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Resultaten enquête 
In september heeft de werkgroep Duurzaam Stadseiland huis aan huis een folder verspreid 

met daarin een enquête. Deze enquête is ook op de website https://duurzaamstadseiland.nl 

geplaatst 

Deze enquête is door de werkgroep verspreid om de transitie onder de aandacht te 

brengen, om de bekendheid van de werkgroep te vergroten omdat we benieuwd of het 

thema “duurzaamheid” leeft. We zijn dan ook erg blij met de 77 huishoudens die hebben 

gereageerd en de enquête hebben ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! De enquête kan nog 

altijd worden ingevuld maar hieronder de resultaten tot eind 2020. 

 

Aantallen en adressen 

Ervan uitgaande dat onze wijk ca. 668 woningen telt (excl. appartementen Kruidenplein) 

heeft ongeveer 11,5% van de huishoudens de enquête ingevuld. In de tabel is zichtbaar 

waar de respondenten wonen.  

 

 

Type woningen en verbruik  

Er is niet voldoende informatie om wat te kunnen zeggen over de verschillende types 

woningen en het elektra en gas verbruik.  

 

Bekend met initiatieven 

Ruim 93% van de respondenten geeft aan maatregelen te hebben genomen of dat in de 

toekomst te willen gaan doen. Ca. 7% van de respondenten is dat niet van plan de komende 

Abe Lenstrahof 2 2,6%

Adriaan Paulenstraat 1 1,3%

Charley Bosveldhof 2 2,6%

Fanny Blankers - Koenstraat 16 20,8%

Kamillelaan 3 3,9%

Kea Boumanstraat 15 19,5%

Marie Braunhof 1 1,3%

Max Euwestraat 9 11,7%

Onbekend adres 2 2,6%

Ria Mastenbroekhof 2 2,6%

Stadswaardenlaan 14 18,2%

Valeriaanpad 2 2,6%

Willy den Oudenstraat 7 9,1%

Wout Wagtmanshof 1 1,3%

Totaal 77 100,0%

https://duurzaamstadseiland.nl/
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jaren.  De helft van de respondenten geeft aan op dit moment niet bekend te zijn met 

eventuele initiatieven daartoe.  

 

Behoefte aan informatie over initiatieven 

35,5% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan meer informatie over 

initiatieven.  Ruim 1% van de respondenten heeft aangegeven geen behoefte aan 

informatie te hebben.  

 

Ondersteuning vanuit de wijk  

Bijna 14,5% van de respondenten geeft aan geen ondersteuning nodig te hebben vanuit de 

wijk. De overige respondenten geven aan dit wel graag te willen. Daarvan geeft men het 

volgende aan: 

• 43% wil graag leren van buurtgenoten. 

• 30% wil graag samen met buren een project doen. 

• 27% wil graag aan adressen/referenties van betrouwbare installateurs komen.   

 

Genomen maatregelen totaal genoemd 

Ondanks dat 7% van de respondenten heeft aangegeven geen maatregelen te hebben 

genomen of in de toekomst te willen nemen, bleek vervolgens dat iedereen al één of 

meerdere maatregelen te hebben genomen. Het meest genoemd is ledverlichting, gevolgd 

door energiezuinige apparatuur en zonnepanelen.  

 

 

Gewenste maatregelen totaal genoemd 

De helft van de respondenten heeft niets ingevuld bij gewenste maatregelen. De andere 

helft van de respondenten die maatregelen wil nemen of heeft genomen noemde 

Genomen maatregelen totaal genoemd

Aantal van Telling

Energiezuinige apparatuur (level A) 44 19,8%

Keramische kookplaat 26 11,7%

LED-verlichting 61 27,5%

Tochtdichting bij ramen en deuren 11 5,0%

Vloer- of wandverwarming 16 7,2%

Zonneboiler 1 0,5%

Zonnepanelen 42 18,9%

Elektrische auto 6 2,7%

Groen dak 4 1,8%

Waterton 11 5,0%

Totaal 222
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onderstaande opties. Elektrisch koken, zonnepanelen en een warmtepomp zijn daarbij het 

meest genoemd.  

 

 

Doel maatregelen totaal genoemd 

Bij de respondenten die al maatregelen hebben genomen of willen gaan nemen zijn het 

toekomstbestendig maken van de woning, een lagere energierekening en vanuit 

maatschappelijke overwegingen en waardebehoud van de woning de meest genoemde 

doelen.  

 

 

Aanvullingen 

In de enquête was het ook mogelijk om een toelichting bij het beantwoorden van de 

vragen. Veel respondenten hebben hier gebruik van gemaakt. De meeste vragen en 

opmerkingen hadden betrekking op: 

• Niet alleen te kijken naar verwarmen, maar ook naar het koelen van onze goed 

geïsoleerde woningen; 

• Gezamenlijk optrekken om kosten te kunnen besparen; 

Gewenste maatregelen totaal

Aantal van Telling

Zonnepanelen 18 15,5%

Zonneboiler 7 6,0%

LED-verlichting 8 6,9%

Extra isolatie van dak, gevel of vloer 1 0,9%

Tochtdichting bij ramen en deuren 8 6,9%

Warmtepomp 15 12,9%

Keramische kookplaat 19 16,4%

Energiezuinige apparatuur (level A) 9 7,8%

Vloer- of wandverwarming 6 5,2%

Groen dak 4 3,4%

Waterton 11 9,5%

Elektrische auto 10 8,6%

Totaal 116

Doel maatregelen totaal genoemd

Aantal van Telling

Lagere energierekening 51 20,6%

Waardebehoud of -verhoging van het huis 41 16,5%

Vanuit maatschappelijke overwegingen (vergroening) 52 21,0%

Verhoging van comfort 32 12,9%

Toekomstbestendig maken van de woning 54 21,8%

Gezondheid 18 7,3%

Totaal 248
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• Als werkgroep positief kritisch meekijken met de planvorming van de gemeente Arnhem 

en daarbij de belangen van de buurt meewegen; 

• Wat moeten we doen als nú de cv-ketel kapot gaat; 

• Hoe kunnen we met gedrag energie besparen; 

 

Het vervolg 

De resultaten hebben ons meer inzicht gegeven in hoe onze buurt denkt over het thema 

duurzaamheid. We vinden het positief dat alle huishoudens die hebben gereageerd al wel 

één of meerdere maatregelen heeft genomen. Deze resultaten zullen wij meenemen bij de 

organisatie van een Energiemarkt die, onder voorbehoud van de corona maatregelen, in 

het voorjaar van 2021 georganiseerd wordt door de werkgroep Duurzaam Stadseiland.  

 

 

 

  

  


