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MOLENWIJK
E

1. BEREID TOT INVESTEREN
van de bewoners is bereid
om in de toekomst te investeren

95%

Bereid (95%)
Niet bereid (5%)
2. TOEKOMSTIGE INVESTERING(EN) IN €
van de bewoners wil maximaal €10.000,investeren.

AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK:
‘Doelstelling voor 2050: een energieneutraal gebouwde
omgeving’ (Energieakkoord SER, 2013)
De gemeente Katwijk heeft een opgave in het verduurzamen van
de koopwoningen. Uit onderzoek (Marktonderzoek MFY, 2015)
blijkt dat de bestaande woningvoorraad in Katwijk gemiddeld
energielabel D heeft.
‘De ambitie van het college van B & W is een gemiddeld
energielabel B in 2020’ (Woonvisie Katwijk, 2015)
Het behalen van de doelstelling valt of staat met de betrokkenheid
en bereidheid van bewoners. Molenwijk is gekozen als pilotwijk
om onderzoek te doen naar de bereidheid van bewoners om hun
eigen koopwoning meer energieneutraal te maken.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES

76%

€1 - €10.000 (76%)
€10.000 - €20.000 (13%)
€20.000 - €30.000 (4%)
€30.000 - €40.000 (2%)
€0 (5%)
3. IK BEN BEREID TE INVESTEREN ALS …
De belangrijkste factoren om in de toekomst te
investeren zijn een snelle terugverdientijd en subsidies.

ONDERZOEKSVRAAG:
In hoeverre zijn de bewoners van Molenwijk bereid om te
investeren in het energieneutraal maken van hun eigen
koopwoning en welke factoren kunnen deze bereidheid
positief beïnvloeden?
AANPAK:
Om de bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er
circa 300 enquêtes verstuurd naar bewoners van de Molenwijk.
54 bewoners (18%) hebben de enquête uiteindelijk ingevuld.
Vervolgens is er een focusgroep georganiseerd om een
verdiepingsslag te maken. Hiervoor zijn 7 mensen uit de groep
van 54 respondenten aangeschoven.
* In dit rapport gebruikte quotes waar geen expliciete bron bij staat zijn
afkomstig van bewoners, aanwezig bij de focusgroep (1 nov. 2016, Katwijk).
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Ik dit snel terugverdien (34%)
Ik een subsidie kan krijgen (23%)
Mijn woning in waarde stijgt (13%)
Ik meer informatie heb (9%)
Ik het samen met mijn buurt kan doen (7%)
Mijn wooncomfort toeneemt (4%)
Mijn energielabel verbetert (4%)
Ik onafhankelijk advies krijg (4%)
Tegelijkertijd de buurt wordt opgeknapt (2%)
Ik goedkoop geld kan lenen (0%)
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Molenwijk
Kenmerkend voor de Molenwijk ten opzichte van Katwijk is dat relatief veel woningen gebouwd zijn tussen 1960
en 1980. Uit de gegevens van de gemeente Katwijk blijkt dat het merendeel van de koopwoningen in Molenwijk
bestaat uit rijwoningen, zie bijlage 2.
Op dit moment wordt het uitgangspunt gehanteerd dat seriematige woningen uit de jaren 45 tot 80 het meest
geschikt zijn voor een volledige transformatie naar een energieneutrale woning. Dit heeft te maken met de
schaalvoordelen, minder buitenmuren en het feit dat de gemiddelde woning uit die periode van oorsprong slecht
geïsoleerd is. Daarnaast zijn het aantal maatregelen die al zijn genomen en de gemiddelde energierekening
van de bewoners belangrijke richtlijnen voor een rendabele businesscase (Stroomversnelling, 2016).
KATWIJK

BOUWPERIODE

VERHOUDING HUUR/KOOP
KATWIJK
MOLENWIJK

MOLENWIJK

Voor 1960 (26%)

Voor 1960 (23%)

Koop (70%)

Koop (30%)

Tussen ’60 en ’80 (31%)
Na 1980 (43%)

Tussen ’60 en ’80 (61%)
Na 1980 (16%)

Huur (30%)

Huur (70%)

Maatregelen
MAATREGEL
Gevel-/spouwmuurisolatie
Vloerisolatie
ISOLATIE
Dakisolatie
HR++-glas, kozijnen
Vervangen (HR-)ketel
Zonneboiler
INSTALLATIES
Warmtepomp
LTV*
OPWEKKEN
Zonnepanelen
*Lage temperatuur verwarming

INVESTERING
Laag
Laag
Gemiddeld-Hoog
Gemiddeld
Laag
Laag
Hoog
Gemiddeld
Gemiddeld

TERUGVERDIENTIJD
Kort
Kort-Gemiddeld
Kort-Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Lang
Gemiddeld
Lang
Kort-Gemiddeld

De categorisering is gebaseerd op gemiddelde huishoudens en is
verder afhankelijk van het woningtype en de maandelijkse
energielasten (Milieu Centraal, 2016). Bij het stapelen van
maatregelen kan de besparing per maatregel afnemen en neemt
de terugverdientijd toe. Gekeken naar de investering en de
terugverdientijd van de verschillende maatregelen, zijn financieel
gezien gevel/spouwmuur-, vloer- en dakisolatie en het vervangen
van de ketel de meest voor de hand liggende maatregelen.
DE GENOMEN MAATREGELEN (bron: enquête, 2016)
Vervangen Ketel (22%)
Dubbel Glas (20%)
Dakisolatie (18%)
Vloerisolatie (14%)
Gevelisolatie (13%)
Zonnepanelen (10%)
Ventilatiesystemen (3%)
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Investering
Laag
Gemiddeld
Hoog

