerkzaamheden of gemis van dat waar men aan was 
gewend (koken op gas, een kattenluik, …). Om desondanks enthousiasme te creëren voor de 
technische ingrepen is een streven naar tevredenheid alleen niet voldoende. Er moet een hoger doel 
gesteld worden: ‘geluk’. Want een geluksbeleving vormt een veel sterkere emotie dan een gevoel 
van tevredenheid en daarmee ook een grotere stimulans om minder aantrekkelijke maar soms 
onoverkomelijke neveneffecten te accepteren. 

Gezien dit uitgangspunt is het dan ook niet verrassend155 dat het antwoord op deze vraag als volgt 
luidt: Door deze duurzaamheidsingrepen niet alleen in hun duurzaamheidscontext te bekijken, maar 
steeds heel nadrukkelijk in verband te brengen met een hoger, en uitermate ambitieus doel: het 
leveren van een bijdrage aan het geluksgevoel van mensen. 
 
Dit kan, en dat is het daadwerkelijek resultaat van het onderzoek,  door de opgave vanuit een 
aanzienlijk breder perspectief aan te vliegen dan nu meestal gebruikelijk is. Het betreft een 
verbreding van de blik op vijf fronten: 

Ten eerste: een verbreding van de definitie van duurzaamheid. Tegenwoordig wordt onder het 
begrip duurzaamheid vaak alleen het thema energie verstaan. ‘Het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad’ staat momenteel voor veel professionals gelijk aan ‘het energiezuinig maken van de 
bestaande woningvoorraad’. In de tijd dat de onderzochte eco-wijken tot stand kwamen was dat heel 
anders. Het begrip duurzaamheid had toen betrekking op een groot aantal thema’s: verkeer, energie, 
water, materialen, afval, gezondheid en flora & fauna. Het is ook die breedte die het antwoord op 
onze onderzoeksvraag mogelijk maakt. In de literatuur die wij konden vinden over dit onderwerp is 
namelijk nergens een directe relatie te vinden tussen energiebesparing op woning- en wijkniveau en 
geluk156 maar wel tussen groen en water (natuur) met geluk. En de mate van sociale contacten met 

                                                           

155
 Zie ook de discussie in het volgende hoofdstuk. 

156
 Dit betekent overigens niet dat dit verband er niet is. Wij hebben ons binnen ons onderzoek immers op de relatie ‘plek 

en geluk’ gericht en hebben ons bijvoorbeeld niet verdiept in onderzoeken over (energiekosten in relatie tot) armoede. Als 
energiebesparing werkelijk leidt tot lagere kosten, zou dat bij mensen met een laag inkomen kunnen leiden tot een 
toename van geluk. Energiebesparing kan mogelijk ook bijdragen aan geluk als dit identiteitsbevestigend is (voor mensen 
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geluk. Dankzij de focus op het thema verkeer, wat leidde tot autovrij en autoluwe wijken, namen de 
ontmoetingsmogelijkheden in de eco-wijken sterk toe. Verbreding van het aantal 
duurzaamheidsthema’s (en in het verlengde daarvan het palet aan duurzaamheidsingrepen) vormt 
daarom een voorwaarde om een koppeling tussen duurzaamheidsingrepen en geluk te vinden en in 
het verlengde daarvan ‘de kans op vergroting van succes van de duurzaamheidsingrepen, ook op 
langere termijn.’ 

Ten tweede: een verbreding van de focus van woning naar leefomgeving. Deze verbreding vloeit 
logisch voort uit de verbreding van de definitie. Want wanneer geluksbeleving blijkbaar sterk 
samenhangt met de aanwezigheid van natuur en de mogelijkheid tot contact, spreekt het voor zich 
dat je de focus niet beperkt kan houden tot de woning alleen. De inrichting van de leefomgeving 
speelt een doorslaggevende rol en daarom zal, wil je de kans de kans op succes van de 
duurzaamheidsingrepen, ook op langere termijn, vergroten, er veel aandacht aan de inrichting van 
het openbaar gebied geschonken moeten worden. 

Ten derde: verbreding van de blik op belangen. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat 
verschillende generaties bewoners als gevolg van veranderde omstandigheden andere belangen 
hebben. Er moet dus niet alleen gedacht worden aan de geluksbeleving van de bewoners op het  
moment van opleveren, maar ook aan die van bewoners op een later tijdstip. Maar wat ook heel 
nadrukkelijk uit de bevindingen met de eco-wijken naar voren komt: professionals kunnen niet echt 
denken ‘voor’ de bewoners. De beleving en belangen van professionals en bewoners lopen 
consequent sterk uiteen (iets wat overigens ook uit ervaringen in andere projecten dan de eco-
wijken blijkt). De professionals kijken met een heel andere bril naar een project dan de (toekomstige) 
bewoners. De professional adviseert, realiseert, levert op en verkoopt. Het is een instrumentele en 
(behalve voor gemeenten en corporaties157) tijdelijke relatie tot het project, waarbij ook de 
professionals ieder hun eigen perspectief en belang hebben. Voor de bewoner gaat het om heel 
andere belangen zoals betaalbaarheid, vervullen van dromen en zich thuis voelen, ook lang na 
oplevering. Om emoties. Daarbij lopen de beleving en belangen van bewoners bovendien soms ook 
onderling sterk uiteen (dé bewoner bestaat niet). Dit  gegeven leidt in ieder geval tot de conclusie dat 
een brede kijk nodig is bij het tot stand brengen van projecten. Begrijpen alle partijen elkaar echt? 
Worden alle perspectieven gezien? Wordt iedereen wel voldoende bij het project betrokken? Wat 
dat concreet voor gevolg heeft, valt echter niet te zeggen. In het ene project zal er naar aanleiding 
van deze constatering sprake zijn vroegtijdige betrokkenheid van bewoners in bouwteams en bij 
andere van een grondig onderzoek naar bewonerswensen voor aanvang van een project. Ook zal er 
een manier gezocht moeten worden om de belangen van de toekomstige bewoners een plek te 
geven.  

