
Uitkomsten enquête BES 
Hoogkamp

Gemeente Arnhem Onderzoek & Statistiek
Katrien Oomen en Wilco Liebrand

29-11-21



Methode, opzet & respons

Achtergrond

Hoogkamp Energie en gemeente Arnhem hebben de ambitie om meer te doen op het gebied van duurzaamheid. Een onderdeel daarvan is de 

energietransitie: het overstappen van fossiele energie (zoals aardgas) naar duurzame energie. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe de Hoogkamp er 

voor staat wat betreft energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Daarnaast is onderzocht hoe de buurt denkt over het Buurt Energie Systeem. 

Onderzoeksopzet

Ieder huishouden in de buurt Hoogkamp kreeg een brief met uitnodiging om aan een enquête deel te nemen. Er zijn in totaal 777 brieven bezorgd in het 

gebied. Eén persoon van elk huishouden kon deze enquête online invullen. In totaal hebben 169 mensen  de enquête ingevuld; een respons van 21,8%. Er 

waren 4 respondenten die niet tot het geselecteerde gebied behoorden. Deze zijn niet verwerkt in de resultaten. De netto respons bedraagt daarom 165 

inwoners. 

Achtergrond respondenten

Van de 165 inwoners, woont (bijna) iedereen in een koopwoning, waarvan bijna 40% in een 

hoekwoning. Een kwart (25,5%) woont in een tussenwoning, 14% in een twee-onder-één kap woning en 

12% in een appartement. Bijna 5% woont in een vrijstaande woning.

De leeftijdsverdeling van de respondenten is in de grafiek hiernaast te zien.  De helft is tussen 46 -

65 jaar. Ruim een kwart van de respondenten is 65 jaar of ouder. Bijna 20% is tussen de 26-45 jaar.

26 - 45 jaar; 19%

46 - 65 jaar; 51%

Ouder dan 65 
jaar; 27%

Wil ik niet 
zeggen; 2%

Leeftijd



Samenvatting
De meeste inwoners van de Hoogkamp verwarmen hun woning met een Cv-ketel en radiatoren (>95%), maar hebben wel één of meer 
verduurzamingsmaatregelen (gedeeltelijk) doorgevoerd in huis. 
• Acht op de tien inwoners hebben hun woning (geheel of gedeeltelijk) voorzien van dakisolatie, tochtwering en/of glasisolatie. Ook hebben vier op 

de tien inwoners zonnepanelen. 
• Maatregelen die minder vaak zijn doorgevoerd, zijn spouwmuur- en vloerisolatie (drie tot vier op de tien inwoners hebben dit niet gedaan). Een 

enkeling (1%) heeft balansventilatie met warmteterugwinning. 

Vier op de tien inwoners willen hun woning komende jaren (verder) verduurzamen, 46% is dit misschien van plan. 
• De meeste genoemde redenen om de woning te verduurzamen zijn het tegengaan van klimaatverandering (75%), het verlagen van de 

energierekening (67%) en meer comfort in de woning (50%).
• De belangrijkste drempels zijn met name financieel van aard, zoals te weinig geld om te verduurzamen (26%) of te lange terugverdientijd (24%),  

28% vindt dat zij hun woning al voldoende hebben verduurzaamd. 
• Inwoners zijn verdeeld over hoe belangrijk het is om de woning in de toekomst goed te kunnen koelen: 30% van de inwoners vindt het (zeer) 

belangrijk om hun woning in de toekomst goed te kunnen koelen, maar een kwart (23%) vindt dat juist (zeer) onbelangrijk. 

Zes op de tien respondenten hebben een positieve eerste indruk van het BES; drie op de tien inwoners hebben zeker interesse om hier binnen vijf 
jaar aan deel te nemen; 37% wilt dit misschien. 22% is niet geïnteresseerd. 
• Inwoners vinden het BES met name aantrekkelijk omdat het een gemakkelijke manier is om hun huis aardgasvrij te maken (44%), omdat het 

voorkomt dat er straks veel individuele warmtepompen met geluidsoverlast nodig zijn (42%), omdat een collectief systeem financieel aantrekkelijk 
is (39%) en omdat een collectief systeem de wijk klaar maakt voor andere warmtebronnen (37%). 

• Het meest genoemde nadeel van het BES is financieel van aard: 61% van de inwoners denkt dat de investeringskosten voor een BES te hoog zijn. 
Ook zijn drie op de tien inwoners bang dat zij hun woning met een BES niet goed warm krijgen (35%), of dat hun energierekening er hoger van 
wordt (30%). Onder de optie ‘anders namelijk…’ is een deel van de inwoners bezorgd over de risico’s op kinderziekten omdat het BES een relatief 
nieuw systeem is. Ook wordt hier benoemd dat een collectief systeem veel afstemming met zich meebrengt. 