Tussen €0,- en €3.000,Tussen €3.000,- en €6.000,Meer dan €6.000,-

Terugverdientijd
Kort
Tussen 0 en 8 jaar
Gemiddeld
Tussen 8 en 15 jaar
Lang
Meer dan 15 jaar

De logische stap-voor-staproute naar
een energieneutrale woning:
1. Isoleren (energie besparen);
2. Vervangen van installaties (energie
besparen);
3. Duurzaam energie opwekken
(energie opwekken).
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Motieven
In het onderzoek is onderzocht welke motieven
bewoners hebben om in de toekomst (meer) te
investeren in het (meer) energieneutraal maken van de
eigen koopwoning. Ook is gekeken naar achter- liggende
factoren die deze bereidheid (kunnen) beïnvloeden.
In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen vier
typen motieven (financieel, wooncomfort, het milieu,
onderhoud). Daarnaast is een aantal factoren
geformuleerd die in relatie staan met boven- genoemde
motieven.

‘Nederland voorlaatste op
EU-lijst duurzame energie’
(Trouw, maart 2016)

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen drie
groepen bewoners (respondenten), namelijk:
1. een groep die in het verleden overwogen heeft om
te investeren en al maatregelen heeft genomen;
2. een groep die overwogen heeft om te investeren
maar nog geen maatregelen heeft genomen;
3. een groep bewoners die nog nooit heeft overwogen
te investeren in het energieneutraal maken van de
koopwoning.
Hen is gevraagd naar hun motieven om in de toekomst
(meer) te investeren in het energie- neutraal maken van
hun eigen koopwoning. De verwachting is dat de
motieven van deze drie groepen bewoners verschillen.

‘Wooncomfort merk je pas
als je het gedaan hebt; dat
is niet in geld uit te
drukken.’

MOTIEVEN OM
TE INVESTEREN IN DE TOEKOMST

1

OVERWOGEN EN
MAATREGELEN GENOMEN

Financieel (43%)
Wooncomfort (18%)
Milieu (30%)
Onderhoud (2%)
Overig (2%)
Geen behoefte (5%)

2

OVERWOGEN MAAR GEEN
MAATREGELEN GENOMEN

Financieel (46%)
Wooncomfort (31%)
Milieu (23%)
Onderhoud (0%)
Overig (0%)
Geen behoefte (0%)

3

NOG NIET OVERWOGEN

Financieel (45%)
Wooncomfort (7%)
Milieu (41%)
Onderhoud (0%)
Overig (0%)
Geen behoefte (7%)

respondenten)
(8 respondenten)
(21 respondenten)
Uit zowel de enquête(25als
de focusgroep blijkt dat de grootste motivatie
om in de toekomst te investeren financieel
gedreven
is. Dit komt overeen met de belangrijkste factoren die de bereidheid om te investeren positief beïnvloeden. Deze factoren
zijn ook financieel, namelijk: een snelle terugverdientijd en subsidie(s).

Het motief wooncomfort verschilt wel tussen de drie groepen bewoners. Bewoners die tot nu toe nog niet hebben overwogen
om energieneutrale maatregelen te nemen, noemen wooncomfort amper als motivatie om dit in de toekomst wel te doen.
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Aanbevelingen
‘De laatste 10% – 30% ga
je het lastigst
terugverdienen, dat levert
het minste rendement op.’

‘Je betaalt liever aan
een energiebesparende
maatregel dan aan de
energieleverancier.’

7

‘Kans op efficiëntie en lagere
kosten is groter als je iets met
meerdere mensen tegelijk doet.
Belangrijk is wel dat bewoners
zelf keuzes kunnen maken.’

6

1
Draag uit: eerst energie
besparen en dan pas
duurzaam opwekken!

Stimuleer energieneutrale
woningen, maar vergeet vooral niet
de veel grotere groep bewoners die
bereid is om (een) enkele
maatregel(en) te nemen.

Pas de
randvoorwaarden
van het beleid aan,
zodat een
energieneutrale wijk
mogelijk is.

Ga verder met de
groep enthousiaste
Molenwijkers die
aanwezig waren bij
de focusgroep.

‘Het helpt als er in de wijk
positief over gesproken
wordt. Nu is het geen
gespreksonderwerp.’

* De nummers hebben geen
betrekking op de ‘mate van
belangrijkheid’; de nummers
corresponderen met de
uitwerkingen in bijlage 1.

Pagina | 5

2

‘Maak een conceptwoning
en neem de tijd om het
effect ook na een jaar te
kunnen laten zien.’

Geef als gemeente
het goede
voorbeeld en zorg
dat het onderwerp
gaat leven onder
de bewoners.

5

‘Het is esthetischer
als je allemaal
dezelfde
maatregelen neemt.’
.’\

Speel in op het
financiële aspect en
breng in kaart wat
het kost en oplevert.
Inventariseer de mogelijkheden
voor een gezamenlijke aanpak
met andere partijen in
Molenwijk, bijvoorbeeld
Dunavie, Duurzaam Bouwloket.

4

3

‘Duurzaamheid staat hoog op de
agenda bij Dunavie; verduurzaming
draagt bij aan meer wooncomfort en
lagere lasten.’
(Dunavie, 2016)

3 bewoners geven aan
€60.000,- te willen investeren