Ten vierde: verbreding van de blik op disciplines. Wanneer de betekenis van het begrip 
duurzaamheid breder wordt opgevat en er daadwerkelijk wordt gestreefd naar gelukkige bewoners, 
zullen veel meer disciplines bij projecten betrokken zijn dan nu het geval is. Ontschotting tussen 
disciplines en het kijken buiten de eigen professionele kaders in zijn algemeenheid is in alle gevallen 
een noodzakelijke stap. 

Ten vijfde: een verbreding in de tijd. Uit de literatuur komt een duidelijke relatie tussen geluk en tijd 
naar voren. Maar tijd staat in die gevallen voor het beschikking hebben over vrije tijd. Waar we hier 
op duiden is een andere tijdsfactor die als heel bepalend uit ons onderzoek naar voren kwam: een 

                                                                                                                                                                                     

met een  'groene' identiteit, voor 'voorlopers', voor 'technofreaks', voor mensen die 'off the grid willen', etc.). Hier ligt 
kortom stof voor vervolgonderzoek. 
157

 Wat betreft blijvende relaties: deze veranderen in tijd. Gemeenten veranderen hun beleid wat betreft beheer van de 
openbare ruimte. Corporaties wijzen woningen bijvoorbeeld niet meer toe zoals ze deden in het begin. Technische 
installatie om duurzame energie op te wekken, worden lang niet overal vervangen aan het eind van hun levensduur en 
daarvoor soms slecht onderhouden. 
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perspectief over de langere termijn. Sommige geluksfactoren zijn tijdloos. Die gelden overal. Maar 
andere, we noemden het al bij de verbreding van belangen, zijn wel degelijk tijdsafhankelijk. Neem 
het geluk dat mensen tegenwoordig ontleden aan het werken thuis. In de tijd van het ontstaan van 
de eco-wijken was dit helemaal geen item. Werken deed je elders.  Niet thuis. En zo zijn er meer 
voorbeelden uit het onderzoek naar voren te halen die laten zien dat de geluksbeleving over de tijd 
verandert.  Ook de behoefte aan bepaalde duurzaamheidsingrepen blijkt over de tijd te veranderen. 
Ook de prestatie van duurzaamheidsingrepen kan veranderen in de tijd (wat heel goed was in het 
verleden kan nu soms als matig of zelfs slecht worden beschouwd of, erger, sommige producten 
leveren over een langere termijn niet de beloofde prestatie. Denk bijvoorbeeld aan het wegrottende 
zachthout). Om de kans op succes van duurzaamheidsingrepen die nu getroffen worden in bestaande 
woningen en wijken, ook op de langere termijn te vergroten ligt het voor de hand niet alleen naar de 
situatie van nu te kijken maar ook die over langere termijn continu in ogenschouw te nemen.  

De meeste van deze conclusies zijn niet nieuw en komen ook uit andere onderzoeken naar voren. 
Wat wel nieuw lijkt te zijn, zo blijkt ook uit de reactie van de professionals, is het hier 
laatstgenoemde inzicht dat de factor ‘tijd’ een grote rol speelt bij het succesvol zijn van 
renovatieprojecten met hoge energieambities. De indruk dringt zich op dat het zelfs een 
allesbepalende factor is. Immers, wanneer je met een langer termijnperspectief naar de opgave van 
nu kijkt, liggen andere keuzes dan nu vaak gemaakt worden in de lijn der verwachting. Dan ga je 
vanzelf naar meer kijken dan naar het thema energie en het woningniveau alleen. Dan gaan de 
belangen van de bewoners vanzelfsprekend een grote rol spelen. Hun gedrag bepaalt immers in 
grote mate of de technische ingrepen ook over langere termijn tot het gewenste effect leiden.  En 
om met die meerdere belangen om te kunnen gaan, moet kennis vanuit andere disciplines optimaal 
worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan kennis uit de gedragswetenschappelijke hoek.    