• De meest genoemde voorwaarden voor een BES zijn dat het systeem betrouwbaar (62%) en betaalbaar (59%) moet zijn. 



Huidige woonsituatie – verwarmen van de woning
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De meeste bewoners verwarmen de woning met een CV-ketel en radiatoren, drie op de tien hebben (ook) een houtkachel, gashaard of openhaard. 

• Vrijwel alle respondenten (96%) hebben een CV-ketel in hun woning. 
• Circa een derde (32%) heeft (ook) een houtkachel of open haard, één op de tien (11%) heeft een gashaard. 
• Een minderheid heeft een zonneboiler (3%) of (hybride) warmtepomp (2%). 

• In veruit de meeste huishoudens wordt de warmte afgegeven aan de woning via radiatoren (98%). 
• Circa drie op de tien respondenten gebruiken (daarnaast) een gashaard/houtkachel/open haard (28%) of vloerverwarming (27%). 
• 21% gebruikt convectoren. 2% weet het niet en 4% antwoordt iets anders, zoals elektrische verwarming of infraroodpaneel. 
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• Aan alle respondenten is gevraagd welke isolerende 
maatregelen zij al in hun woning hebben getroffen. 

• De meest voorkomende isolatiemaatregel is 
dakisolatie: 83% van de respondenten heeft deze 
maatregel volledig (65%) of gedeeltelijk (18%) 
getroffen. 

• Eveneens 83% van de respondenten heeft tochtwering 
in de woning aangebracht: 47% heeft dit volledig 
doorgevoerd en 36% gedeeltelijk. 

• Acht op de tien respondenten heeft glasisolatie in huis: 
51% volledig en 28% gedeeltelijk. 

• Spouwmuurisolatie en vloerisolatie komen relatief 
gezien minder vaak voor. Van alle respondenten heeft 
63% de spouwmuren (gedeeltelijk) geïsoleerd en 54% 
heeft (gedeeltelijk) vloerisolatie toegepast. 

Huidige woonsituatie – isolerende en energiebesparende maatregelen
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Welke van onderstaande isolerende maatregelen zijn in uw woning al 
getroffen?

Nee Ja Gedeeltelijk Weet ik niet

Acht op de tien bewoners hebben hun dak geïsoleerd en/of tochtwering en/of glasisolatie aangebracht in de woning. Vloer- en 
spouwmuurisolatie zijn relatief minder vaak doorgevoerd. 



Huidige woonsituatie – isolerende en energiebesparende maatregelen
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• Naast isolerende maatregelen is ook uitgevraagd welke 
energiebesparende maatregelen inwoners hebben 
genomen. 

• Iets minder dan vier op de tien inwoners (38%) heeft 
zonnepanelen. 

• Balansventilatie met warmteterugwinning komt weinig voor: 
1% van de respondenten heeft een dergelijk 
ventilatiesysteem. 

• Aan alle respondenten is gevraagd of zij naast de 
voorgelegde maatregelen ook nog andere 
energiebesparende maatregelen in hun woning hebben 
doorgevoerd. 

• Eén op de vijf respondenten antwoordt daarop ja. 
• De meest genoemde maatregelen daarbij zijn: 

• Temperatuur CV-ketel lager ingesteld
• Ledverlichting / zuinige lampen
• Radiatorfolie
• Verwarming lager / dikkere trui aan

Ja, 
namelijk; 

22%

Nee; 78%

Heeft u nog andere energiebesparende 
maatregelen in uw woning? N=165

Vier op de tien bewoners heeft zonnepanelen, 1% heeft balansventilatie met warmteterugwinning. 22% heeft overige energiebesparende 
maatregelen genomen, zoals ledverlichting of radiatorfolie. 



Huidige en toekomstige woonsituatie - Koeling 
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Hoe belangrijk vindt u het om uw woning in de 
toekomst goed te kunnen koelen? N=165 • Iets minder dan één op de vijf respondenten (17%) heeft thuis 

een airco. 
• Over het belang van koeling in de toekomst is men verdeeld: 

drie op de tien respondenten (30%) vinden het (zeer) belangrijk 
om hun woning in de toekomst goed te kunnen koelen, maar 
daar staat tegenover dat circa een kwart (23%) van de 
respondenten dit (zeer) onbelangrijk vindt. 

• 44% is hierover neutraal en vindt koelen van de woning in de 
toekomst niet belangrijk, maar ook niet perse onbelangrijk. 

• 5% weet het niet of heeft geen mening. 

• Tevens is gevraagd of men overweegt om in de toekomst (nog) 
een airco aan te schaffen. 

