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Doelgroep 

 Doelgroep: Nederlanders van 18 jaar en ouder 

 Steekproefbron: Ipsos online iSay panel 

 Aanpak: 1.001 online interviews 

 De data is gewogen op leeftijd, geslacht en opleiding 

 

 

Onderzoeksopzet 

Methode 

 Aanpak: online onderzoek 

 Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 7 en 14 december 2015. 

 De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen in de vragenlijst: 

‒ Algemene relevantie idee ‘Nul op de Meter woning’ en foto’s van de 
uitvoering. 

‒ Persoonlijke relevantie idee ‘Nul op de Meter woning’ 

‒ Stellingen over houding ten opzichte van duurzame energie 



Conclusies 
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Conclusies 

 

 

 

Algemene relevantie van het idee 
‘Nul op de Meter woning’: 
 
 4 op de 10 Nederlanders vinden 

het idee ‘Nul op de Meter 
woning’ aantrekkelijk.  

 Na het zien van foto’s van de 
verbouwing vinden 5 op de 10 
Nederlanders de ‘Nul op de 
Meter’ woningen er 
aantrekkelijk uitzien. 

 Bijna 6 op de 10 Nederlanders 
willen dat hun gemeente zich 
actief inzet om meer Nul op de 
Meter woningen te realiseren. 

Betrokkenheid bij duurzame 
energie: 
 
 De meerderheid is betrokken bij 

zaken rond duurzame energie.  
 Zo geeft 70% aan zelf actief 

bezig te zijn met het besparen 
van energiekosten en ziet de 
meerderheid duurzame energie 
als de oplossing voor de 
toekomst. 

Persoonlijke relevantie van het 
idee ‘Nul op de Meter woning’: 
 
 Huiseigenaren van een woning 

die in aanmerking komt voor 
een verbouwing tot Nul op de 
Meter woning zijn verdeeld of 
ze hier daadwerkelijk voor open 
zouden staan. 



Belangrijkste resultaten: algemene 
relevantie van het idee ‘Nul op de 
Meter woning’ 
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Nul op de Meter woningen krijgen als het ware een nieuwe 'schil' (of ‘extra jas’), ze worden kier- en 
tochtvrij gemaakt, krijgen nieuwe installaties en worden voorzien van onder meer zonnepanelen. 
Na de verbouwing wekt het huis evenveel energie op als dat het nodig heeft voor het huis en het 
huishouden. Hierdoor is de energierekening per saldo nihil. Na de renovatie is de woning weer als 
nieuw en stijgt ook het comfort: geen vocht meer in huis; in de zomer kunt u het huis koelen; 
bredere vensterbanken;  geen installaties meer in huis. De verbouwing, die maximaal 45.000 euro 
kost, kan op verschillende manieren gefinancierd worden: u kunt een lening afsluiten, maar u kunt 
er ook voor kiezen de verbouwing helemaal te financieren uit de besparing op de energierekening 
(u blijft circa de komende 30 jaar het bedrag van uw huidige energierekening betalen, het aantal 
jaar is afhankelijk van de hoogte van de energierekening en van het type huis). 

 

4 op de 10 Nederlanders vinden het idee ‘Nul op de Meter 
woning’ aantrekkelijk 

10% 6% 37% 35% 7% 

zeer onaantrekkelijk onaantrekkelijk neutraal aantrekkelijk zeer aantrekkelijk 

Basis: Nederlanders van 18 jaar en ouder (n=1.001) 

Enorme investering 
voor heel weinig 

rendement. 

Het duurt te lang voor de kosten 
er uit zijn en ik weet niet of ik nog 

30 jaar in mijn woning blijf. 

Luchten/kieren in huis is juist gezond, 
zo komt er frisse lucht binnen. 

Het is te duur. Het meeste 
kan je ook zelf doen. 

Totaal  
 aantrekkelijk 

42% 

Totaal  
onaantrekkelijk 

16% 

Mannen (46%) 
vinden het idee 
aantrekkelijker 
dan vrouwen 
(38%) 

Hoog 
opgeleiden 
(53%) vinden 
het idee 
aantrekkelijker 
dan laag (35%) 
en middelbaar 
(38%) 
opgeleiden 

Hoe komt dit initiatief in zijn algemeenheid op u over? 
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Links ziet u een voorbeeld van 
een woning in de oude situatie, 
rechts ziet u een voorbeeld van 
hoe de woning er na de Nul op 
de Meter verbouwing uitziet.  