De bekendste definitie van duurzaamheid158 benadrukt dat we ons moeten richten op de belangen 
van de generaties na ons. Vanuit dat perspectief gezien wisten we al lang dat ‘de tijd’ een 
invloedrijke factor is/zou moeten zijn wanneer we duurzaamheidsambities trachten te realiseren. 
Maar weten is wat anders dan doen. We hopen van harte dat de resultaten van dit onderzoek, en 
met name de ontwikkelde vragenlijst, ertoe zullen leiden dat bij hedendaagse projecten geregeld 
andere keuzes gemaakt zullen worden dan nu het geval is.  

En dat er dus geleerd wordt van het verleden. Want dat was het doel van dit onderzoek. De eco-
wijken uit het verleden bieden ons lessen over hoe ingrepen die in een bepaald tijdsbestek worden 
genomen, zich in de loop der tijd ‘houden’. Over enkele decennia zullen de ingrepen worden 
beoordeeld die we op dit moment doen in de gebouwde omgeving. Laten we streven naar een hoge 
waardering! 

 

 

                                                           

158
 Volgens de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987 is ‘duurzame ontwikkeling’ ontwikkeling die aansluit op 

de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen. 
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9. Discussie 
 
‘Is er niet sprake van een cirkelredenering?’, kan je je na lezing van dit rapport afvragen. Wij steken 
ons onderzoek in op de relatie duurzaamheidsingrepen en geluk en komen vervolgens tot de 
conclusie dat streven naar geluk het antwoord is op onze onderzoeksvraag. Het zal geen verbazing 
wekken dat wij  denken dat van een dergelijke redenering geen sprake is. Het is immers niet zonder 
reden dat wij de relatie tussen geluksbevinding en duurzaamheidsingrepen als uitgangspunt van dit 
onderzoek hebben genomen. Vele jaren van onderzoek en ervaring leidden tot de overtuiging 
(beschreven in Fusie van Belangen 2.0)159 dat, om tot een succesvolle integratie van 
duurzaamheidsingrepen in de praktijk te komen, niet het streven naar duurzaamheid leidend moet 
zijn, maar het streven tegemoet te komen aan dat wat mensen echt bezighoudt. We noemen het in 
eerdere publicaties ‘tegemoet komen aan belangen’, maar de in Fusie van Belangen 2.0 gebruikte 
metafoor van het in een hersenscan oplichtende hersenkwabje bij dat wat mensen echt graag willen, 
toont al aan dat we doelen op sterke emoties.  
 
Het is om die reden dat we in ons onderzoek geprobeerd hebben niet te veel te kijken naar 
begrippen als tevredenheid of leefbaarheid.160 Deze brengen namelijk een totaal andere dynamiek 
met zich mee dan het streven naar geluk. Het onderscheid valt te vergelijken met het streven naar 
een 6 als rapportcijfer of het streven naar een 10. De motivatie en drijfveren zijn totaal verschillend. 
Het was vanaf het begin van het onderzoek onze overtuiging dat ‘de lat hoog leggen’, en daarbij een 
relatie leggen met duurzaamheid (duurzaamheidsingrepen dus inzetten om die hoge doelen te 
bereiken), de kans op succes van duurzaamheidsingrepen in de praktijk aanzienlijk vergroot. In dat 
opzicht gezien bevestigde dit onderzoek inderdaad ons uitgangspunt, maar die bevestiging was niet 
het doel op zich. Het is natuurlijk wel fijn dat de onderzoeksresultaten onze uitgangspunten, en 
daarmee  de resultaten van andere onderzoeken, versterken.  
Wat wel opgemerkt moet worden: dit uitgangspunt bepaalde ook onze onderzoeksmethodiek. Wij 
vroegen mensen naar wat hen gelukkig maakt in hun woning en wijk. Wat ze echt heel erg 
waardeerden. De vraag is natuurlijk of we, wanneer we op een traditionele wijze 
tevredenheidsonderzoek hadden uitgevoerd (welk cijfer geeft u uw tevredenheid over de woning, 
over de installatie, de buurt, het openbaar vervoer,…) op vergelijkbare of heel andere uitkomsten 
uitgekomen zouden zijn. Onze verwachting is dat dan het sterke onderscheid in waardering voor de 
omgeving en de woning veel minder duidelijk geworden zou zijn omdat de elementen waarnaar 
wordt gekeken door de onderzoekers van te voren zijn bepaald en niet uit een open vraag naar voren 
komen. Maar het is natuurlijke de moeite waard dat in een vervolgonderzoek nader te bekijken 
(waarin dan meteen beter gekeken kan worden naar de relatie energiebesparing en geluk zoals 
beschreven in voetnoot 156) in het vorige hoofdstuk). 
 