• Het merendeel van de respondenten (57%) is dat niet van plan. 
• Eén op de tien respondenten (10%) overweegt komende vijf jaar 

een airco aan te schaffen voor een enkele (7%) of meerdere 
kamers in de woning (3%). 

• 25% overweegt misschien (nog) een airco te nemen als er meer 
warmere periodes komen. 

• 7% weet het nog niet. 

Overweegt u in de komende vijf jaar (nog) een airco aan te schaffen?

Nee, ik heb daar geen behoefte aan 57%

Misschien, als er meer warmere periodes komen 25%

Ja, voor een enkele slaapkamer 7%

Ja, voor meerdere kamers in de woning 3%

Weet ik nog niet 7%

Inwoners zijn verdeeld over het belang van koeling van de woning in de toekomst: 30% vindt dit (zeer) belangrijk, 23% vindt dit (zeer) 
onbelangrijk. 



Toekomstige woonsituatie - Verduurzaming
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Bent u van plan om uw woning de komende jaren 
(verder) te verduurzamen? N=165

• Vier op de tien respondenten (39%) is van plan om hun woning komende jaren (verder) te 
verduurzamen. 46% is dit misschien van plan. 

• 15% van de respondenten is niet van plan hun woning verder te verduurzamen. 

• Aan respondenten die (misschien) van plan zijn om hun woning verder te verduurzamen, is 
gevraagd welke redenen voor hen belangrijk zijn om hun woning verder te verduurzamen 
(gesloten vraag, meerdere antwoorden mogelijk). De meeste gekozen redenen zijn: 
• Om klimaatverandering tegen te gaan (75%)
• Een lagere energierekening (67%)
• Meer comfort in de woning  (50%)

• Daarnaast is aan alle respondenten gevraagd wat voor hen belangrijke redenen zouden zijn 
om niet (verder) te verduurzamen (gesloten vraag, meerdere antwoorden mogelijk). Daarbij 
worden een aantal antwoorden min of meer even vaak genoemd:
• Ik heb al voldoende maatregelen genomen (28%)
• Ik heb er het geld niet voor (26%)
• De tijd om de verduurzamingsinvestering terug te verdienen is te lang (24%)
• Andere zaken zijn op dit moment belangrijker (20%)

• Andere redenen die respondenten noemen om niet verder te verduurzamen (anders, 
namelijk): “Afhankelijk van de VVE” , “Teveel gedoe / al veel gedaan “ , “hoge kosten” en “ga 
misschien verhuizen.

Zie de volgende pagina voor een totaal overzicht van de voorgelegde redenen om wel of niet te verduurzamen. 

85% van de respondenten wil hun woning komende jaren (misschien) (verder) verduurzamen. Belangrijkste drijfveren daarbij zijn het tegen 
gaan van klimaatverandering en een lagere energierekening. Belangrijkste drempels zijn de financiële aspecten van verduurzaming.



Toekomstige woonsituatie - Verduurzaming
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Wat zouden voor u belangrijke redenen zijn om uw woning niet (verder) te verduurzamen?  N= 163



Buurt Energie Systeem (BES) – Oordeel en Interesse
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Wat is uw eerste indruk van dit idee? N=165 
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Zou u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een 
Buurt Energie Systeem binnen nu en vijf jaar? N=165

• In de vragenlijst is aan alle respondenten een uitleg 
voorgelegd over het Buurt Energie Systeem. Vervolgens 
werd hen gevraagd wat hun eerste indruk was van dit 
systeem en of zij interesse hadden om binnen nu en vijf jaar 
aan een dergelijk systeem deel te nemen. 

• 63% van de respondenten heeft een positieve eerste indruk 
van het idee: 24% vindt het een zeer goed idee, 39% vindt 
het een goed idee. 

• Een minderheid van 15% vindt het BES een slecht (9%) of 
zeer slecht (6%) idee. 

• 13% van de respondenten is neutraal over het idee, 6% 
heeft geen uitgesproken mening. 

• Van alle respondenten geeft 29% aan dat zij zeker 
geïnteresseerd zijn om binnen nu en vijf jaar deel te nemen 
aan een BES. 37% is misschien geïnteresseerd. 

• 22% geeft aan niet geïnteresseerd te zijn. 
• 12% weet het niet. 

Zes op de tien respondenten zijn positief over het BES; drie op de tien hebben zeker interesse om hieraan deel te nemen. 



Buurt Energie Systeem (BES) – Voor- en Nadelen
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Wat ziet u als de belangrijkste voordelen van het Buurt Energie Systeem (BES)? 
Kies alstublieft de drie belangrijkste voordelen. N=163 

• Respondenten is gevraagd wat zij de belangrijkste 
voordelen van een BES vinden. 