 

5 op de 10 Nederlanders vinden de ‘Nul op de Meter 
woningen’ er aantrekkelijk uitzien 

14% 6% 26% 45% 8% 

Basis: Nederlanders van 18 jaar en ouder (n=1.001) 

Totaal  

 aantrekkelijk 

53% 

Totaal  

onaantrekkelijk 

20% 

Nederlanders in 
de leeftijd van 
35-49 jaar 
vinden het idee 
na het zien van 
de foto’s 
aantrekkelijker 
(58%) dan 50-
plussers (48%) 

Ik vind zonnepanelen lelijk 
staan. De woning op zich gaat wel, 

maar in een rijtje is het 
afschuwelijk. Dit kan alleen als 

de hele blok mee zou doen. De stijl van het originele pand is 
verdwenen. 

Niet mooi en 
misschien later niet 

gemakkelijk te 
verkopen. 

Hoe komen de woningen na de verbouwing op u over? 

zeer onaantrekkelijk onaantrekkelijk neutraal aantrekkelijk zeer aantrekkelijk 
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Verschillende gemeentes, bedrijven en woningcorporaties werken samen om de komende jaren 
111.000 Nul op de Meter woningen te realiseren. 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: Ik zou willen dat ook mijn gemeente zich 
actief inzet om mensen te stimuleren om meer Nul op de Meter woningen te realiseren. 

Bijna 6 op de 10 Nederlanders willen dat hun gemeente zich 
actief inzet om meer Nul op de Meter woningen te realiseren 

6% 58% 

(zeer) mee oneens (zeer) mee eens Neutraal 

31% 

Weet niet 

5% 

Mannen zijn het 
meer eens met 
de stelling (63%) 
dan vrouwen 
(53%) 

Hoogopgeleiden 
zijn het meer 
eens met de 
stelling (64%) 
dan mensen met 
een middelbare 
opleiding (53%) 

Basis: Nederlanders van 18 jaar en ouder (n=1.001) 



Belangrijkste resultaten: persoonlijke 
relevantie van het idee ‘Nul op de 
Meter woning’ 
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Nederlanders met een woning die in aanmerking komt voor een verbouwing: 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 'Ik zou ervoor open staan om mijn huis om te 
laten bouwen tot Nul op de Meter woning’? 

Bewoners van een woning die in aanmerking komt voor een 
verbouwing zijn verdeeld of ze hier daadwerkelijk voor open 
zouden staan 

30% 30% 

(zeer) mee oneens (zeer) mee eens Neutraal 

35% 

Weet niet 

5% 

- Hoogopgeleiden 
met een geschikt 
huis staan meer 
open voor een 
verbouwing (45%) 
dan middelbaar 
(27%) en laag- 
(22%) opgeleiden 

Basis: Nederlanders die momenteel geen woning hebben die in aanmerking komt voor een verbouwing (n=273) 

Nederlanders met een woning die niet in aanmerking komt voor een verbouwing: 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 'Stel dat mijn woning wel tussen 1950 en 
1980 gebouwd is, dan zou ik ervoor open staan om mijn huis om te laten bouwen tot Nul op de 
Meter woning’? 

20% 51% 

(zeer) mee oneens (zeer) mee eens

Neutraal 

25% 

Weet niet 

4% 

- Nederlanders in 
de leeftijd van 35-
49 jaar die geen 
geschikte woning 
hebben, staan – 
indien hun 
woning wél 
geschikt zou zijn - 
meer open voor 
een verbouwing 
(58%) dan 50-
plussers (44%). 
- Ditzelfde geldt 
voor hoog-
opgeleiden. Zij 
(60%) staan meer 
open voor een 
verbouwing dan 
laagopgeleiden 
(38%) 

Omdat mijn leeftijd gaat 
meespelen haal ik dat er nooit uit. 

Mijn huis is al 
volledig geïsoleerd. 

Te grote investering 

Ik vind het niet mooi. 