Wat ook als kritiek op ons onderzoek verwoord kan worden, is de afwezigheid van kwantitatieve 
gegevens (hetgeen duidelijk naar voren kwam tijdens het overleg met professionals). Wij beweren 
wel dat die wijken zo fijn worden gevonden, maar blijkt dat ook uit de cijfers? Hoe verhouden zich 
bijvoorbeeld de verkoopcijfers van woningen in de eco-wijken ten opzichte van die in andere wijken 
in de dezelfde omgeving? Het kan interessant zijn dit in vervolgonderzoek na te gaan. Wij hebben 
echter een andere redenering gevolgd: wanneer uit vele onderzoeken duidelijk naar voren komt dat 
de aanwezigheid van natuur en de kansen op contact een bijdrage aan de geluksbeleving geven en 
de mensen die wij interviewen op de vraag wat ze het meest waarderen in hun woonsituatie, vooral 
die zaken noemen die ook uit de literatuur naar voren komen, dan hebben wij niet de behoefte naar 
extra bevestiging te zoeken. Wij constateren dat in de eco-wijken, meer dan in andere wijken in 
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 Hal, A. van (2014). De Fusie van Belangen 2.0. Breukelen: Nyenrode Business Universiteit. 

160
 Op basis van onze onderzoeksresultaten op woningniveau zijn we echter later in het onderzoek weer wat van dat 

voornemen afgeweken. 
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Nederland (als gevolg van de brede kijk op het begrip duurzaamheid) bepaalde maatregelen zijn 
getroffen waarvan uit geluksonderzoek blijkt dat ze bijdragen aan geluk. Als vervolgens ook de 
mensen die we spreken spontaan juist deze elementen noemen, constateren wij dat ons onderzoek 
naar de eco-wijken de resultaten van eerdere onderzoeken naar de relatie happiness & place 
onderschrijven. Maar dat neemt niet weg dat een kwantitatief onderzoek naar verkoopcijfers- en 
bedragen een meerwaarde kan leveren. Wij bevelen dit dan ook aan als mogelijk vervolgonderzoek. 
Wij plaatsen daarbij wel de kanttekening, die wij ook al op basis van onze eerste 
onderzoeksbevindingen maakten, dat er zo veel factoren van invloed zijn op de relatie geluk en plek, 
maar ook op de prijsvorming van woningen, dat het moeilijk zal zijn causale verbanden te leggen.  
 
De onderzoeksresultaten leiden ook tot twee associaties die naar ons inzien het vermelden waard 
zijn. Ten eerste stellen wij vast dat onze conclusie dat er meer aandacht aan de inrichting van het 
openbaar gebied geschonken moet worden, aansluit op de grote behoefte, de laatste maanden 
sterker voelbaar dan ooit,  klimaatbestendig te zijn. De meeste en meest betaalbare maatregelen om 
de kansen op overlast door heftige regenval of droogte te beperken, liggen op het terrein van groen 
en water en dus op het gebied van de inrichting van het openbaar gebied.  Hier is overduidelijk 
sprake van een win-win. 
De tweede associatie heeft betrekking op de delighters op woningniveau. Bij een recent Nul-op-de-
Meter-project bleken de bewoners vooral gecharmeerd te zijn door de verbrede vensterbanken 
(‘gezellige hoekjes’) die een direct gevolg waren van extra gevelisolatie. Hier ligt een nadrukkelijk 
verband de begrippen die onder de psychologische factoren worden genoemd.  
Ons onderzoek vormt daarmee ook een pleidooi om meer dan nu gebruikelijk is ook in de ‘gewone’ 
woningbouw aandacht te besteden aan wat Christian Norberg-Schulz (zie pag 30) de genius loci 
noemt, het eigen karakter van een plek.  In navolging van hem stellen wij dat het de taak van 
ontwerpers is, om dit karakter ook in  de gestandaardiseerde woningbouw en de renovatie van 
dergelijke woningen, tot uitdrukking te brengen.  

De ervaringen die met de Stroomversnelling worden opgedaan en duidelijk naar voren komen in de 
filmpjes op http://www.bewonerscommunicatie.com/index.php/projecten/ laten zien dat delighters 
ook te vinden zijn in diensten en attenties van professionals. Zie bijvoorbeeld het enthousiasme van 
de bewoner over de aannemer die speciaal voor hem de moeite deed om van ver een nieuw 
onderdeel van de installatie te halen. Er liggen dus wel degelijk veel kansen op delighters bij 
energievriendelijke renovaties van woningen. De kunst is alleen er oog voor te krijgen. Het 
kennisplatform HomeMates161 zet zich in om de aandacht te vergroten voor wat daar ‘de derde 
succesfactor van energievriendelijke renovatieprocessen’ wordt genoemd. 
 