• Het meest genoemd wordt dat het een makkelijke 
manier is om het huis aardgasvrij te maken (44%), dat 
het voorkomt dat straks individuele warmtepompen 
met geluidsoverlast nodig zijn (42%), dat het een 
collectief systeem is dat goedkoper is dan een 
individuele oplossing (39%) en dat de wijk met een 
collectief systeem in de toekomst makkelijker kan 
overschakelen naar andere duurzame 
warmtebronnen (37%). 

• Punten die relatief minder vaak als voordeel worden 
genoemd, is dat men geen omkijken meer heeft als 
een BES eenmaal is aangesloten (13%), dat het een 
collectief systeem is (12%) of dat het goed is om de 
energievoorziening in eigen hand te houden (9%). 

• 12% van de respondenten antwoordt ‘anders, 
namelijk’. Daaronder geven respondenten met name 
aan dat zij helemaal geen voordelen van het BES zien. 
Bijvoorbeeld omdat je alsnog lichtelijk afhankelijk 
blijft van het gas, het niet haalbaar lijkt of omdat men 
negatieve verhalen van elders heeft gehoord. 

Met een collectief systeem kan de wijk in de toekomst makkelijker 
overschakelen naar andere duurzame warmtebronnen

Belangrijkste voordelen BES: eenvoudig aardgasvrij wonen, geen geluidsoverlast door individuele warmtepompen, collectief systeem
financieel aantrekkelijk en de wijk kan eenvoudiger overschakelen naar andere duurzame energiebronnen. 



Buurt Energie Systeem (BES) – Voor- en Nadelen
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Wat ziet u als de belangrijkste nadelen van het Buurt Energie Systeem (BES)? N=163• Naast voordelen, is ook gevraagd wat respondenten als 
belangrijkste nadelen van het BES zien. 

• Daarbij wordt het vaakst aangegeven dat men denkt dat de 
investeringskosten te hoog zijn (61%). 

• Daarnaast noemt 35% van de respondenten dat zij bang zijn 
hun woning niet warm genoeg te kunnen krijgen, en 30% is 
bang dat de maandelijkse energierekening er hoger van wordt. 

• Eén op de vijf respondenten (21%) vindt het een nadeel dat zij 
niet zelf de aanvoertemperatuur kunnen kiezen en 16% ziet op 
tegen het openbreken van de straten en graafwerk in de tuin. 

• 8% van de respondenten vindt het een nadeel dat zij met een 
BES niet kunnen koelen. 

• Drie op de tien respondenten (28%) kiest het antwoord ‘anders, 
namelijk’. De meest genoemde antwoorden daarbij zijn:
• Men is bang voor de risico’s, omdat het om een relatief 

nieuw systeem gaat, men wil geen ‘proefkonijn’ zijn;
• Het feit dat een collectief systeem veel afstemming 

vraagt;
• Dat men vastzit aan een collectief systeem en daarmee 

niet onafhankelijk is; 
• Twijfels over de financiële nadelen: kosten voor 

onderhoud, te hoge kosten, etc. 

Te hoge investeringskosten wordt het vaakst gezien als nadeel van het BES. 



Buurt Energie Systeem (BES) – Voorwaarden
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Aan welke voorwaarden moet een Buurt Energie Systeem (BES) volgens u 
voldoen? N=164

• Aan respondenten zijn een aantal voorwaarden voorgelegd, 
waarbij gevraagd is wat zij de belangrijkste voorwaarden vinden 
waar een BES aan moet voldoen. 

• Het meest genoemd wordt daarbij dat het systeem 
betrouwbaar moet zijn (62%) en dat de kosten betaalbaar 
moeten zijn (57%). 

• Ook noemt de helft van de respondenten dat het systeem geen 
geluidsoverlast mag veroorzaken (50%), en toekomstbestendig 
moet zijn (49%). 

• Qua aanpassingen in de woning vindt 37% dat die aanpassingen 
beperkt moeten zijn. 12% vindt het belangrijk dat het karakter 
van de wijk niet aangetast wordt. 

• 11% noemt ‘anders, namelijk’. Daaronder wordt o.a. benoemd 
dat de kosten niet hoger mogen worden dan het huidige 
energiesysteem van de woning, dat de risico’s van het systeem 
niet op rekening van de bewoners mogen komen, en dat men 
niet wil inboeten op comfort in de woning. Ook wordt benoemd 
dat het belangrijk is dat men ook de keuze heeft om niet deel te 
nemen aan het collectief. 

Te hoge investeringskosten worden als belangrijkste nadeel gezien van een BES. Ook is men bang de woning niet warm te krijgen. 