Basis: Nederlanders die een woning hebben die in aanmerking komt voor een verbouwing (n=180) 



Belangrijkste resultaten: 
betrokkenheid bij duurzame energie 
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De meerderheid is betrokken bij zaken rond 
duurzame energie 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

8% 

9% 

16% 

37% 

53% 

69% 

61% 

50% 

28% 

16% 

Ik ben zelf actief bezig om mijn energieverbruik te
verminderen

Ik ben bezorgd over de klimaatverandering en zie
duurzame energie als oplossing

Ik ben bezorgd dat er over 50 jaar niet genoeg
betaalbare energie is voor Nederland en zie duurzame

energie als oplossing

Ik ben me bewust van het feit dat fossiele brandstoffen
steeds schaarser worden, maar ben niet bereid over te
schakelen op duurzame energie omdat dit duurder is

Het schaarser worden van fossiele brandstoffen is niet
mijn probleem, er komt toch wel een oplossing voor

(zeer) mee oneens (zeer) mee eens

Basis: Nederlanders van 18 jaar en ouder (n=1.001) 

Neutraal 

22% 

Weet  
niet 

1% 

28% 3% 

30% 4% 

33% 3% 

27% 3% 

Hoogopgeleiden zijn het hier 
meer mee eens dan laag en 
middelbaar opgeleiden 

50-plussers zijn het hier het 
minst mee eens. Hoog 
opgeleiden zijn het hier het 
meest mee oneens 

Jongeren en mannen zijn het 
hier het meest mee oneens. 
Hoog opgeleiden zijn het hier 
meer mee eens dan 
middelbaar op-geleiden 

Vrouwen en hoog opgeleiden 
zijn het hier het meest mee 
oneens. 50-plussers zijn het 
hier meer mee oneens dan de 
18-34 jarigen. 

Jongeren (18-34) zijn het hier 
het minst mee eens 



Achtergrondkenmerken respondenten 
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Type woning 

 Koopwoning 61% 

 Huurwoning  39% 

Achtergrondvariabelen 

(Mede)eigenaar woning? 

 Ja 90% 

 Nee  10% 

Soort woning 

 Appartement  13% 

 Eengezinswoning  46% 

 Twee-onder-een-kap 20% 

 Vrijstaand  14% 

 Anders  7% 

Bouwjaar woning 

 Voor 1950 15% 

 Tussen 1950-1980 40% 

 Na 1980 45% 

Basis: Nederlanders van 18 jaar en ouder (n=1.001) 

Basis: Nederlanders van 18 jaar en ouder met een 
koopwoning (n=618) 

Basis: Nederlanders van 18 jaar en ouder met een 
koopwoning die (mede)eigenaar zijn van die 
woning (n=566) 

Basis: Nederlanders van 18 jaar en ouder met een 
koopwoning (eengezinswoning, twee-onder-een-
kap of vrijstaand) die (mede)eigenaar zijn van die 
woning (n=453) 
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 Nederlanders met een voorkeur voor D66 en GroenLinks  vinden het Nul op de Meter initiatief 
vaker aantrekkelijk dan Nederlanders met een voorkeur voor VVD, PvdA, PVV, CDA en SP. 

 Nederlanders met een voorkeur voor GroenLinks zijn het vaker eens met de stelling: ‘Ik zou 
willen dat ook mijn gemeente zich actief inzet om mensen te stimuleren om meer Nul op de 
Meter woningen te realiseren’ dan Nederlanders met een voorkeur voor VVD, PvdA, PVV, CDA, 
SP en ChristenUnie. 

 Nederlanders met een voorkeur voor SP en GroenLinks zijn het vaker eens met de stelling: ‘Ik 
ben zelf actief bezig om mijn energieverbruik te verminderen’ dan Nederlanders met een 
voorkeur voor VVD, PvdA,  PVV, CDA en ChristenUnie. 

 Nederlanders met een voorkeur voor SP en GroenLinks zijn het vaker oneens met de stelling: 
‘Het schaarser worden van fossiele brandstoffen is niet mijn probleem, er komt toch wel een 
oplossing voor’ dan Nederlanders met een voorkeur voor PVV en CDA. 

 Nederlanders met een voorkeur voor GroenLinks zijn het vaker eens met de stelling: ‘Ik ben 
bezorgd dat er over 50 jaar niet genoeg betaalbare energie is voor Nederland en zie duurzame 
energie als oplossing’  dan Nederlanders met een voorkeur voor VVD, PVV en CDA. 

 Nederlanders met een voorkeur voor GroenLinks zijn het vaker oneens met de stelling: ‘Ik ben 
me bewust van het feit dat fossiele brandstoffen steeds schaarser worden, maar ben niet 
bereid over te schakelen op duurzame energie omdat dit duurder is’ dan Nederlanders met een 
voorkeur voor PVV, CDA en SP. 

Resultaten politieke voorkeur 



Dank u 