Wat ook niet onopgemerkt mag blijven: hoewel ook in Nederland geregeld verder wordt gekeken 
dan energiebesparing alleen is in het buitenland een brede blik gebruikelijker dan hier. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit een bijeenkomst van buurtbewoners en professionals in een wijk in Toronto, begin 
mei dit jaar. Het streven was te komen tot een transformatie van de wijk richting CO2-neutraal. De 
gespreksonderwerpen gingen natuurlijk, net als in Nederland het geval zou zijn, over de technische 
aanpak van de woningen en energiezuiniger gedrag van bewoners.  
Er ging echter, en dat is in Nederland veel minder gebruikelijk, evenveel aandacht naar de noodzaak 
van meer planten in tuinen en op balkons (vangen CO2 en maken de wijk veel mooier), als naar het 
terugdringen van autoverkeer (grootste producent van CO2, meer wandelen in de wijk draagt bij aan 
gezondheid en meer sociale cohesie), naar lokale voedselproductie in de wijk (voedsel transporteren 
kost veel energie, urban farming helpt mensen met de laagste inkomens, creëert sociale cohesie en 
werkgelegenheid) en naar hergebruik van afval (vanwege de energie die met de productie gepaard 
gaat en de creatie van werkgelegenheid). Maar ook de koppeling in Noord Amerika van het WELL-
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label aan het LEED-label illustreert deze verbreding. Dit zijn slechts twee voorbeelden, maar deze en 
vele andere ervaringen die zijn opgedaan in het buitenland (sommigen worden ook genoemd in dit 
rapport) versterken onze overtuiging dat er veel kennis opgedaan kan worden in het buitenland. Wij 
pleiten er dan ook voor vervolgonderzoek te laten plaatsvinden naar inspirerende ervaringen die in 
het buitenland zijn en worden opgedaan met renovatie met grote energieambities van bestaande 
woningen. 

Waarom klinken onze bevindingen zo vanzelfsprekend, maar zal het moeilijk zijn ze in de praktijk te 
brengen? Dat dit zo zal zijn, verwachten wij op basis van onze ervaringen met het werken met het 
Fusie van Belangenperspectief. Zoals aan het begin van deze discussie al werd beschreven bevestigt 
dit onderzoek namelijk de basisgedachten achter dit perspectief (verbreding van de scope en 
duurzaamheid niet als doel maar als middel inzetten). Eén van de redenen van het moeilijk 
integreren in de praktijk van deze wijze van denken en doen is, we noemden het eerder,  dat wij in 
Nederland erg de neiging hebben tot verengen (dit in tegenstelling tot verbreden). De neiging tot 
concretiseren en kwantificeren is bovendien groot bij de doelgroep van dit onderzoek (professionals 
die actief zijn in de bestaande woningbouw). Dit mede als gevolg, durven we te stellen, van het 
vooral op cijfermatigheden gebaseerde onderwijs dat ze hebben genoten. Het ontbreken van 
kwantitatieve gegevens kan de geloofwaardigheid van onze bevindingen voor deze doelgroep 
ondermijnen.  

Een ander knelpunt ligt bij de verschuiving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
inrichting en onderhoud  van het openbaar gebied. In de tijd van de eco-wijken lag er een duidelijke 
verantwoordelijkheid voor de inrichting van het openbaar gebied bij de gemeente. Er was ook sprake 
van grotere budgetten dan nu. Ook woningcorporaties toonden zich destijds vaak verantwoordelijk 
voor de directe omgeving waarin hun woningen zich bevonden. Momenteel is in Nederland de 
verantwoordelijkheid voor de inrichting van het openbaar gebied een stuk onduidelijker. Gemeenten 
hebben nauwelijks budget om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen en de overheid heeft 
woningcorporaties verboden zich nog langer op dit gebied actief op te stellen. Wij hopen met dit 
onderzoek aangetoond te hebben dat dit verdergaande consequenties heeft dan men zich 
waarschijnlijk realiseert. Wij realiseren ons dat geldgebrek een concrete belemmering vormt, maar 
moedigen partijen aan naar andere constructies te zoeken om desondanks de kwaliteit van het 
openbaar gebied de aandacht te geven die het nodig heeft. En ook dit laatste vormt een aanbeveling 
voor vervolgonderzoek.  

Ten slotte: juist omdat het moeilijk zal zijn de bevindingen in de praktijk te laten landen, stellen wij 
voor het niet bij een rapport te laten maar, liefst in samenwerking met specialisten op dit gebied, 
gericht te zoeken naar manieren om de, in onze ogen waardevolle, resultaten van dit onderzoek,  
ondanks alle hiervoor beschreven complicaties, zo veel als mogelijk effect te laten scoren in de 
praktijk. 
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Bijlage 1. Vragenlijst 
 
Onderstaande vragen waren een richtlijn voor het gesprek. De vragen werden niet per se een voor 
een gesteld. Het gesprek werd open aangegaan. 
 
Persoonlijk 
Vraag vooral door in de zin van Hoe? Wat? Waar blijkt dat uit… Voorbeelden… 
Deze vragen zijn ook aan te vullen met: ‘en hoe is dat volgens u voor anderen?’ Vooral ook vragen 
naar partner/kinderen (indien aanwezig). 
 
- Hoe lang woont u hier al? 
- Waarom bent u hier komen wonen? (En was er een keuzemogelijkheid?) 
- Koophuis of huurt u? 
- Woont u alleen of met anderen? 
- Wat was uw verwachting van de wijk, het hier wonen, toen u her kwam wonen? Zijn die 
verwachtingen uitgekomen? Wat is er anders dan u had verwacht? 
- Hoe vindt u het om hier te wonen? Wat is er prettig? Wat niet?  
- Waar wordt u blij van w.b. uw woning/straat/wijk? 
- Hoe is dat voor uw partner/kinderen?  
- Voor wat voor soort zaken kunt u binnen de wijk terecht (school, winkels, vrije tijd, etc.) 
- Wat vindt u van het groen in de wijk? Water? Speelplekken? 
- Vindt u de wijk mooi/fijn? Vindt u uw huis mooi aantrekkelijk/fijn? Waarom?  
- Is deze wijk anders dan andere wijken? In welk opzicht? Maakt dat voor u iets uit? 
- Deze wijk en woningen is/zijn duurzaam  gebouwd [of vergelijkbaar]. Merkt u dat ergens aan? Wat 
vindt u daarvan? 
- Voelt u zich hier tevreden? Gelukkig? Waar komt dat door? 
- Voelt u zich betrokken bij de wijk(bewoners) of buurt/straat? Hoe?  
- Wat stoort u aan/in de wijk? Heeft u daar last van? In welke mate? Beïnvloedt dat uw 
woonplezier/stemming? Op welke manier? 
- Ervaart u overlast? (idem als boven) (naast sociaal ook (verkeers)geluid/schoon/luchtkwaliteit) 
- Voelt u zich hier veilig? (idem als boven) (ook: verkeer/inbraakgevoeligheid) 
- Heeft u wel eens contact met buren en buurtgenoten? Op welke manier? Vaak/weinig? Heeft u/uw 
gezin hier vrienden? 
- Als u zich wilt ontspannen,  doet u dat dan ook buiten uw huis in de wijk? Hoe/wat? Bent u ’s 
zomers veel op straat? In de tuin? Voor het huis? Wat doet u dan daar? 
- Wordt hier wel eens wat georganiseerd in de wijk, bijvoorbeeld door een commissie? Of in een 
straat/ door buren/hofje? Spontane gebeurtenissen? 
- Bent u van plan hier nog lang te wonen? Waarom wel/niet? Hoe is het hier als ouder wordt? 
[Levensfase] 
 
Algemeen (indien blijkt dat de bewoners hierover/-in een mening/inzicht hebben): 
- Wat is de opbouw w.b. bewoners van de wijk (leeftijd/levensfase/gezinssamenstelling/ 
inkomen/leefstijlen, etc.) 
- Wat voor soort mensen trekt de wijk? 
- Wat zijn de redenen van mensen om hier te komen wonen? En waarom gaan mensen weg? 
- Staan er vaak huizen te koop/huur? Is er veel verloop in de wijk? Waarom/wel niet…   
- Is er veel onderling contact in de wijk? Wanneer/ waarin? 
- Is er een bewonersorganisatie? Zo ja, wat doet die? Wat is het draagvlak? 
- Wat gebeurt er bij (onverwachte) gebeurtenissen, zoals ziekte of overlijden; heeft dat impact op de 
wijk/straat? Is er zorg voor elkaar?  
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Bijlage 3: Beeldmateriaal wijken 

Ecodus       
 

 

 

In Ecodus was het bestaande slotenpatroon een belangrijk uitgangspunt bij het stedebouwkundig plan. Nog steeds is het 

water op veel plekken een goed herkenbaar landschappelijk element. De waterpartijen worden goed onderhouden. In de 

zomer bieden de rietpartijen ook beschutting in de naastgelegen tuinen.   

 

 

 

De wijk is vanaf twee kanten toegankelijk, maar autoluw (geen doorgaand verkeer). Een deel van de bewoners parkeert 

voor de deur. 
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Andere woningen liggen aan een pad en zijn slechts te voet en per fiets bereikbaar. Over het algemeen oogt de wijk erg 

groen, mede dankzij deze padenstructuur. 

 

 

 

Deze woningen kregen een tuin aan de andere kant van het pad: een zogeheten overtuin. Daar wordt op veel plekken nog 

naar getuinierd, hoewel nog maar hier en daar groente wordt verbouwd (iets waar de initiatiefnemers destijds op 

aanstuurden).  
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Op sommige plekken blijkt het idee van de overtuin zoveel jaar na dato een andere invulling te hebben gekregen. Steeds 

meer tuintjes worden verhard.  

 

 

 

Verspringende voorgevels (hier bij huurwoningen) bieden onder meer kans tot geveltuintjes. 
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Bij gebrek aan erf en schuur domineren in deze straat de diverse soorten kliko’s (bij de bouw was nog geen sprake van 

afvalscheiding op deze manier) het straatbeeld. 

 

 

 

Ook andere doorgangen zonder overtuinen hebben een stenig karakter, door de bestrating, schuttingen en kliko’s.  
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Aan dit pad heeft een groen karakter dankzij de overtuinen. 

 

 

 

 

Na de bouw is op verschillende – voor oorsprong relatief kleine – (premie-koop)woningen een verdieping bijgebouwd; op de 

rechterwoning is bovendien een zonneboiler geplaatst. Het opbouwen van een extra verdieping kan van invloed zijn op de 

zoninstraling bij de buren, en strijdig zijn met ontwerpprincipes.  
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Ecolonia 

 

 

 

Ecolonia heeft een vriendelijk aanzicht door de gevarieerde architectuur. De wijk is recentelijk opgehoogd, waardoor straat 

en straatmeubilair zijn vervangen. Bij de ophoging van de wijk is openbaar groen (toch al niet veel aanwezig) deels 

gesneuveld (en deels opnieuw aangeplant). 

 

 

 

Gevelbegroeiing bij een deel van de woningen geeft de wijk een wat groener aanzicht. 
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De operatie is in het aanzicht nog wel voelbaar; op veel plekken oogt het wat stenig. De nieuwe straatverlichting met LED-

lampen is in Nederland een primeur. Midden op de foto het groen van de centraal gelegen vijver. De rietkragen zijn zo 

uitgedijd, dat ze het zicht op de vijver zelf op veel plekken beperken. Op de achtergrond woningen met pv-panelen. De mate 

van aandacht voor duurzame energie varieerde bij de bouw afhankelijk van het woningthema, maar in de gebruiksperiode 

zijn op steeds meer woningen pv-panelen aangelegd. 

 

 

 

Bloembakken op straat staan er niet alleen ter versiering. Om parkeerhinder tegen te gaan heeft de gemeente op diverse 

plekken groenbakken gezet. De bewoners mogen die zelf vullen als ze het niet eens zijn met de keuze van de gemeente. 
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Veel straten zijn autoluw en dat creëert volgens diverse bewoners een ‘wij-gevoel’. Er staan veel bankjes in de straten. Hier 

ontmoeten buren elkaar ook terwijl hun kinderen buitenspelen. De uiteinden van doodlopende straatjes zijn afgesloten en bij 

de tuin getrokken. Ook is op sommige plekken ‘snippegroen’ aan bewoners verkocht.  
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Er blijkt – ook na de ingrepen in de wijk – een tekort aan parkeerruimte. Het nieuw aangelegde groen komt langzaam weer 

op gang. De wijk kent een groot aantal verschillende woningtypen, elk met een eigen thema. 

 

 

 

Het ‘roze buurtje’ bij de vijver. 
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Bij de vijver is onlangs bij de wijkophoging een vlonder aangebracht. Er wordt veel gespeeld. 
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De wijk kent een grote diversiteit aan woningtypen.  
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Morrapark 

 

 

 

Morrapark oogt groen. Het bestaande watersysteem was een belangrijk uitgangspunt bij het stedebouwkundig ontwerp. 

 

 

 

 

In de straten is bewust halfopen verharding aangebracht om de infiltratie van hemelwater te bevorderen. Onkruidgroei 

verleidt sommige bewoners, ondanks het officiële verbod, met onkruidverdelger aan de slag te gaan. 
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De wijk is autoluw en bestaat deels uit doodlopende straten. Het gevelbeeld varieert; er kon welstandsvrij worden gebouwd. 

 

 

 

 

 

Het water is door de rietkragen niet overal goed toegankelijk, hier wel bij deze speelplaats met aanlegsteiger. Een deel van 

de omwonenden maakt zich zorgen over de het beheer van het watersysteem; dit zou niet altijd met evenveel zorg voor flora 

en fauna gebeuren. 
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Een windmolen moet zorgen voor het rondpompen van oppervlaktewater door de wijk. De rietkragen zijn her en der zo hoog 

en breed geworden dat het water nauwelijks meer te zien is. Waarschijnlijk functioneert het watersysteem daardoor niet 

meer zo goed. Ook staan er eigenlijk (te) hoge bomen langs de kant van de retentievijver. Door vallend blad wordt het water 

te voedselrijk. 

 

 

 

Morrapark kent veel verschillende woningtype. Hier een kenmerkend ecologisch ontwerp: de zogeheten serrewoningen. 
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Speelplekken zijn in de wijk in ruime mate aanwezig. De omgeving oogt vriendelijk doordat er af en toe sprake is van 

niveauverschil (vaak bij speelplekken). Dit is het gevolg van de gesloten grondbalans bij aanleg van de wijk. Waar grond 

werd weggehaald, bijvoorbeeld voor de waterpartijen, werd dat elders gebruikt om op te hogen.  

 

 

 

Er gaat een toeristische fietsroute (en een ruiterroute) dwars door Morrapark wat bij mooi weer bijna een vakantiesfeer 

geeft. Mensen maakten gemakkelijk een praatje. 
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Een deel van de bewoners is blij met de inmiddels forse begroeiing in de wijk. Volgens anderen mag het groen wel wat 

minder en beter uitgedund (sommigen grijpen af en toe zelf in). Ook vanwege de daglichttoetreding en verdroging van het 

gras (de bomen trekken veel water weg). 

 

 

 

Deze woningen delen en beheren een gemeenschappelijk plein: ‘onze brink’. De bewoners hebben maandelijks een 

‘buurtcafé’ en kochten onlangs samen energiezuinige cv-ketels in.  

 



 119 

Drielanden 

 

 

 

Drielanden biedt veel speelmogelijkheden in het openbaar groen. 
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Speel- en ontmoetingsplek in Waterland. 

 

 

 

In Zonland worden steeds meer tuintjes bestraat. 
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Bijzondere architectuur in Zonland (‘Champignonwoningen’). Hier zijn door bewoners zonnepanelen aangebracht. 

 

 

 

Aan de achterzijde van deze woningen ogen de paden wat onpersoonlijk. Er zijn schuttingen geplaatst die het aanzicht niet 

ten goede komen. 
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Mooiland oogt conventioneel, maar wel groen door de ruime percelen. Hier vond vrije kavelbouw plaats. 

 

 

 

Dwars door Drielanden loopt een verbindend fietspad, waarvan druk wordt gebruikgemaakt. Aan het pad grenzen tuinen en 

openbaar groen.  
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Aan de rand van de wijk ligt het helofytenfilter waarop een deel van de wijk haar grijswater loost. Op de achtergrond het 

aangrenzend natuurgebied. 

 

 

 

Woningen in Waterland, met een kenmerkend vergrijsde houten gevelbekleding. De woningen hebben een klein tuintje aan 

de straatkant. 
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In Waterland ligt ook een strook (moes)tuinen, die worden bewerkt door de bewoners van de huurwoningen. 

 

 



 125 

GWL-terrein 

 

 

 

Op het GWL-terrein is bestaande bouw gecombineerd met nieuwbouw. De afwisseling tussen oude en nieuwe gebouwen 

draagt bij aan de sfeer van het gebied. 

 

 

 

Het GWL-terrein is autovrij en heeft – voor Amsterdamse begrippen – veel groen. 
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De nieuwbouw is ontworpen door toonaangevende architecten. 

 

 

 

 

 

In het voormalige pompgebouw van de Gemeentelijke Waterleiding is een restaurant gevestigd.  

Het kenmerkende riet in de gracht blijkt verdwenen.  
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Het restaurant heeft een huiskamerfunctie voor de wijk. 

 Aan de muur in de hal hangen groepsfoto’s van, zo lijkt het, bewoners van de wijk.  

 

 

 



 128 

 

 

 

Getuige het bordje hebben omwonenden soms wel last van geluidsoverlast. 

 

 

 

Enkele winkels en bedrijfsruimten aan een overigens nogal stenig plein.  

De gevels kennen geen inhammen en er zijn geen borders/tuinen als overgangsgebied.  

De fietswinkel belooft klanten een gratis leenfiets. 
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In de wijk staan her en der fruitbomen. Ook is een druif aangeplant tegen een van de flatgebouwen. 

 

 

 

Veel plekken in de wijk nodigen uit tot ontmoeten. Hier een stukje gemeenschappelijk groen; achter de hagen bij de 

woningen liggen privétuinen. 
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In de zogeheten nutstuinen wordt veel getuinierd. Ze blijken tegemoet te komen aan een blijvende behoefte. 
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EVA-Lanxmeer 

 

 

 

 

In EVA-Lanxmeer is erg bewust omgegaan met ruimtegebruik en afbakening privé, overgangs- en bufferzones en openbaar 

terrein. De stoep hoort bij het huis. 

 

 

 

Nisjes rond de voordeur: privé. 
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Beslotenheid in een gedeeld mandelig gebied. 

 

 

 

 

Met ruimte voor zowel decoratief als functioneel groen. 
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Maar wel behoefte aan afbakening! 

 

 

 

 

Naarmate de kinderen ouder worden, worden de mandelige gebieden steeds meer het territorium voor de volwassenen. Er 

komen steeds meer pizza-ovens. Niet iedereen werkt overal mee in de tuin. 
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Niet overal is iedereen welkom. Ook dit complex heeft een gemeenschappelijke tuin, maar de aanwonenden stelen 

bezoekers van buiten het complex niet op prijs.   

 

 

 

Groen is nadrukkelijk een verbindend element. In de boomgaard wordt samen geoogst (maar deze is inmiddels wel 

afgehekt). 
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Overal fruit in de wijk… 

 

 

 

 

 

En speelplekken… 
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De wijk is autoluw. Op een uitzondering na wordt niet geparkeerd bij huis. De paden worden druk gebruikt, ook om te 

spelen. Voor opgroeiende  kinderen biedt de opbouw tussen privé-tuin / mandelig gebied (tuin met de buren) / wijk daar 

omheen steeds grotere territoria. Kinderen speelden toen ze klein waren vooral in de gemeenschappelijke tuinen, maar als 

ze wat ouder zijn daarbuiten. 

 

 

 

Op de gemeenschappelijke parkeerplaats aan de rand van de wijk is ook een voorziening voor het opladen van elektrische 

auto’s en er staan deelauto’s. 
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De wijk voorziet in woningen voor mensen  in alle levensfasen. Hier een hofje voor 40-plussers, met aan de andere kant van 

dezelfde tuin een voorziening voor geriatrische ouderen en mensen met een geestelijke beperking, gescheiden door een hek.  

 

 

 

Een van de bewoners vindt dat de jeugd ergens moet kunnen zitten. Mede daarom staat hier deze bank. 
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Op de vijver wordt ’s winters geschaatst. Omwonenden zorgen dan voor koek en zopie. 

 

 

 

 

 

 

 
 


